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Het opstellen van een jaarverslag is een goed
moment om te reflecteren op het afgelopen jaar.
Daarbij springt altijd een aantal gebeurtenissen en
veranderingen in het oog.

Terugkijkend op 2015 vallen bijvoorbeeld de
vele veranderingen in het gezondheids- en welzijnsbeleid op. Hoewel ik me realiseer dat deze
niet altijd even leuk zijn, heb ik ook gemerkt
dat onze leden en fokkers - u dus - hier toch
overwegend positief op reageren. U begrijpt
dat deze veranderingen noodzakelijk zijn in het
belang van dat wat ons bindt, namelijk onze
passie voor honden.
Als Raad van Beheer staan we voor houden
van honden. Sporten met je hond is daarbij
een logisch onderdeel. In 2015 zijn de sporten
dan ook overgaan van Cynophilia naar de Raad
van Beheer. Ik ben verheugd te constateren
dat deze overgang in goede harmonie heeft
plaatsgevonden.

Woord van de
voorzitter
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Al enige tijd hebben we een sterke focus op
communicatie. Dat doen we via de gebruikelijke
kanalen, zoals Raadar, de website en mailingen,
maar ook via social media. Met name die laatste
is een krachtig kanaal om te komen tot me-

ningsvorming, maar dient dan wel gebaseerd te
zijn op een correcte weergave van zaken. Helaas blijkt dat lang niet altijd het geval te zijn en
geven vooral eigen interpretaties een verkeerd
beeld van de feitelijke situatie.
Als organisatie zijn we meer en meer klaar voor
de toekomst. Een stuk digitalisering en automatisering faciliteert dit. Net als andere organisaties biedt ook de IT binnen de Raad van Beheer
uitdaging daar waar het gaat om het veranderen en vervangen van bestaande IT. Vol energie
gaan we deze uitdaging aan. Zo maken we de
organisatie klaar voor de toekomst én bieden
wij u ook meer service en gemak.
Ten slotte wil ik iedereen bedanken die op
zijn of haar eigen wijze een steentje heeft
bijgedragen aan houden van honden en zo de
toekomst van onze viervoeter en onze hobby
zeker stelt.
Gerard Jipping

Jaaroverzicht 2015 ♦ 5

Het bestuur van de
Raad van Beheer...
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Vlnr: Gerard Jipping (voorzitter), Albert Hensema
(penningmeester), Hugo Stempher (lid), John Lijffijt (lid),
Jack Alberts (lid), John Wauben (vice-voorzitter),
Marc Valk (secretaris).
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Samen maken we het
verschil!

‘Houden van honden 2015’ biedt een kleurrijk
overzicht van wat er op kynologisch gebied in
2015 allemaal is gebeurd. Het is een prachtige
bloemlezing van dat wat we met elkaar gerealiseerd hebben. Met elkaar - wij als directie, als
kantoor, als kynologen, als sector, als partners.
Samen maken we immers het verschil.
Als directie zijn we er trots op dat we met
zoveel mensen mogen samenwerken. Denk
hierbij aan de verschillende werkgroepen en
commissies, waarbij menigeen zijn vrije tijd
inzet om het verschil te kunnen maken als het
gaat om houden van honden. Dat we het niet
altijd met elkaar eens zijn en het niet iedereen
naar de zin kunnen maken, is daarbij een gegeven. Dat u ons dan als bureaucratisch ervaart
of van mening bent dat wij de aansluiting met
de dagelijkse praktijk missen, begrijpen wij. Als
directie moeten we echter steeds een afweging
maken tussen het belang van de hond, de fokkers en de leden en ook een kritische sector en
maatschappij in ogenschouw nemen.

Woord van de
directie
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Soms gaan dingen ons niet snel genoeg en zijn
we wat ongeduldig. Dat geldt voor u, maar dat
geldt ook voor ons. Als we echter realistisch
zijn, dan is het ook vaak bijna onhaalbaar om
binnen enkele maanden of zelfs binnen een
jaar al het gewenste resultaat te zien. Denkt u
aan fokken van gezonde en sociale honden: er
gaan enkele generaties overheen voordat we
de effecten van onze inspanningen zien. Denkt

u ook aan de campagne ‘Waarom een stamboomhond?’ die eind 2015 is gestart. Ook daarvoor geldt dat er tijd nodig is om deze goed te
laten landen en daarvan het resultaat te zien. In
die gevallen geldt ‘geduld is een schone zaak’,
maar omdat we ongeduldig in karakter zijn,
kunt u er op rekenen dat wij er bovenop blijven
zitten.
Wat u en ons bindt, is onze passie. Wij werken
met onze passie aan uw passie. Wij begrijpen
als geen ander hoe belangrijk houden van
honden is. Om dat te illustreren schreven we
eind 2015 een wedstrijd uit waarin iedereen zijn
mooiste ‘houden van honden’-moment uit 2015
met ons kon delen. De foto’s die zijn ingestuurd, vindt u terug in dit jaaroverzicht.
Sinds ons aantreden in 2013 hebben we nadrukkelijk een andere koers gekozen voor de
Raad van Beheer. Eén waarbij de organisatie
zichtbaar, laagdrempelig en transparant is.
Eén waarbij de georganiseerde Nederlandse
kynologie de spin in het web is als het gaat
om houden van honden. En één waarbij wij de
medewerkers en onszelf een menselijk gezicht
geven. Die koers zetten we ook in 2016 voort!
En dat doen we graag samen met u. Want samen maken we het verschil!

Ingeborg de Wolf
Rony Doedijns
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Over de raad van
beheer
Kees

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) is het
overkoepelende orgaan op het gebied van de kynologie in Nederland. Kynologie staat voor
alles wat te maken heeft met de relatie tussen mensen en (ras)honden. Kynologie omvat dus
kennis van het fokken van raszuivere honden, maar ook kennis op het gebied van gezondheid
en welzijn. Ook alle vormen van hondensport worden gerekend tot de kynologie. In Nederland
worden zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen honden gehouden. Daarvan zijn er ongeveer 500.000
rashonden; in Nederland zijn circa 300 erkende rassen. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft
één of meer honden.
Sijkje

Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Dit zijn rasverenigingen,
kynologenclubs en bijzondere verenigingen. Deze verenigingen kiezen via de Algemene
Vergadering een bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven personen. Het bureau van de Raad van
Beheer ondersteunt het bestuur in de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid. Bij het
bureau werken zo’n vijfenveertig medewerkers.

Anne

Matthew

Medewerkers
bureau Raad van
Beheer ‘Wij werken met
passie aan de passie
van anderen, en vaak
ook van onszelf’.

Amanda

Mijntje

De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale (ras)honden met een goed welzijn. Dit
betekent dat de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van (ras)honden leidend zijn. Pas
als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die gerelateerd zijn aan
het fokken, aanschaffen en houden van (ras)honden. Daartoe gaat de Raad van Beheer in gesprek
met zijn leden en hun achterban, maar ook met de politiek, de overheid, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. ■
Paul
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Rony & Ingeborg

Annemarijke
Yvette

Rony
Barbera
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Januari 2015

NIEUWE HUISSTIJL
ONTHULD OP
DRUKBEZOCHTE
NIEUWJAARSRECEPTIE
We zijn volop in beweging. Bij een nieuwe koers hoort
een nieuwe identiteit en een nieuw beeldmerk. Tijdens
onze nieuwjaarsreceptie van 10 januari werd de nieuwe
huisstijl van de Raad van Beheer gepresenteerd.
We werken met passie aan de passie van anderen.
Daarom laat het nieuwe logo ondubbelzinnig zien waar
we voor staan: houden van honden! In het nieuwe logo
is het ‘oude’ hondje in beweging gekomen. De nieuwe
huisstijl werd in de loop van 2015 gefaseerd ingevoerd.
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Finse Kennelclub - Een bedankje in het Fins: Markku, ja kolkgat, kiitoksia paljon!

Eind januari bracht de Raad van
Beheer een werkbezoek aan de
Finse Kennelclub. Daar spraken we met directeur Markku
Mahonen en zijn collega’s over
hoe zij de IT hebben georganiseerd. Zij lieten zien hoe zij
informatie ontsluiten en hoe dit
‘aan de achterkant’ is geregeld.
We hebben gekeken naar het
verwerken en publiceren van
gezondheidsuitslagen, maar
ook naar een zelfontwikkelde showapplicatie. Daarnaast
vertelden onze Finse collega’s
hoe zij de ontwikkeling en vernieuwing van hun ICT hebben
aangepakt en welke lessen zij
hebben geleerd. Dit bracht een
aantal nieuwe inzichten aan het
licht, die we zeker meenemen in
de voorstellen voor vernieuwing
van onze eigen ICT.

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 2015

WERKBEZOEK
AAN FINSE
KENNELCLUB

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

We hebben alle hondenliefhebbers
gevraagd hun ‘mooiste houden van
honden’-moment in te sturen voor
de nieuwjaarsreceptie. Een selectie
daaruit, waaronder de drie winnaars,
is in dit jaaroverzicht te zien.

Foto: Mirjam de Neeff

De band tussen hond en baas en het plezier van samen sporten straalt van deze foto af. Geweldig!

COMMISSIE
KYNOLOGISCH
INSTRUCTEUR PRAAT
MET OPLEIDINGSINSTITUTEN
Op 12 en 13 januari voerde
de Commissie Kynologisch
Instructeur (CKI) gesprekken
met de diverse door de Raad
van Beheer geaccrediteerde opleidingsinstituten voor
de opleiding tot Kynologisch
Instructeur. Doel was een

indruk krijgen van het niveau
waarop de opleidingsinstituten
lesgeven en hoe de opleiding
tot Kynologisch Instructeur kan
aansluiten op vervolgopleidingen. Waar nodig gaven de
instituten een toelichting over
hun werkwijze. De gespreks-
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partners waren enthousiast
over de voortvarendheid
waarmee de opleiding tot
Kynologisch Instructeur wordt
aangepakt en zetten er graag
samen met ons hun schouders
onder.
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FILM RAAD VAN BEHEER
GOED BEKEKEN

Raad van Beheer: volop in beweging!

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 2015

Februari 2015

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: Eveline Eenhoorn

De film ‘Raad van Beheer, volop in beweging’ wordt
goed bekeken. Nog geen maand na de lancering stond
de teller al op meer dan 2.000 views! In de film laten wij
zien wie de Raad van Beheer is en waar wij voor staan.
De film is te bekijken op de website en via het YouTubekanaal van de Raad van Beheer.

ENGELSE BULLDOG WORDT GEZONDER

Engelse Bulldog keuring – Voelen, kijken, meten en lopen.

In december 2013 heeft de Raad van Beheer
met de desbetreffende rasverenigingen
een convenant gesloten om de gezondheid
van de Engelse Bulldog te verbeteren. Ruim
een jaar na dato is de conclusie dat de
fokgeschiktheidskeuringen werken. De honden
die voor een keuring worden aangeboden,
worden namelijk steeds ‘beter’. Ze snurken
minder en lopen meestal makkelijker. Het succes
blijft niet onopgemerkt: Finland, Denemarken en
Japan tonen veel interesse voor de Nederlandse
aanpak.

Fotoshoot winnaar
De winnaars van het
‘mooiste houden van
honden moment’ kregen
een fotoshoot van
‘Kynoweb’ aangeboden.
De foto komt uit deze
shoot.
Een verjaardag is altijd reden
voor een feestje. Een Parson
Russell Terriër van 17 die nog vol
kwispelend door het leven gaat
al helemaal!
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Maart



WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 2015
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Foto: Jennifer van der Horst-Feith

Het verhaal achter de foto is mooi. De 5-jarige Joshua kreeg tijdens de Dag van de Hond 2015 bij de dierenarts de kans om
zijn eigen knuffel te hechten. Dromen die uitkomen. Mooi.

BRAINSTORM TOEKOMST
HONDENTENTOONSTELLING
De Raad van Beheer voert een continue dialoog met partijen die betrokken zijn bij de hondententoonstellingen in Nederland. Gesproken wordt onder andere over mogelijke verbetering en
uitbreiding van het aanbod en over hoe we samen exposanten en bezoekers kunnen binden
aan onze Nederlandse tentoonstellingen. Op 18 maart organiseerden we een brainstorm met de
betrokken partijen. In vervolg daarop is een werkgroep samengesteld, die de verschillende ideeën
verder gaat uitwerken.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
BESLUIT
HOUDERS VAN
DIEREN

Gezien de vele vragen en onrust over het Besluit houders van
dieren, voerde de Raad van Beheer overleg met het ministerie
van Economische Zaken, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(RVO). Met name spraken we over de verwarring over wat
gezien wordt als ‘bedrijfsmatig’. De uitkomst van de gesprekken was glashelder: qua bedrijfsmatigheid is er niets gewijzigd
ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit. In een speciale
Raadar hebben we dit nader toegelicht aan onze achterban.
In samenwerking met de overheid hebben wij op 12 en 24 maart
een informatieavond georganiseerd voor onze leden en fokkers. Deze informatieavonden werden zeer goed bezocht en als
positief ervaren.
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April
VOORLICHTINGSAVONDEN FAIRFOK
Op 29 april, 26 mei en 22 juni organiseerden we extra voorlichtingsavonden over het projectplan
Fairfok. Directieleden Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf zetten uiteen wat Fairfok is, om vervolgens met de aanwezigen in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De opkomst was groot;
onder andere bestuurs- en commissieleden, fokkers en geïnteresseerden uit de sector wilden zich
graag beter laten informeren over Fairfok. Voorafgaand aan de bijeenkomsten kon men vragen
indienen die tijdens de bijeenkomst werden behandeld.
Omdat velen Fairfok te ambtelijk geformuleerd vonden, hebben we er een leeswijzer bijgevoegd.
Als uitgangspunt daarvoor dienden de vragen en discussies uit de voorlichtingsavonden. Zo namen we een overzicht op, waarin de maatregelen staan waarvoor wij verantwoordelijk zijn en wat
hun status is. Daaruit bleek dat veel maatregelen uit Fairfok al gangbaar, door de AV goedgekeurd
beleid zijn. Mede daardoor kan Fairfok op veel draagvlak bij kynologen rekenen.

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: Gitte Hoefman-Schrijnemakers

Samen genieten van de zonsondergang....

HONDEN
WELZIJN TEAM
Het Honden Welzijn Team (HWT) van
de Raad van Beheer krijgt steeds meer
werk. Sinds een jaar zijn zij niet meer
weg te denken van hondenshows en
-evenementen, waar zij zo nodig coachend en corrigerend optreden. Belangrijk werk, dat bijdraagt aan het welzijn
van onze honden, maar ook aan een
beter imago van de (ras)hondenwereld.
Het Honden Welzijn Team in gesprek met exposanten

RAAD VAN
BEHEER
& SOCIAL
MEDIA
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De Raad van Beheer is heel actief op
diverse social media zoals Facebook en
Twitter, en verheugt zich in een groeiend
aantal likes en volgers. Met dank aan
alle enthousiaste hondenliefhebbers
die zo hun waardering voor ons tonen!
Onze Facebook-pagina had eind april
2015 al meer dan 8.500 likes. Nog maar
een kleine stap naar de 10.000!
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Mei 2015
Van 8 tot en met 10 mei was
de Raad van Beheer present op Animal Event, het
grootste dierenevenement in
Nederland. Dit jaar trok het
evenement maar liefst 32.550
bezoekers – een recordaantal! Bijna 1 op de 3 bezoekers
nam zijn hond mee naar het
event. Er was voor bezoekers (mét hond) veel te doen,
zoals kanoën met de hond,
hondenaerobics en hoopers.
Daarnaast waren er uiteenlopende demonstraties van
Agility, FCI Obedience, Speuren detectiewerk, Dog Dance,
Clickertraining en Canicross.
In de Raad van Beheer Dogcity gaven 25 verschillende
rasverenigingen informatie
over de aanschaf van rashonden met stamboom.

PRESENT OP
ANIMAL EVENT
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VIJFDE EDITIE
DAG VAN DE HOND
Op 17 mei organiseerde de Raad van Beheer
voor het vijfde jaar de Dag van de Hond. Thema
was dit jaar ‘Sport & Spel’. Duizenden bezoekers waren actief op meer dan dertig locaties in
het land, bij rasverenigingen of kynologenclubs.
Een mooie promotie voor de (ras)hond, de hondensport en voor onze verenigingen!
Om de verenigingen te helpen met de invulling van hun eigen activiteiten tijdens de Dag
van de Hond, organiseerden we van tevoren
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inspirerende informatiebijeenkomsten. Op die
bijeenkomsten gaf gedragsdeskundige en
instructeur Quirine Potter van Loon aan hoe je,
als verantwoorde instructeur, leuke programmaonderdelen in kunt zetten, geschikt voor
alle mensen en alle honden(rassen). Toptrainer
Judith Lissenberg gaf met de lezing ‘De bal is
hond’ een creatieve voorzet hoe je Sport & Spel
in kunt zetten. ‘De bal is hond’ werd vervolgens
op vele locaties enthousiast ingezet.
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EVALUATIEAVOND FOKGESCHIKTHEIDSKEURING
KORTSNUITIGEN GOED BEZOCHT!
Op 28 mei organiseerden wij een evaluatieavond over de fokgeschiktheidskeuring van
de Engelse Bulldog en Kleine Molossers. De
belangstelling was groot. Tal van zaken, zoals
het convenant voor de Engelse Bulldog, weten-

schappelijke onderzoeken naar brachycephaly
(kortsnuitigheid) en de rol van de keurmeester,
kwamen aan bod. Deze bijeenkomst werd
aangemerkt als een geaccrediteerd nascholingsmoment voor exterieurkeurmeesters.
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van
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Foto: Ricardo Vellinga / Judith Lenderink

VERNIEUWDE WEBSITE
WEDSTRIJDSPORTERS
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De sportwebsite voor de
wedstrijdsporters is in een
nieuw jasje gestoken. Het
was al mogelijk om snel en
simpel online startlicentie(s) te
verlengen, maar nu zijn de mogelijkheden verder uitgebreid.
De website brengt nu ook de
standen en klassewijzigingen
in de Agility-competitie.

Siberian Husky’s Anlon, Aghna en Aifric ontdekken een kaardebol.
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Juni 2015
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Foto: Eugenie van Aalten

SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE
KYNOLOGIE GOED BEZOCHT!
Op 17 juni organiseerde het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit
Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer een symposium over genetica voor de fokkerij. Er kwamen zo’n 200 bezoekers op het symposium af. Er werd
onder meer verteld hoe je kunt vaststellen wat de gezondheidstoestand van een ras in Nederland
is. Ook werd uitgelegd hoe je een DNA-test voor een gezondheidsprobleem kunt ontwikkelen.
Daarnaast stond men stil bij de manier waarop je tot een effectief fokbeleid kunt komen door een
combinatie van maatregelen en mogelijkheden in te zetten.
Voorafgaand aan het symposium was er een workshop die dieper inging op verschillende aspecten van de populatiegenetica en moleculaire genetica en de toepassing daarvan bij het fokken
van gezonde rashonden. De workshop was alleen toegankelijk voor rasverenigingen.

Prachtig poseren, van oud naar jong.

ALGEMENE VERGADERING
Op 20 juni vond de 38e Algemene Vergadering
van de Raad van Beheer plaats. Tijdens deze
vergadering werden niet alleen de jaarrekening
en het jaarverslag goedgekeurd, maar werd er
bijvoorbeeld ook gestemd over aanpassingen
van het Kynologisch Reglement. Zo werd inge-
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stemd met wijzigingen die het digitaal doen van
de dek- en geboorteaangifte mogelijk maken.
Ook werd over verschillende initiatiefvoorstellen gestemd. De Algemene Vergadering werd
besloten met een beknopte presentatie over
Fairfok.
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THEMA
BIJEENKOMST:
HOE BIND JE
LEDEN EN
VRIJWILLIGERS
AAN JE KC?

Op 20 juni, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, organiseerden we een themabijeenkomst voor kynologenclubs: Hoe
bind je leden en vrijwilligers aan je vereniging en hoe houd je ze
binnen? De bijeenkomst onder leiding van Mariska Roosink (secretaris van Rayon Noord en lid van de werkgroep Ledenraad) en Jan
Soek (expert in kader- en ledenwervingsprojecten) was een groot
succes. Het thema voor deze bijeenkomst kwam voort uit het
Klanttevredenheidsonderzoek dat wij deden onder onze leden.
Uit dit onderzoek bleek dat men grote behoefte heeft aan ondersteuning op dit gebied. Bezoekers waren dan ook overwegend
enthousiast en geïnspireerd na afloop van de bijeenkomst.

Op 27 juni werd in Zwolle de Nationale Kampioenschapskeuring
van de Nederlandse Hondenrassen gehouden: de Nationale
2015. Maar liefst 464 honden waren naar Zwolle gekomen om er
op deze mooie dag een groot feest van te maken. Was de eerste editie in 2013 al een mooie show, de Nationale 2015 maakte
duidelijk waarin de Nederlandse Hondenrassen uniek zijn. Een
traditie krijgt vorm.

DE NATIONALE:
KAMPIOENSCHAPSKEURING
NEDERLANDSE
RASSEN

MIJLPAAL:
3.000.000 E
STAMBOOM

ACTIE ‘HOND IN DE AUTO’
In de warme zomermaanden voerde de Raad van Beheer in samenwerking met de
Koninklijke Hondenbescherming landelijk actie om meer mensen bewust te maken
dat men geen honden in de auto moet laten met zonnig weer. De temperatuur in een
auto loopt bij een lekker zonnetje immers al snel flink op. Posters en flyers met de
waarschuwing werden verspreid onder alle dierenartsen, trimsalons, kynologenclubs en
hondenshows en -evenementen.
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In juni werd er een mijlpaal bereikt. Bestuurslid Hugo Stempher reikte de 3.000.000e
Nederlandse stamboom
uit aan de fokkers Marcel
en Jolanda Achterberg. Zij
kregen stambomen voor een
nestje pups van het ras Nova
Scotia Duck Tolling Retrievers.
Alle in Nederland geboren
of geïmporteerde rashonden
worden ingeschreven in het
NHSB, het Nederlands Honden Stamboek. De afgelopen
jaren schommelt het aantal
ingeschreven rashonden rond
de 36.000 per jaar.
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Juli 2015
NEDERLANDS
KOOIKERHONDJE
ERKEND IN VS

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: E.J. Knol

Hoe fantastisch is het wanneer je jouw liefde voor honden ook kunt doorgeven aan je kinderen…?

De grootste hobbel die in Texas genomen moest worden was het correct uitspreken van de naam. Dit gaf de nodige
tongbrekers en hilarische momenten…

Sinds 1 juli wordt het Nederlandse Kooikerhondje officieel
erkend door de Amerikaanse
Kennelclub, de AKC. Hieraan
ging veel en hard werk vooraf.
Zo werd er een voorbereidingsgroep geïnstalleerd, bestaande uit een Nederlandse
en een Amerikaanse keur-

meester en enthousiaste leden
van de Kooikerhondje Club
of the USA (KCUSA). De AKC
heeft de FCI-rasstandaard voor
het Kooikerhondje woordelijk
overgenomen.
Tijdens de 38e Houston World
Series of Dog Shows (15-19 juli
2015) werden Amerikaanse

keurmeesters opgeleid om het
Nederlandse Kooikerhondje
te kunnen keuren en konden
fokkers en andere geïnteresseerden terecht voor meer
informatie over dit Nederlandse ras. De populatie Kooikerhondjes in Amerika bedraagt
momenteel 290 honden.

PROJECT VERWANTSCHAP
Met het project ‘Verwantschap’ (mede mogelijk
gemaakt door het ministerie van Economische
Zaken) heeft de Raad van Beheer de mogelijkheid om populaties van rashonden met een
stamboom zorgvuldig te bewaken en te beheren door het mogelijk te maken deze populaties
te analyseren. De rasverenigingen gebruiken
de resultaten van het project op verschillende
manieren. Zo gebruikt de Hollandse Herder
(NHC) de paringsmodule wanneer ze een varië-
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teitkruising plannen. Zo kunnen ze de maximale
winst uit zo’n kruising halen. Bij de Drentsche
Patrijshond hebben de fokkers voor de dekbeperking voor de reuen gekozen. De rasvereniging Dobermann Vrienden In Nederland (DVIN)
stimuleert de inzet van meer dieren vanwege
de kleine populatie. En bij de American Staffordshire Terrier was duidelijk dat er ruimte was
binnen de inteelt en verwantschapsstijging om
tegen een erfelijke ziekte te selecteren.

Jaaroverzicht 2015 ♦ 37

Augustus 2015

Marijn van Hoek fotografie

EERSTE OFFICIËLE
WEDSTRIJD HERDING
Op 29 en 30 augustus werden in Groede de eerste officiële
Nederlandse Herding Trials - Traditional Style gehouden. Er
deden negen verschillende rassen mee aan de trials: Beauceron,
Bearded Collie, Bergamasco, Briard, Gos d’Atura Catala,
Hollandse Herder (korthaar, langhaar en ruwhaar!), Noorse
Buhund, Pyreneese Herdershond en Västgötaspets. De trials
werden met hulp van vele vrijwilligers georganiseerd door de
Werkgroep Herderen van de Nederlandse Herdershonden Club
(NHC), in samenwerking met de kringgroep Midden Nederland
van de NHC, de Werkgroep Kuddehonden en de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer.
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EERSTE
ENGELSE
STABIJHOUNS
MET
NEDERLANDSE
STAMBOOM

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: Jarina Kisjes

‘Houden van honden’ is ze heerlijk laten sjezen op het strand!
Eigenaresse Christina Savage met haar
‘Nederlandse’ Stabijhouns

Nederland heeft negen nationale rassen. Enkele van deze Nederlandse rassen worden helaas
(nog) niet erkend in het buitenland. Zo erkennen Engeland en Amerika de Stabijhoun en de Wetterhoun niet. Voor deze honden worden in Engeland en Amerika dus geen stambomen afgegeven.
Dit is niet alleen heel jammer, ook gaan zo de populaties in deze landen verloren. In een tijd waarin wij streven naar grotere populaties en daarmee een grotere genenpool om zo gezondheidsproblemen te verminderen, is dit uiteraard niet wenselijk. Daarom hebben we met de betrokken
rasverenigingen overlegd hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Engelse en Amerikaanse Stabijen Wetterhounpopulaties niet verloren gaan.
Besloten is dat fokkers in het buitenland bij de Raad van Beheer een stamboom kunnen aanvragen en dat wij de pups in ons stamboek opnemen. Wij doen dat ook voor nesten van vóór deze
afspraak. Zo behouden wij de pups voor de rashondenfokkerij en dat is van belang om de genetische basis zo breed mogelijk te houden. Dit is uniek in de geschiedenis van de Raad van Beheer!

FCI-BESLUIT
TIBETAANSE RASSEN
In augustus kwam de FCI terug op een besluit
van 20 juni, dat inhield dat van een vijftal hondenrassen het land van herkomst werd gewijzigd
van ‘Tibet’ in ‘China’. Het ging om de volgende
rassen: Shih Tzu, Tibetaanse Terrier, Lhasa Apso,
Do-Khyi (Tibetaanse Mastiff) en de Tibetaanse
Spaniel. Omdat wij geen zwaarwegende redenen kenden die dit FCI-besluit rechtvaardigden,
drongen wij er bij de FCI op aan het besluit te
heroverwegen. In augustus veranderde de FCI
het land van herkomst voor bovenstaande rassen van ‘China’ in ‘Tibet (China)’.
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September 2015
WEBSITE LIVE!
Er is een jaar lang met man en
macht aan gewerkt, maar in
september was het dan zover:
de nieuwe website ging live.
Alles op deze nieuwe site
staat in het teken van houden
van honden, het plezier en de
passie. Omdat de Raad van
Beheer een organisatie is die
middenin de maatschappij
staat, hebben we de website
een moderne, actieve en
informele stijl meegegeven.
Via een persoonlijk account
hebben leden, fokkers, verenigingen en dierenartsen
toegang tot pagina’s die voor
hen specifiek van belang zijn.
Zo hebben fokkers toegang
tot de dek- en geboorteaan-

gifte, bestuurders tot vergaderstukken voor de Algemene
Vergadering enzovoort. Ook
zijn er combinaties mogelijk, want sommige mensen
zijn niet alleen fokker, maar

De oude website
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bijvoorbeeld ook bestuurder
en keurmeester. Met één en
hetzelfde account hebben zij
toegang tot alle belangrijke
informatie.

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

De nieuwe website
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FAIRFOK LANDT
IN HET LAND
Rasverenigingen, fokkers en leden kwamen
regelmatig bij elkaar om zich te verdiepen in
het Fairfok-plan. Ze bogen zich over verschillende thema’s die raakten aan dit ambitieuze
plan voor een gezonde en sociale hond.
Na een hele serie bulletins, brieven en informatie- en inspraakavonden over het Fairfok-plan,
fungeerde de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 september als een afrondende
bijeenkomst. De vergadering was druk bezocht,
bij vlagen emotioneel en enerverend, maar
ademde uiteindelijk de eensgezindheid uit die
wij nodig hebben om de Nederlandse kynologie weer op de gerespecteerde plek te krijgen
die zij verdient.
In een gedreven inleiding spraken voorzitter
Gerard Jipping en later John Wauben,
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portefeuillehouder ‘Gedrag, gezondheid en
welzijn (GGW)’, de vergadering toe: ‘Naar schatting komen zo’n 50.000 illegale pups jaarlijks
ons land binnen. Door de volstrekt onvoldoende verzorging en socialisatie is deze diertjes
veelal geen lang en gezond leven beschoren.
Mede aan deze toestanden heeft de Nederlandse rashond zijn slechte naam te danken.
Wat ons betreft komt het Fairfok-plan, waarin
wij ons duidelijk onderscheiden van deze illegale handel, dan ook geen dag te vroeg. Wij moeten blijven vertellen wat we doen, hoe goed we
het doen en dat we het nog beter gaan doen.
En dat werkt, stapje voor stapje. De campagne:
waarom een rashond met stamboom? maakt
dat onderscheid nog
duidelijker.’

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: Karin Arends

De paden op de lanen in … heerlijke heidewandeling

Dat de FCI de World Dog Show 2019 aan China heeft toegewezen, viel niet bij iedereen even goed. In China neemt
men het niet overal even nauw met dierenwelzijn en in ten
minste één provincie wordt op een uiterst inhumane manier
met honden die voor consumptie bedoeld zijn, omgegaan.
Een aantal kennelclubs was ondanks het democratische
proces van de verkiezing ongelukkig met de uitkomst. Ook
binnen de Nederlandse kynologie begon het te rommelen.
Zo vroegen leden aan het bestuur van de Raad van Beheer naar zijn standpunt in deze kwestie en drongen zij er
op aan dat het bestuur een krachtig signaal af zou geven
richting de FCI. Het bestuur heeft laten weten het democratisch proces, dat bij de toewijzing van de World Dog Show
aan China heeft plaatsgevonden, te respecteren en niets
te zien in een boycot van de show in China. Juist grote
internationale belangstelling, onder meer in de vorm van
een groot aantal - kritische - buitenlanders, kan werken als
vliegwiel om het welzijn van honden in China te verbeteren.
Omdat wij de signalen van onze leden heel serieus nemen,
hebben wij de Chinese ambassadeur in ons land hierover
aangeschreven.
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Oktober 2015
OUTCROSS
VAKER GEZIEN
ALS OPTIE VOOR
VERBREDEN VAN
GENENPOOL
Op 31 oktober werden tijdens
de halfjaarlijkse Fokkersdag
van de Nederlandse Vereniging voor Stabij-en Wetterhounen (NVSW) de eerste twee
outcrossnesten van het ras
gepresenteerd. Dit was de
eerste keer dat ze samen te
zien waren.
In het kader van het project
Fairfok werken wij aan gezonde (ras)honden. Een van
de maatregelen is het verbreden van de genenpool. Dit
kan door het toepassen van
outcross, het inkruisen van
een ander erkend hondenras.
Voordat met outcross begonnen kan worden, moet eerst

FOKKEN
MET NIETERKENDE
KLEUREN

per ras een plan van aanpak
ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarin staat beschreven hoe de kruising wordt
uitgevoerd en of de nakomelingen uit een outcross voor de
fokkerij worden ingezet – en
zo ja, hoe dit gebeurt.
Niet alleen de NVSW is bezig
met het vergroten van de genenpool. Ook andere verenigingen zijn bezig met outcross
of variëteitskruising.
•	De Algemene Vereniging
voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS) voor
de Saarlooswolfhond.
•	De Pekingees en

Als een rasvereniging meent
dat door het fokken met
niet-erkende kleuren gezondheidsproblemen bij het ras
kunnen ontstaan, dan kan
zij met de Raad van Beheer
voor dat ras een convenant
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Dwergspanielclub samen
met de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland en
Griffonya voor de Belgische
Griffon.
•	Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland samen
met de Nederlandse Vereniging Berger Blanc Suisse en
de Rasclub voor Zwitserse
Witte Herders voor de Zwitserse Witte Herder.
•	De Pekingees en
Dwergspanielclub voor de
variëteitskruisingen bij de
Peruaanse en
Mexicaanse Naakthonden.

Mooiste
Houden
van
Honden
Moment

Foto: Nicole van As

10 weken oude deugniet en knuffelkont

sluiten. Als een convenant
wordt gesloten, dan is dit van
toepassing op alle honden die
worden ingeschreven in het
NHSB. Een aantal rasverenigingen heeft gebruik gemaakt
van die mogelijkheid.
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November 2015
RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR
Wegens groot succes maakte de Raad van Beheer ook in het najaar van 2015 weer een tour van
lezingen door het land. De naam veranderde van Fokkerstour in Kennis Tour. De tour is immers
niet alleen voor fokkers, maar ook voor hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters… Kortom, voor iedereen die op welke wijze dan ook geïnteresseerd is in de
kynologie. In totaal trok de tour maar liefst 500 bezoekers! Hij bestond in 2015 uit een serie van
acht lezingen door drie toonaangevende sprekers, in de maanden november en december gehouden op drie verschillende locaties in het land. De sessies werden verzorgd door respectievelijk dr.
Esther Hagen-Plantinga, dr. Gert ter Haar en dr. Herman Egberink. Het rapportcijfer dat de deelnemers gaven was bijzonder hoog: een 8,3.

Rapportcijfers lezing Esther Hagen:
Thema: Voeding
Inhoud: 8,5
Spreker: 9,0
Deelnemer: ‘Zeer interessant onderwerp, veel
discussie waardoor niet alles aan bod kwam. Een
leuke leerzame lezing!’

Rapportcijfers lezing Herman Egberink:
Thema: Vaccinatie
Inhoud: 8.0
Spreker: 7,9
Deelnemer: ‘Het was een pittige avond maar heel verhelderend! Er was erg veel nuttige en genuanceerde informatie
die voor mij goed te volgen was. Ook de manier waarop de
spreker met vragen omging was uitstekend. Hartelijk dank!’

Rapportcijfers lezing Gert ter Haar:
Thema: KNO-problemen
Inhoud: 9,1
Spreker: 9,6 (uitzonderlijk!)
Deelnemer: ‘Leerzame avond met een spreker die
echt kennis van zaken had. Ik heb genoten!’
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LOBBY WIJZIGING
IMPORTREGELS PUPS
De Raad van Beheer voert (nog steeds) gesprekken met de politiek om te komen tot een aanpassing van de regeling voor het
importeren van pups naar Nederland. Er is intensief
overleg geweest met de VVD-fractie over de oplossing die wij
voorstaan. Ook hebben wij op 17 juni een brandbrief naar de
staatssecretaris en de Vaste Kamercommissie gestuurd. Helaas
gaf de staatssecretaris op 2 november aan geen uitzondering
op de 15-wekenregel te willen maken. De Raad van Beheer is
zeer teleurgesteld over deze reactie en beraadt zich op verdere
stappen. Ook hebben wij ons verzoek herhaald bij de nieuwe
staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

ALGEMENE
VERGADERING
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Op 28 november vond de 40e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Tijdens
deze bijeenkomst werden de exploitatiebegroting en de projectbegroting voor een publiekscampagne goedgekeurd. Ook gingen de leden akkoord met een aanpassing in het Huishoudelijk
Reglement waarin zaken rondom de Financiële Commissie geregeld worden, werd de Ledenraad
afgeschaft en werden de sporten in het Kynologisch Reglement ingebed.

NIEUWE
PENNINGMEESTER
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft een nieuwe
penningmeester: Albert Hensema.
Met zijn ruime ervaring in de financiële dienstverlening
is Hensema een rijke aanvulling voor het bestuur, dat de
komende tijd belangrijke beslissingen moet nemen op het
gebied van automatisering en de financiering daarvan.
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DE STAMBOOMHOND
EEN HOND UIT EEN
GOED NEST!

Campagne:
Waarom een
stamboomhond?
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www.houdenvanhonden.nl
Deze campagne is een initiatief van:

De Raad van Beheer heeft de afgelopen
jaren samen met aangesloten
verenigingen en fokkers een scala
aan maatregelen genomen om
de gezondheid en het welzijn van
rashonden (honden met een stamboom)
te verbeteren. Om dit breed kenbaar te
maken zijn wij eind november gestart
met een uitgebreide en lang lopende
publiekscampagne: ‘Waarom een
stamboomhond?’. In deze campagne
leggen we de verschillen tussen honden
met stamboom en honden zonder
stamboom uit. Door duidelijk te maken
dat er over een stamboomhond meestal
veel meer bekend is en zijn ouders vaak
verplichte gezondheidsonderzoeken
hebben ondergaan, verwachten we
dat mensen uiteindelijk bij de aanschaf
eerder zullen kiezen voor een hond
met stamboom. De campagne bestaat
in eerste instantie uit folders, posters,
digitale banners/stoppers en radiospots.
De campagne is uitvoerig getest onder
onze leden, maar ook bij (potentiële)
pupkopers. ■
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NORMENMATRIX
De Raad van Beheer werkt
hard aan de Normenmatrix.
Daarin worden per ras gezondheidsonderzoeken opgenomen, die verplicht zijn bij
honden waarmee gefokt gaat
worden. De Raad van Beheer
moet deze onderzoeken eerst
protocolleren en administreren. Alleen als voldaan wordt
aan de gewenste normen,
mag met een bepaalde ‘reu x

teef’-combinatie gefokt worden en komt op de stamboom
te staan dat de combinatie
voldoet. Is dit niet het geval,
dan worden er wel stambomen
afgegeven, maar vermelden
wij dat de combinatie niet
voldoet.
Naast het inventariseren welke
normen er voor ieder ras in de
Normenmatrix moeten komen,
moeten deze normen op ter-

mijn ook gehandhaafd kunnen
worden. Daarom zijn we in
gesprek met een partij die
deze toetsing kan automatiseren. Dat is niet alleen handig
voor ons, maar ook voor de
fokker die de voorgenomen
combinatie van tevoren kan
toetsen, en voor de pupkoper,
die wil weten uit wat voor nest
zijn pup komt.
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Foto: Aïsha Jacobs

Een speciaal moment vastgelegd tijdens een onbewaakt moment

DATABANKHONDEN.NL
In het overleg met de overheid en alle overige databanken blijkt de Databank Honden van de
Raad van Beheer het goed te doen.
Databank Honden is de grootste databank voor (ras)honden en voldoet duidelijk aan een behoefte
in de markt. Door de gratis ‘terugvind-service’ worden veel verloren honden weer met hun baasje
herenigd.
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December 2015

WERKGROEP
RAAD VAN BEHEER
YOUTH VAN START
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Dog Dance demo tijdens de Winner

Agility demo tijdens de Winner

STAMBOEK
ONLINE LIVE
In december werd de vroegere Stamboek CD
vervangen door een online applicatie: Stamboek Online. In grote lijnen biedt deze applicatie
dezelfde functionaliteiten als de CD-versie. Het
is de bedoeling de gegevens ieder halfjaar te
actualiseren. Bij de CD gebeurde dat slechts
één keer per jaar. Bovendien moest voor de
Stamboek CD betaald worden, terwijl de online
applicatie gratis te raadplegen is.

Het team van Raad van Beheer Youth. Staand van links naar rechts: Sandra Dekker, Daniëlle Stoutjesdijk,
Marjolein van Rotterdam, Hugo Stempher, Mariska Roosink. Hurkend van links naar rechts: Maikel Koot, Ilse Frenk-Kleton,
Sabine van Tricht, Anne Plomp

In navolging van de FCI heeft de Raad van
Beheer een Nederlandse Youth-werkgroep
opgericht. Om jongeren enthousiast te maken
voor de kynologie, ontwikkelt onze werkgroep
initiatieven voor kinderen, tieners, jong volwassenen en jonge professionals. Op de Holland
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Cup en Winner Show trad de werkgroep voor
het eerst naar buiten met een aantal activiteiten, zowel in de stand als in de activiteitenring.
‘Actief met je maatje’ is waar Raad van Beheer
Youth voor staat.
www.houdenvanhonden.nl/stamboek-online
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KLANTTEVREDENHEIDS
ONDERZOEK (KTO)
In 2015 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
uitgezet bij onze leden, om hun mening te horen over onze
dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Ruim 30 procent
van onze leden heeft de moeite genomen de enquête in te vullen. In december werden de uitkomsten van het onderzoek naar
de leden gestuurd. Belangrijkste uitkomst was dat 72 procent
van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over onze
dienstverlening. De belangrijkste aandachtspunten hebben we
direct opgepakt en daar waar mogelijk verbeterd. Met de overige punten gaan we uiteraard ook aan de slag.
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MEDIAAANDACHT
VOOR
FAIRFOK
Eind december interviewde
Radio 1 Rony Doedijns,
directeur van de Raad van
Beheer. Aanleiding waren de
kritische uitspraken van de
Belgische minister van Dierenwelzijn over het beleid en
de handhaving van de Nederlandse regering ten aanzien
van (illegale) hondenhandel.
In dit interview legde Doedijns
duidelijk de link naar Fairfok.
Ook het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde (TvD), het
officiële maandblad van de
koepel van dierenartsen
KNMvD, besteedde eerder dit
jaar positieve aandacht aan
Fairfok. ‘Dierenartsen zouden
hun klanten moeten wijzen op
het verschil tussen een
rashond en look-alike’, aldus
TvD.
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Foto: Brigitte van Teeffelen

De vrolijkheid van een rennende pup
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ACTIEF MET JE HOND
Met je hond kun je op verschillende manieren actief zijn. Er zijn een heleboel verschillende
sporten die je kunt beoefenen samen met je hond, maar je kunt ook showen of werken met je
hond. Hieronder tref je een korte bloemlezing aan van wat er in 2015 is gebeurd op het gebied
van actief zijn met je hond.

SUCCESVOLLE HOND VAN HET JAAR SHOW
In ‘De Flint’ in Amersfoort
vond op 11 januari de jaarlijkse Hond van het Jaar Show
plaats, georganiseerd door de
Raad van Beheer, Cynophilia,
Eukanuba, het maandblad
Onze Hond en Kynoweb. Met
267 deelnemende honden en
een spannende titelstrijd werd
het weer een mooi evene-

ment. Hond van het Jaar werd
Shikoku Yuu-Saiki v.d. Egmato
(fokker/eigenaar Van Veghel).
Hij sleepte de titel binnen
samen met zijn begeleider
Gianne Hesselmans. Reserve
Best in Show werd Bearded
Collie Beardie Connections
Kenji (Eigenaar M.C.H.B. Otto).
Er wordt op deze show niet op
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rasniveau, maar op het niveau
van de rasgroep gekeurd. De
beste van elke rasgroep gaat
door naar de eindkeuring.
Ook was er de verkiezing van
de Beste van de Nederlandse
rassen en de Beste veteraan
van het jaar.
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JUNIOR
HANDLING
GROOT
SUCCES OP
DOG SHOW
GOES

WK FCI
OBEDIENCE
IN TURIJN
Het Wereldkampioenschap FCI Obedience
(voorheen G&G) was dit jaar op 19, 20 en 21
juni in Turijn, Italië. De enige Nederlandse
deelnemer was Ellen van Dort met Border Collie Ryan. Ellen gaf aan dat ze, ook al was het
haar derde WK, erg nerveus was. Helaas was
dit ook te zien in de prestaties en zat er geen
podiumplek in.

BENELUX
WINNER
SHOW
Tijdens de Dog Show Goes (4 en 5 april 2015)
waren er maar liefst respectievelijk 25 en 20
deelnemers ingeschreven voor de Junior Handling. Een bijzonder hoge inschrijving vergeleken
met andere jaren. De sfeer in en rond de ring

België, Nederland en Luxemburg hebben een unieke
samenwerking in de vorm van de Benelux Winner. Ieder
jaar organiseert elk land één tentoonstelling waarin je
de titel ‘Benelux Winner’ kunt halen. De Benelux Winner werd in 2015 gehouden op 28 februari en 1 maart in
Groningen, en werd bovendien aangewezen als extra
selectieshow voor Crufts 2016.

was gezellig en ontspannen en daar hebben
we van genoten. We hopen natuurlijk heel erg
dat dit hoge aantal inschrijvingen een nieuwe
trend is.

NK WERKHONDEN
Op 5 april, eerste paasdag, werd in Mierlo het Nederlands Kampioenschap voor Werkhonden gehouden. Dit jaar waren er meer
werkhondenrassen aanwezig dan de laatste jaren gebruikelijk
was. Zo namen niet alleen Duitse en Mechelse Herders deel,
maar ook Bouviers, een Hollandse Herder en een Dobermann.
Winnaar werd Diana van de Berkt met haar Duitse Herder Berry
van de Wiersdijk.

62 ♦ Raad van Beheer Houden van Honden

Jaaroverzicht 2015 ♦ 63

NK
WINDHONDENRENNEN
480 METER

Op 2 augustus vonden in Rotterdam de Nederlandse Kampioenschappen windhondenrennen
480 meter plaats. De winnaars waren voor het
NK 2015 Greyhound reuen - Windagap Speed
van de familie Lamers, NK 2015 Greyhound teven - Most Wanted van R. v.d. Vlies, NK 2015 Afghaanse windhond teven A klasse - Dhibah van

de Bremmen van de familie de Corte, NK 2015
Whippet A klasse teven - Bleunote’s Akemi At
Kentfield van M. v.d. Kruysen en D. Veenstra, NK
2015 Whippets A plus reuen - Van Tourleader
Fast Boogie van A. Dost en voor het NK 2015
Whippets A plus teven - Van Tourleader First
Impression van J. Kommerie.

Beeld: NK 480m
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AGILITY MASTERS
IN EINDHOVEN

NK FLYBALL
Aan het eind van een spannend Flyball-competitieseizoen
konden de Nederlandse Kampioenen 2015 bekend worden
gemaakt. Bij de Klasse A bemachtigde Oase Express - HSV De
Oase de eerste plek. Ready to Rumble - KC Delft behaalde de
tweede plek en Dog Power - HSV WIK sleepte de derde prijs
in de wacht. In de Klasse B werd Oase Rangers - HSV De Oase
nummer 1. Ready to Go - KC Delft veroverde de tweede plek en
de derde plek was voor No Limit - AKC Waterland.

De Nimrod deelnemers

Op 18 oktober werd de Agility Masters gelopen bij KC De Kempen in
Eindhoven. Deelnemers kunnen zich
in de loop van het competitieseizoen
kwalificeren voor deze eindwedstrijd.
De Agility Masters werd dit jaar voor
het eerst georganiseerd door de Raad
van Beheer. De werkgroep Wedstrijden heeft er samen met de vele
vrijwilligers een mooi evenement van
gemaakt. De parcoursen van keurmeester Frank Gers waren een mooie
uitdaging voor de top-combinaties van
Nederland. Winnaar bij de categorie
Small was Catherine Sondergaard met
Storm. Bij de categorie Medium won
Angelique Simons met Fenja de eerste
prijs en in de categorie Large was Ron
van Zanten met Eshley de nummer 1.
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NIMROD IN LISSE
Op een winderige 9 november vond in het mooi met herfstkleuren getooide Keukenhofbos te
Lisse de 42ste Nimrod plaats. In deze jaarlijkse topwedstrijd voor jachthonden moesten 18 honden met hun eigenaar drie pittige proeven doorlopen. Winnaar werd Robert Bolsenbroek met zijn
Labrador Retriever Moon.
Bij de samenstelling van het deelnemersveld wordt van ieder jachthondenras de beste hond van
dat jaar uitgenodigd deel te nemen. Daardoor ontstaat een zeer divers beeld van hondenrassen,
waaronder een Heidewachtel, Labrador Retriever, Golden Retriever, Duitse Staande Korthaar,
Duitse Staande Draadhaar, Flatcoated Retriever, Cesky Fousek en Duitse Staande Langhaar.
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AMSTERDAM
WINNER SHOW

Op 12 en 13 december organiseerde de Raad van Beheer samen met Cynophilia de 126ste editie
van de Amsterdam Winner show in de RAI te Amsterdam. Voorafgaand, op 11 december, organiseerden wij ook nog eens de Holland Cup, een eendaagse CACIB-tentoonstelling voor alle rassen.
En als klap op de vuurpijl organiseerden we op 12 december samen met Eukanuba de Eukanuba
World Challenge.
Met in totaal zo’n 7.000 honden van 294 verschillende rassen (uniek!) en 20.000 baasjes en
bezoekers uit alle windstreken is dit het grootste hondenevenement van Nederland. Het hele
evenement kon wereldwijd via live streaming beelden worden gevolgd. Op de Winner werden niet
alleen honden geshowd, er kwamen ook heel veel honden in actie bij sport- en spelactiviteiten. In
2015 was er voor het eerst een uitgebreid educatief programma met demonstraties, workshops en
sportwedstrijden.
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Wist je
dat
we in t
otaal
294 ve
rs
honden chillende
rassen
op de
Winner
Show h
adden?
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Erespelden van Raad
van beheer
Ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer personen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de kynologie. Zij krijgen de Erespeld van de kynologie uitgereikt.
Kandidaten voor deze onderscheiding kunnen bij het bestuur van de Raad van Beheer worden
voorgedragen. In 2015 vond de plechtige uitreiking plaats op ‘De Heerlijkheid Marienwaerdt’ in
Beesd.
De onderstaande personen hebben een onderscheiding gekregen:
Gouden erespeld
Mevrouw P.H. Bitter – van Sliedrecht
Mevrouw H. Bruintjes
Mevrouw G. Driessen
De heer N. Horsten
Mevrouw M. Jansen
De heer B.J. Kamphuis
De heer F. Koster
Mevrouw A.J.M. van Leeuwen
Mevrouw M. Maas
De heer R. Venema
De heer J. Woltjer
Mevrouw A.J. Quartel – Scherling

Zilveren erespeld
Mevrouw W.J.N. Bosman – Wesselkamp
Mevrouw W.L. Pronk
Mevrouw S. van de Graaf
Mevrouw L. Grannetia Bührer – Tavanier
De heer J. van Haren
De heer H. Schut
De heer J.P. Spierenburg
De heer J. Tiecken

Staand van links naar rechts: mw. G. Driessen, mw. A.J. Quartel, mw. W.L. Pronk,
mw. L.G. Bührer, Hugo Stempher (bestuur RvB), mw. A.J.M. van Leeuwen,
mw. S. van de Graaf, mw. W.J.N. Bosman, J. van Haren, mw. M. Maas,
N. Horsten, mw. M. Jansen, J. Woltjer. Hurkend van links naar rechts:
R. Venema, B.J. Kamphuis, J.P. Spierenburg en H. Schut

De Raad van Beheer feliciteert alle gedecoreerden van harte
met hun onderscheiding en dankt hen voor hun jarenlange
inzet voor de kynologie.
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Best In Shows 2015

CAC/CACIB Goes - 4 april 2015
Lhasa Apso, NHSB 2797652, Close To Perfection Next To You, Eig.: M. Radstok

CAC/CACIB Oss - 5-6-7 juni 2015
Shikoku, Yuu-Saiki van de Egmato , NHSB
2.737.156, Eig.: E.A.M van Veghel

CAC/CACIB Goes - 5 april 2015
Siberian Husky, LOSH 1130728, American Triumph Moves Like Jagger, Eig.: G. Guillaume

CAC Nederlandse rassen - 27 juni 2015
Markiesje, Yip, VR 2721525,
Eig.: H. Stelpstra-Metzlar

Hond van het Jaar Show - 11 januari 2015
Shikoku, Yuu-Saiki van de Egmato , NHSB 2.737.156, Eig.: E.A.M van Veghel

CAC/CACIB Eindhoven - 6-7-8 februari 2015
Lhasa Apso, Close To Perfection Next To You ,
NHSB 2.797.652, Eig.: M Radstok

CAC/CACIB Groningen 2015 (Benelux Winner)
- 28 februari en 1 maart 2015
Whippet, Jesrae Game Of Thrones, NHSB
2986435, Eig.: J. Akerboom-van der Schaaf

CAC Gezelschapshonden - 15 februari 2015
Leeuwhondje, Kidéro’s Ahead Start, NHSB
2874361, Eig.: K.J. Wagenaar

CAC Terriershow - 22 maart 2015
Welsh Terrier, Abbeyrose Machete in Sanherpinc, NHSB 2.976.945, Eig.: P.M.J. Krautscheid
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CAC/CACIB Echt (afgelast i.v.m. temperatuur)
- 4-5 juli 2015

CAC/CACIB Arnhem - 23-24-25 mei 2015
Ierse Setter, NHSB 2917217, Chase Cinammon’s,
Eig.: A.L.M. Oei

CAC Windhonden - 11 juli 2015
Whippet, Jesrae Game of Thrones, NHSB
2986435, Eig.: J.W. Akerboom - van der Schaaf
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Best In Shows 2015

CAC/CACIB Rotterdam - 25 juli 2015 Bearded Collie, Beardie Connections Kenji, NHSB
2859474, Eig.: M.C.H.B. Otto

CAC/CACIB Maastricht - 27 september 2015
Norwich Terrier, Wychcover Moonlight Dancer,
NHSB 2935924, Eig.: A. Schram

CAC/CACIB Bleiswijk - 7 november 2015
Schotse Terrier, Ayrzol Ozone, DKK
DK13498/2007, Eig.: L. Ayrzol

CAC/CACIB Holland Cup - 11 december 2015
Bearded Collie, Beardie Connections Kenji,
NHSB 2859474, Eig.: M.C.H.B. Otto

CAC/CACIB Rotterdam - 26 juli 2015
Petit Basset Griffon Vendéen, Caramel Apple v.
Tum-Tum’s Vriendjes, NHSB 2860082, Eig.: G.M.
Huikeshoven

CAC/CACIB Zwolle - 3 oktober 2015
Jack Russell Terrier, Lumberlake Beyond The Ordinary, NHSB 2959906, Eig.: G. Arts-v. Dinter

CAC/CACIB Bleiswijk - 8 november 2015
Golden Retriever, Dutchtab v.d. Beerse Hoeve,
NHSB 2956706, Eig.: M.P. Gerritsen

CAC/CACIB Winnershow Amsterdam - 12-13 december
2015 | Flatcoated Retriever, Castlerock Simply Magic,
SE47883/2010, Eig.: A. Dyrén

CAC/CACIB Maastricht - 26 september 2015
Cão de Agua Português, Patriot’s Life In The
Fast Lane, NHSB 2907059, Eig.: I. Griffioen-van
Beek

CAC/CACIB Zwolle - 4 oktober 2015
Bolognezer, Benjino of the Cute White Stars,
NHSB 2946214,Eig.: A. Slootjes

CAC Dogachtigen - 29 november 2015
Bullmastiff, Costog Mompessons Home Bru,
KCAR0902490, Eig.: R. Oma

CAC/CACIB Kerstshow - 18-19-20 december 2015
Engelse Setter, Vanquish Gentle-Rose, NHSB
2909897, Eig.: Y.M.L. Mauriks
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KYNOLOGISChE
KERNCIJFERS IN
TABEL

Kynologische kerncijfers

2013

2014

2015

VERENIGING RAAD VAN BEHEER
Aangesloten rasverenigingen

218

220

216

Aangesloten kynologenclubs

70

68

68

Windhondenrensportverenigingen

14

14

14

Bijzondere verenigingen

7

9

9

Aantal leden van de bij de RvB aangesloten verenigingen

102.992

98.594

97.368

Medewerkers

39

43

44

Stamboomafgifte*			

38.324

34.391

33.878

Aantal tuchtzaken

155

110

67

Aantal geschillenzaken

2

3

6

9

2

0

HD (heupdysplasie) onderzoeken

3.701

3.307

3.295

ED (elleboogdysplasie) onderzoeken

1.595

1.494

1.602

ECVO (oogonderzoek) individueel

6.311

6.316

6.537

ECVO (oogonderzoek) pups

1.060

1.075

651

CD (cochleaire doofheid) onderzoeken

330

444

338

Inschrijvingen hondententoonstellingen

33.965

35.169

31.689

Agility deelnemers

10.919

12.805

12.654

Flyball deelnemers **

175

114

1254

Gedrag & Gehoorzaamheid deelnemers

763

866

809

Gehoorzame Hond deelnemers

247

155

95

Windhondenrennen starts baanrennen

2.017

2.222

1.964

Windhondenrennen starts coursings

909

938

867

Deelgenomen combinaties jachthondenproeven

4.889

5.264

5.091

Deelgenomen combinaties veldwedstrijden

-

1.960

2.459

Deelgenomen combinaties OWT’s

-

434

517

Deelnemers VZH, IPO en Speurhond

3.424

3.490

3.540

Deelnemers wedstrijden Reddingshond

6

8

20

BUREAU

JURIDISCHE ZAKEN

GEDRAGSONDERZOEKEN
MAG-testen

GEZONDHEIDSCREENING ONDERZOEKEN

ACTIEF MET JE HOND

*	Zoals we reeds in het Jaaroverzicht 2014 hebben gemeld, was de afname van het aantal afgegeven stambomen in dat jaar voor een groot deel
toe te schrijven aan de toename van onderhanden werk op het bureau. Dit was weer het gevolg van de verplichte DNA-controle per 1 juni 2014.
De afgifte van een deel van de stambomen voor nesten uit 2014 heeft daardoor pas begin 2015 kunnen plaatsvinden. Door het doorvoeren
van een correctie voor het onderhandenwerk is het aantal afgegeven stambomen in 2014 naar boven bijgesteld. Het daadwerkelijke aantal
geboren honden in 2014 volgt daarmee geheel de trend van voorgaande jaren.
** De gegevens voor 2013 en 2014 zijn incompleet. Vanaf 2015 wordt het daadwerkelijk aantal starts weergegeven.
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12.500
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1.000
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2.000

300

400
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5
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1

3
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20

20

13

15
20

444

651

338

800

Cochleaire doofheid onderzoeken

330

450

1.075

20

20

1.200

1.060

14

13

15

20

14

13
20

20

500

6.311

3.307

3.701

1.494

0

0

ECVO Oogonderzoeken pups

6.537

4.000

1.602

1.000

1.595

2.000

3.295

6.000

ECVO oogonderzoeken
individueel

6.316

8.000

1.500

15
20

14
20

15
20

14
20

13
20

13

0

0

20

1.600

14

20

Elleboogdysplasie onderzoeken

3.000

0

20

13

15
20

20

20

14

13

15

20

14

13
20

20

2.000

2

67

35.169

110

0

0

Heupdysplasie onderzoeken

juridisch: aantal geschillenzaken

6

200

155

25.000

31.689

6

33.965

300

4.000

4

20
1

8

37.500

0

20
1

3

5

Juridisch: aantal tuchtzaken

20

400

20
1

20
1

20
1

4

3

5
20
1

20
1

4

3

Aantal inschrijvingen voor
hondententoonstellingen

11.000

0

0
20
1

50.000

102.992

33.000

220

100.000

Aantal afgegeven stambomen *

33.878

44.000

34.391

Aantal leden bij RvB aangesloten
verenigingen

300

0
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110.000

38.324

Bij RvB aangesloten verenigingen

218

KYNOLOGISChE
KERNCIJFERS IN
GRAFIEK

400
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ACTIEF MET JE HOND
DOOR HEEL NEDERLAND

ACTIEF MET JE HOND DOOR
HEEL NEDERLAND

Noorder Kynologen Club
KC Friesland

K.C. Assen
K.C. Sneek

Bij de lokale kynologenclubs kunnen hondenbezitters terecht
voor allerlei activiteiten op het gebied van hondenopvoeding
en hondensport, zoals een puppycursus, een cursus
gehoorzaamheid of de sport agility (behendigheid).
Kynologenclubs bieden daarnaast nog tal van andere
cursussen en activiteiten aan.

K.C. West Friesland
K.C. Grensstreek NoordOost Nederland

K.C. Noordoostpolder

K.C. Hoogeveen
K.C. Meppel
K.C. Hardenberg

K.C. Flevoland
K.C. Zwolle

Algemene K.C.
Waterland

K.C. Almelo

K.C. Zaanstreek IJmond
K.C. Rijssen

K.C. Pampus

K.C. Kennemerland K.C. Amsterdam

K.C. Noord-West Veluwe

K.C. Deventer

K.C. Gooi en Eemland

Twentse Kynologen
Vereniging

Apeldoornse KC
K.C. Zutphen
K.C. Zoys
K.C. Brummen
K.V. Rijnland
K.C. De Hofstad

Kynologenvereniging
Nieuwegein

K.C. Zoetermeer

K.C. Gorinchem

K.C. De Hoeksche Waard

K.C. Dieren

K.C. Zeist
K.C. Woerden Utrechtse Rashonden
Vereniging

K.C. Neder-Veluwe
K.C. Arnhem

K.C. Winterswijk
K.C. De Oude IJsselstreek

K.C. Maas & Waal
K.C. Nijmegen
- Noviomagum

K.C. Culemborg

K.C. De Batouwe

K.C. Dordrecht
K.C. Oss
K.V. Waalwijk
K.C. ‘s-Hertogenbosch

K.C. Uden
K.C. Land van Cuijk

K.C. De Baronie
K.C. Zeeland
K.C. De Kempen

K.C. De Peel

K.C. Venray

K.C. Scheldezoom

Zeeuws Vlaamse Kynologenclub

K.C. Venlo
- Canida

K.C. Weert
K.C. Roermond
- Echt

K.C. Geleen
K.C. Limburg
Maastrichtse Honden Sport
Vereniging
K.V. Valkenburg
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