
De nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer in Woudenberg op 12 januari jl. werd 
goed bezocht door leden, relaties en andere genodigden. Er werd volop bijgepraat en 
men hief het glas op weer een voorspoedig kynologisch jaar. Vice-voorzitter Albert 

Hensema sprak het gezelschap namens het bestuur toe. 
De complete toespraak is te vinden op de website van de Raad van Beheer, voor 

ONZE HOND hebben we een selectie gemaakt: lopende zaken en de toekomstvisie.

 

Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2019 

Nu en de toekomst
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de bouw van ons nieuwe IT-systeem dat het huidige 
Darwin-systeem moet gaan vervangen. De samenwerking 
met extern ingehuurde IT-professionals en de medewer-
kers van de Raad van Beheer verloopt soepel. Ik heb alle 
vertrouwen in een succesvolle oplevering van het nieuwe 
systeem medio 2020. In 2019 zult u regelmatig updates over 
dit project voorbij zien komen. 

Vernieuwd tuchtrecht
Tijdens een speciale BAV dit najaar is het vernieuwde 
tuchtrecht niet aangenomen door de aanwezige leden. Ruim 
vier jaar is er gewerkt aan het tot stand komen van dit gemo-
derniseerde en eigentijdse document. Na vele inspraakron-
des en overleg is het ons niet gelukt de aanwezige leden te 
overtuigen van de vele voordelen die het vernieuwde 
tuchtrecht in zich heeft. Op basis van de ontvangen feed-
back wordt momenteel onderzocht hoe in de toekomst om te 
gaan met dit project. Wij houden u op de hoogte.

China
De afgelopen jaren hebben wij veel gesproken over de 
organisatie van de wereldhondententoonstelling 2019 in 
China. Onze ALV heeft een statement aangenomen, waarin 
wordt ontraden deel te nemen aan dit evenement. Om die 
reden heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten 
om de tweejaarlijkse FCI-ledenvergadering, die georgani-
seerd wordt in connectie met de wereldhondententoonstel-
ling in China, niet te bezoeken. Het bestuur van de Raad 
van Beheer zal de FCI dan ook binnenkort informeren 
omtrent dit besluit.‘ ■

Vraag groter dan aanbod
‘De vraag naar honden is landelijk momenteel groter dan het 
aanbod. De afgelopen jaren hebben wij de voordelen laten 
zien van een stamboomhond en dit heeft zijn vruchten 
afgeworpen; de vraag is toegenomen. Wij zullen onze 
campagne ‘Waarom een stamboomhond’ ook in 2019 continu-
eren. Wel zullen wij ook gaan onderzoeken hoe wij nog meer 
grip kunnen krijgen op onze fokkers en hun fokkerij. Wij 
zullen de fokkers aanmoedigen en ondersteunen, via de 
rasverenigingen en hen ook direct benaderen. Er is voldoende 
vraag naar zorgvuldig gefokte pups, wij moeten ervoor 
zorgen dat onze fokkers blijven fokken en dat er ook nieuwe 
aanwas komt van fokkers. Onze fokkers fokken vanuit het 
beleid en de ondersteuning van de Raad van Beheer, dit moet 
een goede waarborg zijn voor een verantwoord gefokte pup. 

Fairfok continueren
Momenteel loopt het klanttevredenheidsonderzoek bij onze 
fokkers. Het verheugt mij dat bijna 1.000 fokkers in de eerste 
week van het uitsturen van het onderzoek de enquête al 
hadden ingevuld. Mede op basis van de input van onze leden 
en fokkers zullen wij onze activiteiten richting onze fokkers 
bepalen. Eind 2018 kwamen de deelnemers aan het Fairfok-
programma bijeen hier in Woudenberg voor de evaluatie van 
het traject. Omdat het programma formeel in 2018 ten einde 
liep, werd geëvalueerd wat Fairfok, dat in 2014 startte, heeft 
opgeleverd. Ook werd gekeken naar de toekomst, waarbij alle 
deelnemers het erover eens waren dat het Fairfok-overlegplat-
form door moet gaan op de ingeslagen weg. Alle deelnemers 
aan deze uiterst positief verlopen sessie waren het erover eens 
dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. 
Daarom wil men doorgaan, liefst in gezamenlijkheid met het 
inmiddels ontstane overlegplatform en in de goede sfeer 
waarin het programma de afgelopen jaren zijn beslag kreeg. 
De Raad van Beheer kan het niet alleen; we hebben de sector, 
fokkers en verenigingen nodig om het Fairfok-programma te 
blijven ontwikkelen. 2019 zal dus in het teken blijven staan 
van dit belangrijke programma, de eindrapportage volgt later 
in januari. 

Openstellen stamboeken
In 2019 zullen wij nog meer richting moeten gaan geven 
aan het mogelijk openstellen van onze stamboeken en hoe 
om te gaan met look-alikes, outcross en niet-stamboom-
honden. In het afgelopen jaar organiseerden wij twee 
drukbezochte informatieavonden over deze thema’s. 
Belangrijk is dat wij vanuit het zo gewenste draagvlak 
vanuit onze leden en fokkers e.e.a. vormgeven. Het erken-
nen van een aantal nationaal erkende rassen is goed 
ontvangen door de kynologie en deze rassen lopen voor 
100% mee in de dienstverlening van de Raad van Beheer. 

IT4dogs
Ook zal 2019 in het teken staan van IT4dogs. In september 
2018 is VX Company, onze bouwer-leverancier, gestart met 
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De complete speech van Albert Hensema vindt u hier: www.
houdenvanhonden.nl/nieuws/toespraak-nieuwjaarsreceptie-2019



RSI’S: GOEDE INSTRUCTIEVIDEO 
ZWEEDSE KENNELCLUB

Voor een aantal hondenrassen gelden in het kader van gezond-
heid, welzijn en gedrag Rasspecifieke Instructies (RSI’s). Keur-
meesters volgen deze instructies bij het keuren van deze aan-
dachtsrassen en zijn verplicht een formulier in te vullen over 
specifieke en uiterlijk waarneembare welzijnsaspecten van het ras. 
Zo kunnen de rasverenigingen deze rassen nadrukkelijk monito-
ren en kan de rasvereniging indien nodig het fokbeleid bijstellen. 
De Zweedse Kennelclub heeft onlangs een zeer verhelderende, 
Engelstalige instructievideo gemaakt, waarin het wie, wat, waar 
en waarom van de rasspecifieke instructies nog eens duidelijk 
wordt uitgelegd: ‘Pedigree dogs for the future - and the role of 
breed specific instructions’. In deze video wordt eveneens 
aandacht geschonken aan het begrip ‘fit for function’. Met de 
welgemeende complimenten voor onze Zweedse collega’s! 

Bekijk de video: https://bit.ly/2QMXZ8D of via: http://skkplay.se/

‘GENERATIES EN GEZONDHEID ONLINE’  
NOG GEBRUIKSVRIENDELIJKER

In de databank Generaties en Gezondheid Online, die u vindt op 
de website van de Raad van Beheer, kunt u de afstamming van 
een hond of zijn gezondheidsuitslagen bekijken. Deze databank 
bevat de gegevens van honden die sinds 1 januari 1997 zijn 
geregistreerd in het Nederlands Honden Stamboek. U kunt er 
zoeken op NHSB-nummer, naam of chipnummer. Sinds kort is 
het ook mogelijk de gegevens te sorteren op nummer, geboorte-
datum, ras of naam. 
De gegevenslijst wordt standaard gesorteerd op geboortedatum. 
U kunt nu ook op andere gegevens sorteren, door eenvoudig op 
de desbetreffende gegevenskolom te klikken. Het is mogelijk om 
zowel oplopend als aflopend te sorteren. Een pijltje naast de titel 
geeft de sortering aan. 

Generaties en Gezondheid Online vindt u hier: 
www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/

VOOR DE AGENDA: 
INFORMATIEDAG 
VOOR HONDEN- EN 
KATTENFOKKERS 
Op woensdag 10 april aanstaande vindt in 
de Fokker Terminal te Den Haag de Lande-
lijke Fokkersdag plaats, als aftrap van het 
Voorjaarsdagen Congres dat van 10 tot 12 
april wordt gehouden. Op deze dag komen 
vooraanstaande veterinaire wetenschappers 
aan het woord over tal van onderwerpen die 
van belang zijn voor de fokkerij. Een prima 
kans om helemaal bijgepraat te worden, dus 
noteer deze datum in uw agenda!
Een greep uit de sprekers en onderwerpen 
die nu al bekend zijn: Herman Hazewinkel, 
specialist Orthopedie, over erfelijke ge-
wrichtsaandoeningen; Anne-Marie Verbrug-
gen, specialist Oogheelkunde, over erfelijke 
oogaandoeningen; Niek Beijerink, specialist 
Cardiologie, over erfelijke hartaandoeningen; 
Jeffrey de Gier, specialist Voortplanting, over 
fertiliteitsbegeleiding; PETscan over welke 
erfelijke aandoeningen bij bepaalde rassen 
kunnen voorkomen; Herman Egberink, 
specialist Virologie, over titeren van honden; 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) over de import en export van 
honden en katten; Royal Canin over het 
nieuwe product Puppy Protech.

Voorjaarsdagen
Deze Landelijke Fokkersdag wordt door de 
Voorjaarsdagen Commissie georganiseerd 
voorafgaand aan het Voorjaarsdagen 
Congres, een jaarlijks terugkerend internatio-
naal congres voor dierenartsen en paravete-
rinairen. De Landelijke Fokkersdag wordt 
georganiseerd in samenwerking met onder 
andere de Raad van Beheer, de Nationale 
Databank Gezelschapsdieren, Royal Canin, 
de NVWA, het ExpertiseCentrum Genetica 
Gezelschapsdieren en verschillende specia-
listen diergeneeskunde.

Wat: Landelijke Fokkersdag
Wanneer:  Woensdag 10 april 2019  

van 9:00 - 17:30 uur
Waar: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249,  
           Den Haag
Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch, 
koffie en thee. Gratis parkeren.
Meer informatie: www.voorjaarsdagen.eu
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