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Woord van de voorzitter

Hildeward Hoenderken

Zowel de Griekse als de Chinese mythologie maakt melding van de Feniks. Een vogelachtig
fabeldier dat na vijfhonderd jaar te hebben geleefd in brand vloog en uit haar eigen as herrees, 
om zo gelouterd verder te leven. Deze mythe symboliseert vernieuwing en wedergeboorte 
en in mijn ogen ook de kringloop van leven en dood, waar wij allen onderdeel van zijn. 

Helaas zijn wij als samenleving sinds maart 2020 bijzonder hard geraakt door een wereldwijde
epidemie, die grote gevolgen heeft gehad voor iedereen. Vele mensen hebben dierbaren 
verloren of zijn zelf ziek geweest. Een ieder is geraakt door de essentiële maatregelen om 
het virus te bedwingen. Gelukkig heeft de wetenschap hard gewerkt aan het optimaliseren 
van behandelingen en het ontwikkelen van vaccins. Deze geven ons hopelijk snel weer onze 
vrijheid terug!

Ook is er ons het afgelopen jaar een aantal kynologen ontvallen. In het bijzonder wil ik 
natuurlijk Martin van de Weijer memoreren. Naast oud-bestuurslid, directeur en allround 
keurmeester was hij bovenal een kynoloog in hart en nieren, die velen in de kynologie heeft 
geïnspireerd. Persoonlijk heb ik hem altijd erg gewaardeerd om zijn kennis en kunde en zijn 
passie voor de kynologie. Martin heeft voor al zijn werk en inspanning de hoogste onder-
scheiding in de kynologie gekregen: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie. 
Tot aan zijn overlijden bleef hij intensief betrokken bij onze hobby, door zijn afnemende 
gezondheid helaas fysiek wat op afstand. 

Bestuurlijk is het jaar 2020 niet goed verlopen, door interne meningsverschillen en onvol-
doende samenwerking heeft het bestuur niet optimaal kunnen functioneren en heeft dit ook 
op het bureau een negatief effect gehad. Na de Algemene Vergadering van 28 november 
besloten de reeds zittende bestuursleden hun functies neer te leggen, waardoor het bestuur 
vanaf 4 december bestond uit de vier pas gekozen bestuursleden. Niet goed voor de 
continuïteit, echter door eenheid en een grote motivatie zijn in een paar maanden al grote 
stappen genomen op verschillende dossiers. 

Terugkijkend op veel verdriet en zorgen in het afgelopen jaar, is er gelukkig wel reden voor 
optimisme in de komende periode. Als kynologie kunnen wij, net als de eerder genoemde 
Feniks, in 2021 uit onze as herrijzen en als herboren verder gaan. De grote vraag naar 
stamboomhonden, het invoeren van de SNP-markers, de vele mogelijkheden van het nieuwe 
IT-systeem, het straks weer mogen organiseren van evenementen en de keuzes die wij gaan 
maken om het imago van de stamboomhond te verbeteren, voeden dit optimisme! 
Wij hebben er zin in, u ook?

Jaaroverzicht 2020
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HET BESTUUR VAN DE 
RAAD VAN BEHEER

Jaaroverzicht 2020

Het bestuur van de Raad van Beheer ultimo 2020 van links naar rechts 
Jakko Broersma, Els Siebel, Hildeward Hoenderken en Cor Last

Hildeward Hoenderken
Voorzitter, portefeuilles Algemene Zaken, Gezondheid & Welzijn, 
Opleidingen, Tentoonstellingszaken, Nederlandse Rassen en Jeugd

Jakko Broersma
Secretaris, portefeuilles ICT, Stamboekhouding, Bestuurlijke vernieuwing, 
Communicatie & Marketing, Fokkerij en Ledenzaken

Els Siebel
Portefeuilles Juridische Zaken, Gedrag, Sporten met honden 
(Agility - Flyball - FCI Obedience - Dogdance - watersport), 
Werken met honden (incl. / kuddehonden), 
Jacht met honden en Windhondenrensport

Cor Last
Portefeuilles Personeel & Organisatie, Financiën, 
Keurmeesterszaken en Lokale Kynologie
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Woord van de directie

In het voorwoord voor het Jaaroverzicht 2019 schreef ik: ‘Hoe zal onze wereld eruitzien 
na de coronacrisis?’. Ik kon toen niet weten dat ik dat bij het schrijven dit voorwoord, ruim 
een jaar later, nog steeds niet weet. De wereld is nog altijd in de greep van de Covid-
19-pandemie en de impact op de samenleving is enorm. Hoe wij uiteindelijk tot een 
verantwoord en breed gedragen landelijk beleid komen om deze pandemie beheersbaar 
te krijgen, is nog niet duidelijk. Consensus en breed draagvlak onder onze bevolking zijn 
immers niet eenvoudig te realiseren. 

In de dienstverlening aan onze leden, fokkers, deelnemers en eigenaren lag de focus 
vooral op het geven van noodzakelijke support. Creativiteit en inlevingsvermogen waren 
daarbij belangrijke vaardigheden om tot werkbare oplossingen te komen. Terugkijkend 
ben ik trots op mijn collega’s, want het is ons gelukt de dienstverlening – zij het in aan-
gepaste vorm – onder deze moeilijke omstandigheden te continueren. Zo werkte onze 
buitendienst enige tijd op vaste locaties in het land – een mooie en waardevolle samen-
werking met een tiental lokale kynologenclubs. De fokkers kwamen met hun pups naar 
deze locaties, waar onze chippers gegarandeerd veilig en verantwoord hun registratie- 
en controlewerkzaamheden konden uitvoeren. In de zomermaanden versoepelden de 
landelijke maatregelen en konden de chippers weer op huisbezoek, zij het volgens een 
verantwoord coronaprotocol. 

In 2020 hebben we keihard gewerkt aan de lancering, op 1 december 2020, van ons 
nieuwe IT-systeem IT4Dogs. Een megaproject met grote impact op alle kritische bedrijfs-
processen, dat veel extra werkdruk voor onze medewerkers met zich meebracht. Zo 
moest er naast de reguliere werkzaamheden tijd vrij worden gemaakt om alle applicaties 
te testen. De definitieve overgang van het oude naar het nieuwe systeem nam een week 
in beslag, waarbij tienduizenden accounts en de gegevens van 1,8 miljoen rashonden 
moesten worden overgezet naar de nieuwe IT-omgeving. IT4Dogs wordt in 2021 verder 
afgebouwd en optimaal aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruikers. 
Daarbij staat gebruiksvriendelijkheid absoluut centraal. 

Meten is weten: eind 2020 hielden wij ons tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO). Graag wil ik alle verenigingen, maar ook de duizenden fokkers die hebben geres-
pondeerd, danken voor hun medewerking. Op basis van hun input en adviezen kunnen 
wij onze dienstverlening verder optimaliseren. 

2020 is een heel ander jaar geworden dan wij hadden gedacht. Veel activiteiten 
konden niet doorgaan, sommige activiteiten konden wij alleen in aangepaste 
vorm organiseren. Onze kernactiviteit, de registratie van verantwoord gefokte 
stamboomhonden, leed gelukkig niet onder de coronacrisis. Ons project Fok-
kerondersteuning leidde er mede toe dat onze fokkers een waardevolle bijdrage 
konden leveren aan een verantwoorde toename van het aantal geregistreerde 
rashondenpups in 2020.

Graag wil ik u mede namens alle medewerkers bedanken voor uw steun en be-
grip voor de manier waarop wij in 2020 onze dienstverlening aan, en samenwer-
king met u hebben vormgegeven. Ik hoop dat u en wij onze reguliere activiteiten 
snel weer kunnen opstarten in een veilige, gezonde omgeving.

Rony Doedijns, directeur    



stafteam
RAAD VAN BEHEER

Van links naar rechts:
Marjolein Snip:   hoofd Ledenzaken, Servicedesk
Barbera Hollmann:  projectleider ICT
Laura Roest:   dierenarts/beleidsmedewerker
Paul Peeters:   hoofd Marketing en Communicatie
Karin Monk:   hoofd Stamboekhouding
Dieuwke Dokkum:  hoofd Juridische Zaken, 
   Beleidsondersteuning en Personeelszaken
Ron de Wolf:   hoofd Financiën
Rony Doedijns:   directeur

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) is 
het overkoepelende orgaan op het gebied van het houden van honden in Nederland. 
Kynologie staat voor alles dat te maken heeft met de relatie tussen mens en hond. 
Kynologie omvat dus kennis van het fokken van rashonden, maar ook kennis op het 
gebied van gezondheid en welzijn van rashonden. Ook alle vormen van hondensport 
en actief bezig zijn met je hond worden gerekend tot de kynologie. 

In Nederland worden zo’n 1,7 tot 1,9 miljoen honden gehouden. Het aandeel daarin van 
rashonden met een stamboom bedraagt 25 tot 30 procent, in totaal ongeveer 500.000 
honden. In Nederland worden circa 300 rassen officieel erkend. Ongeveer 1 op de 5 
huishoudens heeft één of meer honden.

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

Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Dit zijn ras-
verenigingen, lokale kynologenclubs en bijzondere verenigingen. Deze verenigingen 
kiezen via de Algemene Vergadering een bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 
zeven en maximaal negen 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 veertig personen.

Over de raad van beheer

Jaaroverzicht 2020 11
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Onze nieuwjaarsreceptie in Woudenberg op 11 januari werd goed bezocht 
door leden, relaties en andere genodigden. Er werd volop bijgepraat 
en men hief het glas op een voorspoedig kynologisch jaar. In zijn nieuw-
jaarsspeech besteedde voorzitter Jack Alberts aandacht aan het project 
Fokkerondersteuning dat in 2019 van start ging, de succesvolle Kennis 
Tour, de vernieuwde Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) 
en de nieuwe cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). Ook stond 
Alberts stil bij de landelijke openstelling van het keurmerk “Kynologisch 
Instructeur” en het Fokbegeleidingsplan voor kortsnuitige rassen dat de 
Raad van Beheer in augustus 2019 aan de minister van LNV had voor-
gelegd. Hij sprak de verwachting uit dat het omvangrijke IT4Dogs-project 
in het najaar 2020 kon worden afgerond.

Januari
NIEUWJAARSRECEPTIE 

RAAD VAN BEHEER



IERSE WOLFSHOND ‘HOND VAN HET JAAR 2019’

Op zondag 12 januari organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort 
‘De Hond van het Jaar Show 2019’. Honderden hondenliefhebbers genoten daar van 
de mooiste rashonden van Nederland. Best In Show – en daarmee de mooiste hond 
in Nederlands bezit van 2019 - werd de Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale van 
Connie Fernhout-Schildt.
De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van andere tentoonstellingen, niet 
alleen doordat hier de top van de rashonden in Nederland op uitnodiging (dus niet 
op inschrijving) aanwezig is, maar ook door de entourage. Het is traditie dat men zich 
feestelijk kleedt voor deze show en de honden tip-top worden voorgebracht en
goed te zien voor iedere bezoeker. Net als de honden zien ook de exposanten en 
keurmeesters er op hun paasbest uit. Het showen gebeurt niet in een gewone ring, 
maar op een echte catwalk, de honden staan letterlijk en figuurlijk in de spotlights, 
als echte artiesten. 
Niet alleen voor de exposanten is het een grote eer om deel te nemen aan deze 
show, dat geldt ook voor de keurmeesters. Alleen (Nederlandse) keurmeesters die 
een respectabele staat van dienst hebben, worden voor deze show gevraagd.

De Best in Show en Reserve Best in Show trots op de foto 
met alle groepswinnaars, keurmeesters en bestuursleden
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Nederlandse rassen 

rasgroep 3

rasgroep 6

rasgroep 9

rasgroep 1

rasgroep 4

rasgroep 7

rasgroep 10

rasgroep 2

rasgroep 5

rasgroep 8

veteranen



OVERIGE WINNAARS
Behalve Best In Show zijn er ook nog een reserve Best In Show aangewezen, 
en FCI-rasgroepwinnaars, Beste Veteraan en Beste van de Nederlandse Rassen. 
Hieronder de gelukkige winnaars. (zie foto’s vorige pagina)

• Beste Veteraan werd Lhasa Apso Nina Chao-Fu Lhamco Laco 
 van D. Jansen-v.d. Werff & L.G.C. van Denderen.

• Beste van de Nederlandse Rassen werd Hollandse Herder 
 Guus van Mijn Vlakke Land van J. van der Wijk & N. Zeinstra.

• Beste van rasgroep 1 (en reserve BIS) werd Bouvier des Flandres 
 Cash-Uschi v.d. Vanenblikhoeve van W. Visser & W. Visser.

• Beste van rasgroep 2 werd Bordeauxdog Kandinsky From 
 The Red Squirrels van W. Toonen & J. Toonen.

• Beste van rasgroep 3 werd Kerry Blue Terrier Zero Tolerance 
 van Daelenbroek van M.C.J. Heemels-Engelen & W.J. Martens.

• Beste van rasgroep 4 werd Dwergdashond ruwhaar 
 General Lee van M.G.J. Satter & C. Satter-Mol.

• Beste van rasgroep 5 werd Noorse Elandhond 
 Grijs Jule’s Jente v.d. Wueste Graaf van D. den Hartog.

• Beste van rasgroep 6 werd Beagle Run The World From 
 Elly’s Pack van P.H.C.M. Vervoort

• Beste van rasgroep 7 werd Epagneul Breton Nadal van 
 G. Verdonschot & G. Colaris.

• Beste van rasgroep 8 werd Golden Retriever 
 Melgowd Dangerously In Love van J.N. de Feiter.

• Beste van rasgroep 9 werd Bichon Frisé Sulyka Super Sunray 
 From Summer van I.L. Frenk-Kleton & Y. van Rheenen-Ten Dam.

• Beste van rasgroep 10 (en Best in Show) werd Ierse Wolfshond 
 Pitlochry’s Irish Fairytale van C. Fernhout-Schildt. 
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Reserve Best in Show werd de Bouvier 
des Flandres Cash-Uschi v.d. Vanenblikhoeve 
van W. Visser & W. Visser.

WERKHONDENKEURMEESTERS BENOEMD 
TOT EREKEURMEESTER

Op 26 januari werden tijdens een vergadering van africhtingkeurmeesters 
Ton van Oirschot en (postuum) Siem Kwak benoemd tot erekeurmeester 
van de Raad van Beheer. Ton van Oirschot en Siem Kwaks dochter Esther 
kregen de oorkonde en bloemen uitgereikt door bestuurslid Jur Deckers 
van de Raad van Beheer. 
Siem Kwak was een graag geziene keurmeester in Nederland maar ook in 
het (soms verre) buitenland. Helaas overleed hij na een ziekbed van een 
jaar op 18 oktober 2019. 
Ton van Oirschot was 33 jaar keurmeester en onder meer voorzitter van 
VDH-kringgroep ‘De Ypelaar’ en lid van de commissie Bijstand Africhting 
van de VDH. Om gezondheidsredenen legde hij eind 2018 zijn functie als 
keurmeester neer.

Ton van Oirschot benoemd 
tot erekeurmeester van 

de Raad van Beheer

Siem Kwaks dochter Esther kreeg de 
oorkonde en bloemen uitgereikt door 
bestuurslid Jur Deckers van de Raad van Beheer.
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februari
RAAD VAN BEHEER 

OVER ERFELIJKE EPILEPSIE

februari

Naar aanleiding van een petitie van Dier&Recht besteedde het TV-
programma Radar op 3 februari aandacht aan epilepsie bij rashonden. 
Directeur Rony Doedijns (op de foto links) zette het standpunt van de 
Raad van Beheer in de ‘live’ uitzending uiteen. Hij gaf aan dat de Raad 
van Beheer de wens om epilepsie bij honden terug te dringen onder-
schrijft en riep politiek, wetenschap, organisaties van dierenartsen en 
dierenbeschermers op met ons mee te denken over het onderwerp.

EARTH CONGRES BRENGT PARTIJEN SAMEN 
VOOR DIERENWELZIJN

Op vrijdag 7 februari vond in het auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal het 
eerste EARTH Congres plaats. Organisator Our-Earth wil hobby- en beroepsmatige 
houders van dieren verenigen, de (Europese) lobby oppakken en vanuit de sector het 
dierwelzijn verbeteren en rust en duidelijkheid brengen onder de houders. 
Het congres trok dierentuineigenaren, roofvogelhouders, kattenverenigingen, 
Dierenbescherming, Bond voor Vogelliefhebbers en vele andere partijen. Ook de
Raad van Beheer was aanwezig als overkoepelende rashondenorganisatie. 
Hoogleraar Bas Rodenburg (UU) sprak over het verbeteren van de methodes om het 
welzijn van dieren te meten aan de hand van gedragsindicatoren. Erna Philippi-Gho 
(PVH) en Sebastiaan Scheffer spraken over de problematische invoering van de 
Positieflijst. Marco Westerhof deed een presentatie over het belang van kennisdeling 
en educatie, en hoogleraar Diergedrag Saskia Arndt (UU) sprak over onderzoek naar 
de belevingswereld van dieren. Rogier van Rossem (Our-Earth) ging in op de ontwikkeling 
van een strategisch document dat recht doet aan dieren én dierenhouders. 
De dag werd afgesloten met een paneldiscussie. 
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TERUGKOMAVOND GESLAAGDEN 
EXTERIEUR EN BEWEGING (E&B)

Op 18 februari vond de terugkomavond plaats voor de E&B-geslaagden uit het 
cursusjaar 2019. Van de negen examenkandidaten zijn er zes geslaagd. Daarvan 
waren er vijf geslaagden aanwezig, die uiteraard in het zonnetje werden gezet. 
Docenten en keurmeesters Dick Rutten en Rob Douma gaven een presentatie 
over het verdere verloop van een mogelijke keurmeestersloopbaan en de daar-
aan voorafgaande rasexamens en -opleidingen. Later kregen alle geslaagden 
een intakegesprek en werd hen een coach toegewezen, die hen begeleidt ter 
voorbereiding van een rasexamen. 

SECRETARIATENDAG AGILITY

Op 22 februari organiseerde de Commissie Agility in Woudenberg de jaarlijkse 
Secretariatendag, bedoeld voor alle verenigingen die één of meer landelijke 
Agilitywedstrijd(en) organiseren. Met 46 deelnemers van 21 verenigingen was de 
opkomst prima. Besproken werden onder meer de nieuwe manier van inschrijven 
die na het Nederlands Kampioenschap 2020 werd ingevoerd, de hoogte van 
de afdracht, voorstellen van een nieuw commissielid en vacature, wijziging van 
FCI-regels (EO/OWJAC), de gastlicenties voor buitenlandse combinaties, de nieu-
we keurmeestersopleiding en de regels voor het aanvragen en toekennen van 
Agility-wedstrijden. Verder werd er uitgebreid gesproken over de wijziging van de 
reglementen en voorschriften (promotie/degradatie) en de ontwikkelingen voor 
de toekomst.
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Voorzitter Raad van Beheer 
Jack Alberts

Maart

In maart sloeg het coronavirus toe in ons land. Voorzitter Jack Alberts 
richtte zich in een persoonlijk voorwoord in onze nieuwsbrief Raadar tot 
de achterban:

 

Zie ook onder het thema ‘Raad van Beheer en corona’.

CORONA: 
VOORZITTER STEUNT ACHTERBAN

22 Jaaroverzicht 2020 

‘Lieve mensen, bij het verschijnen van deze Raadar grijpt het corona-
virus nog steeds om zich heen. De crisis komt ook in ons kynologische 
wereldje hard aan. Afgelaste evenementen en bijeenkomsten, geslo-
ten restaurants en winkels enzovoort, dat alles maakt ons onzeker en 
angstig. We zullen deze voor ons zeer ongewone situatie samen het 
hoofd moeten bieden. De door de overheid genomen maatregelen 
treffen uiteraard ook de kynologie. De uitoefening van onze hobby 
komt in het gedrang en er is onzekerheid over de nabije toekomst. 
Directie en medewerkers van de Raad van Beheer werken hard om de 
dienstverlening draaiende te houden en daar waar nodig aan leden 
en fokkers ondersteuning te bieden. Voor hun inzet dank ik hen. Ook 
wil ik mijn waardering uitspreken voor de hulp en de samenwerking 
die de Raad van leden ondervindt bij het uitvoeren van maatregelen. 
Graag wil ik iedereen die inmiddels persoonlijk door het virus is ge-
troffen, beterschap en sterkte toewensen. Ik hoop dat wij over enige 
tijd onze kynologische activiteiten weer in volle omvang en vooral in 
goede gezondheid kunnen voortzetten.’ 
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CRITERIA ‘LEGE VERENIGINGEN’

Op 1 maart traden nieuwe regels in werking met betrekking tot aangesloten
verenigingen die ‘niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam zijn op kyno-
logisch gebied’ – één van de gronden om het lidmaatschap op te zeggen (artikel 
7 lid 2 onder a. Statuten). Alvorens tot invulling van de criteria over te gaan, had 
de Raad van Beheer begin 2019 de leden geraadpleegd via een enquête. De 
uitkomst van deze enquête is vervolgens gebruikt om nadere regels op te stellen, 
zodat het lidmaatschap van verenigingen ‘die niet langer of op onvoldoende 
wijze werkzaam zijn op kynologisch gebied’ opgezegd kan worden. 

CRUFTS 2020 

Van 5 tot en met 8 maart werd in het Engelse Birmingham de jaarlijkse Crufts 
gehouden, de grootste hondenshow van de wereld. Best In Show werd Dashond
Ruwhaar Maisie van de Britse Kim McCalmont. Reserve Best in Show werd 
Dwergpoedel Frankie van de eveneens Britse Melanie Harwood. In het deel-
nemersveld van circa 20.000 honden bevond zich ook een aantal succesvolle 
Nederlandse combinaties. 

Crufts: BEST IN SHOW en Reserve Best in Show
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Nederlands showsucces

Er waren in het showgedeelte de nodige successen 
te noteren voor Nederlandse deelnemers. 

Beste van het ras:

• Clumber Spaniel ‘Badgermoon Bright Future’
 van A. en J. Stoop (geen foto beschikbaar)

• Bouvier des Flandres ‘Gibbs Britt van 
 de Dambaern Hoeve’ van R. Temperman

• Laekense Herder ‘Partez Pas Sans Moi d’Eroudur’  
 van J.T.I. Hermans-Janssen

• Schotse Herdershond Korthaar 
 ‘Woody Krasna Louka’ van B. de Feijter

• Barsoi ‘Calina of the Wicklow Hunters’ 
 van I. en A. Fakkert

• Teckel Gladhaar ‘Minidogland Take After Sun’ 
 van P.P. Meier en J. Cheong (geen foto beschikbaar)

• Zwitserse Witte Herder ‘Undercover Vito vom
  Sutumer Grund’ van G. Piek

Best Opposite Sexe:

• Jachthonden: Griffon Korthals ‘Luna 
 van de Wielervelden’ van A. Driessen

• Herdershonden: Laekense Herder ‘Qero Zen  
 d’Eroudur’ van J.T.I. Hermans-Janssen

• Herdershonden: Tervuerense Herder ‘Tarras 
 j’Adore di Scottatura’ van R.M. Smeets en F. Tolhuis 

Crufts Erering

Barsoi ‘Calina of the Wicklow 
Hunters’ van Inge Fakkert

Bouvier des Flandres ‘Gibbs Britt 
van de Dambaern Hoeve’ van 

R. Temperman in actie...

Schotse Herdershond Korthaar
‘Woody Krasna Louka’ van

Bianca de Feijter

Laekense Herder 
‘Qero Zen d’Eroudur’ van 

J.T.I. Hermans-Janssen
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Nederlands sportsucces
Op het sportonderdeel Agility was de Nederlandse Michèle 
Taffijn succesvol in de Small-klasse met haar hondjes Dinky 
Dutch en zijn dochter Dutch RePlay. Dinky Dutch won de 
eerste plaats overall en RePlay werd tweede achter haar 
vader. Agility-deelnemer Patrick Bouwmans kwam met zijn 
hond Pace uit in de International Class en behaalde de finale. 
Op het onderdeel Junior Handling behaalde Melissa van 
Oosten met de Ierse Setter Phen een derde plaats. Op het 
onderdeel Dogdance werden Brigitte van Gestel en haar 
Border Collie A’Mayzie zesde. 

Crufts Sport:
 Melissa van Oosten

Crufts Sport:
 Patrick Bouwmans

Crufts Sport:
 Michèle Taffijn
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Crufts Sport:
 Brigitte & Amayzie
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Griffon Korthals 
‘Luna van de Wielervelden’ 

van A. Driessen

Zwitserse Witte Herder 
‘Undercover Vito vom

Sutumer Grund’ van Gea Piek

Laekense Herder ‘Partez Pas 
Sans Moi d’Eroudur’ van J.T.I. 

Hermans-Janssen
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April 
ANDERE MANIER VAN CHIPPEN TIJDENS CORONA

Om pupregistratie, chippen en DNA-afname tijdens de coronacrisis door te laten gaan 
met inachtneming van de veiligheid en gezondheid van de fokkers en chippers, koos 
de Raad van Beheer in april voor een alternatieve procedure. De chippers kwamen 
niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers werd gevraagd met hun pups naar een
locatie in de regio te komen, waar de pupregistratie volgens de richtlijnen van het RIVM
kon plaatsvinden. Tien verschillende kynologenclubs verspreid over het hele land heb-
ben hun locatie hiervoor beschikbaar gesteld. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. 
Het chippen is gedurende de gehele lockdownperiode uitstekend verlopen. 
Meer onder het thema ‘Raad van Beheer en corona’.

Andere manier van chippen: op locatie, de fokker wacht buiten, 
mondkapjes op en 1,5 meter afstand

GROTE VRAAG NAAR PUPS: RAAD VAN BEHEER 
EN HONDENBESCHERMING WAARSCHUWEN

De vraag naar honden nam tijdens de coronacrisis sterk toe. Bij rasverenigingen 
draaiden de informatiepunten voor puppy’s overuren, fokkers werden platgebeld. De 
Raad van Beheer en de Hondenbescherming riepen mensen op om juist in deze tijd 
extra goed over de keuze na te denken. Kies met je verstand, niet met je hart. En heb 
je goed nagedacht, kies dan verantwoord en zoek een verantwoorde fokker, die niet 
zomaar altijd een puppy ‘op voorraad’ heeft. Verder waarschuwden de organisaties 
dat er ook een leven na de crisis is. Nu is iedereen nog veel thuis, maar wat als we 
dadelijk weer aan het werk, naar school, studie of sport zijn? Is er dan nog genoeg 
tijd voor de hond? Op 19 april besteedde RTL4 uitgebreid aandacht aan de toename 
van de vraag naar pups tijdens de coronacrisis. Directeur Rony Doedijns herhaalde in 
deze uitzending zijn waarschuwing tegen impulsaankopen.

AANPASSING MAXIMALE LEEFTIJD FOKTEEF

Het bestuur van de Raad van Beheer besloot de maximale leeftijd van een teef, die al 
eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 
jaar (108 maanden). De reden voor verhoging is dat een aantal erfelijke aandoeningen, 
zoals epilepsie, zich pas op latere leeftijd openbaren. Verstandige fokkers van rassen 
waarin een dergelijke aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, 
wanneer de honden gezond blijken te zijn. Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun 
eerste nest op de leeftijd van 3 à 4 jaar. Juist honden waarvan is gebleken is dat zij 
gezond zijn, zijn geschikt om - óók op wat latere leeftijd - in te zetten voor de fokkerij.
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De maximale leeftijd voor een fokteef 
is nu 9 jaar  (108 maanden)
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Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen moet de kynologie snel 
passende maatregelen nemen om de fokkerij en het gezondheidsbeleid 
extra te borgen binnen onze structuur van reglementen en uitvoeringsregels.
Wij wilden onze achterban raadplegen over dit nieuw vast te stellen 
gezondheids- en fokkerijbeleid. Omdat de hiervoor geplande bijeenkom-
sten in maart en mei wegens het coronavirus waren gecanceld, besloten 
wij deze online te organiseren. We hebben een aantal video’s over deze 
onderwerpen gemaakt en via ons YouTube-kanaal gedeeld met onze 
achterban. De video’s zijn massaal bekeken en leidden tot veel vragen uit 
de achterban die vanuit het landelijk bureau zijn beantwoord. 

Mei
DIGITALE INFORMATIESESSIES OVER 

NIEUW GEZONDHEIDS- EN FOKKERIJBELEID

29

ALTERNATIEVE ‘DAG VAN DE HOND’

Door de coronacrisis kon de Dag van de Hond, gepland voor 17 mei, niet doorgaan. Omdat we er 
toch even stil bij wilden staan, vroegen we met het oog op het thema Kind&Hond het publiek op 
Facebook om foto’s/video’s in te zenden waarop kinderen lieten zien hoe zij de Dag van de Hond 
met hun viervoeter doorbrachten. Hieronder de commentaren van de inzenders bij hun foto’s. 

1.  Dianne Ribberink “Het is hier altijd Dag van de Hond ” 
2.  Jeltje van Aller “Samen genieten van wat je maatje het liefste doet!”
3.  Jeannette Hoekstra videofilmpje “Heerlijk thuis vermaakt, mama speelt lekker 
 met d’r eigen kindje”, waarbij moederhond met haar pup speelt
4.  Joyce Willemsen “Dag van de hond werd gevierd met kop in verpakking en    
 wie weet zit er nog wat in!”
5.  Hannie Timmerman: “Lekker wandelen met de honden!”

Onze partner Prins Petfood kwam op de Dag van de Hond met acht gouden tips voor kinderen 
om verstandig met honden om te gaan.

                  2. Jeltje van Aller1. Dianne Ribberink

4. Joyce Willemsen

5. Hannie Timmerman

3. Jeannette Hoekstra
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Juni

Om de wegens corona gecancelde Raad van Beheer Kennis Tour toch nog
in enige vorm voort te zetten, hebben we alles op alles gezet om een goede 
online versie te realiseren. Op dinsdag 16 juni hield Marjoleine Roosendaal 
online haar lezing ‘Merle is meer dan een kleurtje’ en had daarmee een 
primeur. Opmerkelijk is ook dat deze online versie meer deelnemers trok 
dan de geplande fysieke sessie op locatie. De waardering was uitstekend: 
zowel de lezing als de spreker kreeg een 9,1 als cijfer! Maar liefst 33,33 
procent van de deelnemers had nog nooit eerder een sessie van Kennis 
Tour bijgewoond, waaruit we voorzichtig concluderen dat we een nieuw 
publiek aanboren met deze online versie. Enkele reacties: ‘Van mij mogen 
alle sessies van de Kennis Tour in de toekomst online aangeboden worden! 
Dit biedt veel meer mensen de mogelijkheid lezingen te volgen.’ 
En: ‘Dit is echt super bevallen. Vanuit huis, zonder reistijd. Heerlijk een 
lezing zo alert bij te kunnen wonen inclusief prima ruimte voor het stellen 
van vragen. Beslist iets om erin te houden!’ En: ‘Webinars zijn wat mij 
betreft de toekomst!’ Gezien het succes gaan we Kennis Tour Online een 
vast onderdeel maken van de Kennis Tour. 
Zie ook onder het thema ‘Raad van Beheer Kennis Tour.’

KENNIS TOUR ONLINE 
SUCCESVOL VAN START!

Marjoleine Roosendaal in de studio voor de camera...
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Juli

Op 1 juli trad het nieuwe tuchtrecht in werking. Hierdoor veranderde hoofdstuk 
VI van het Kynologisch Reglement (KR), waarin niet alleen de hoofdlijnen 
van het tuchtrecht, maar ook de instelling van een college van beroep zijn 
opgenomen. Verder trad een nieuw Procesreglement Tuchtrecht in werking. 
Hierin is een gedetailleerde beschrijving van de procedure, alsmede de 
samenstelling en benoeming van de leden van het tuchtcollege opgenomen. 
Tevens kwam er een lijst met maximumstraffen. Tot slot veranderde de naam 
van het tuchtcollege en het college van beroep: deze heten nu ‘Tuchtcollege 
in eerste aanleg’ en het ‘Tuchtcollege in hoger beroep’. Het nieuwe tuchtrecht 
is te vinden op www.houdenvanhonden.nl/regelgeving.
Met het nieuwe tuchtrecht kwam er ook een nieuw Tuchtcollege. Op 15 juli 
namen we daarom afscheid van het oude college. Dat gebeurde tijdens 
een (corona-proof) diner, waarbij tevens twee personen door voorzitter Jack 
Alberts in het zonnetje werden gezet: Antecarey Maaskant-de Groot en Henk 
Wolters. Zij werden gedecoreerd met een Gouden Erespeld. 
Lees meer onder het hoofdstuk Erespelden van de Raad van Beheer.

RECHTBANK VEROORDEELT TECKELFOKKER 
TOT BOETE EN BEROEPSVERBOD

Op 9 juli deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in 
de strafzaak tegen een Teckelfokker uit Woerden. 

Zij werd onder meer veroordeeld tot betaling 
van een geldboete van € 25.000,- en mag de 
komende vijf jaar het beroep van houder en 
fokker van dieren niet uitoefenen. Bij de fokker 
zijn in 2018 ongeveer 150 honden in beslag 
genomen. Zij had aan meerdere verplichtingen 
niet voldaan, waaronder een goede verzorging 

van de honden en registratie ervan in een data-
bank. Tevens waren dierenpaspoorten vervalst. 

De volledige uitspraak kunt lezen op de website 
www.rechtspraak.nl (de Rechtspraak).

NIEUW TUCHTRECHT
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Augustus

We hadden dit jaar graag het eerste lustrum van het Youth Zomerkamp 
gevierd, maar de vijfde editie van het nu al legendarische jaarlijkse evene-
ment kwam helaas door corona te vervallen. Begin juli werd er meer moge-
lijk en besloten we tóch iets te organiseren. Binnen drie weken was er een 
geweldig alternatief: twee workshopdagen, één voor Agility en één voor de 
Zomer Workshopdag. Kynologenclub Delft stelde bijna als vanzelfsprekend 
haar locatie weer ter beschikking. Het is een ideale locatie voor dit soort 
evenementen, met omheinde velden, een ruime kantine en een grote hal 
waar de benches voor de honden konden staan. We worden altijd hartelijk 
ontvangen, verwend en geholpen!

RAAD VAN BEHEER 
YOUTH ZOMERWORKSHOPS

Agility

Voor de junioren die wedstrijden lopen of die als combinatie wedstrijdklaar zijn, gaf 
Wendy Willemse, coach voor het JO AWC, op maandag 27 juli een workshop. 
Het werd een geweldige, sportieve dag waarop voor de dertien junioren (in totaal 
vijftien combinaties omdat twee junioren met twee honden deelnamen) alles draaide 
om Agility. De puntjes op de spreekwoordelijke i, werken aan ieders verbeterpuntjes 
en heel veel plezier!

Zomer Workshopdag

Dinsdag 28 juli was het Zomer Workshopdag. Na het afscheid van de ouders werd 
begonnen met het kennismakingsspel. Geweldig om te zien dat er zich al direct nieuwe 
vriendschappen vormden en dat de oude garde de nieuwkomers gemakkelijk opnam.

Workshops ochtend
‘s Ochtends nam iedereen deel aan twee verschillende workshops. Na de lunch konden 
de honden nog wat langer rusten, terwijl de jongeren een leerzame lezing volgden over 
stress bij honden. Danielle Stoutjesdijk vertelde alles over stress en stress-signalen, 
wat daarna ook kort in de praktijk geoefend kon worden.

Workshops middag
De workshops waren Flyball (Diane Verhagen), Agility (Michèle 
Taffijn-du Bois en Truus Voshart), Junior Handling (Claire 
van Rijn), Keuring (Anne Plomp en Mariska Vijvers-
Roosink) en Trucjes (Lianne van der Linden).

Iedereen was heel positief over de 
Zomer-workshops. Een paar quotes: 
‘Heel leuk’, ‘Supergezellig!’, ‘Ik heb 
veel geleerd, en mijn hond ook!’, 
‘Een superleuke oplossing’, 
‘Echt zomerkamp in 1 dag!’ 
en ‘De dag is voorbij gevlogen’.
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NIEUW 
INSCHRIJFSYSTEEM 

AGILITY-WEDSTRIJDEN

In juli werd het nieuwe inschrijfsys-
teem voor de Agility wedstrijden 
gelanceerd op de sportenwebsite van 
de Raad van Beheer. Reactie van een 
sporter op het nieuwe systeem: ‘De 
inschrijving is binnen 30 seconden 
geregeld en betaald. Geen gedoe met 
rekeningnummers kopiëren, opzoeken 
of foutjes. Je ziet meteen welke hond 
op welke wedstrijd ingeschreven mag 
worden. Een nadeel is wel dat je niet 
meer zoals vroeger een betaling van 
tevoren klaar kan zetten (via een bank-
betaling). Nu moet je betalen op de 
dag van inschrijving. Bij een eerste-
graads- en/of promotiewedstrijd moet 
je dan waarschijnlijk vroeg opstaan 
om snel te kunnen inschrijven om van 
deelname verzekerd te kunnen zijn.’
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September
‘NEE TEGEN TEACUP!’ 

Met deze leus voerden 17 bezorgde rasverenigingen actie tegen de handel in 
extreem kleine ‘Teacup’-hondjes. Deze hondjes worden door hun extreem kleine 
formaat steeds gevoeliger voor allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen. 
Hoewel ze zelden binnen de rasstandaard vallen van het ras waar ze naar 
vernoemd worden, en ook zelden een stamboom hebben, worden ze toch 
geassocieerd met de rassen Chihuahua, Toypoedel, Dwergkeeshond, Yorkshire 
Terriër… Het gevolg is dat de problemen bij en de fokkerij van deze extreem 
kleine dieren ten onrechte worden geassocieerd met de verantwoord gefokte 
stamboomhonden en hun fokkers, zie daar de reden voor dit protest.
Deelnemende rasverenigingen: Airedale Terrier Verbond Nederland, Eerste 
Gezelschapshonden Club Nederland, Havanezer Club Nederland, Lancashire 
Heelerclub Nederland, Manchester Terrier Club Nederland, Nederlandse Border 
Terrier Club, Nederlandse Chihuahua Club, Nederlandse Fox Terrier Club, 
Nederlandse Keeshonden Club, Nederlandse Markiesjesvereniging, Nederlandse 
Norwich Terrier Club, Nederlandse Poedelclub, Nederlandse Yorkshire Terrier 
Club, Norfolk Terrier Club Nederland, Schotse Terrier Club, West Highland 
White Terrier Club Nederland, Yorkshire en Biewer Terrier Vriendenclub.

‘Nee tegen Teacup!!’

Er werd gretig gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid tot inspraak en het stellen van vragen...

ALGEMENE VERGADERING 
5 SEPTEMBER 2020

Op 5 september 2020 vond de 51e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. 
In deze vergadering nam voorzitter Jack Alberts na elf jaar bestuurslidmaatschap afscheid, 
en traden bestuursleden Carel Canta en Jur Deckers per direct af. Gekozen als bestuursleden
werden Andy Makkink en Jan Veeneman. Benoemd als lid van het Tuchtcollege in eerste 
aanleg werden de dames drs. José Nienhuis-Koppes (lid) en drs. ing. Astrid Veldhuizen-van 
’t Hul (lid). Benoemd als lid van het Tuchtcollege van beroep werden de dames mr. Alexandra 
Boot (voorzitter) en mr. Noëlle Aimée de Leon- van den Berg (vice voorzitter), alsmede de 
heren Albert Jan van Koerten (secretaris), Gerard van Essen DVM PhD (lid) en Léon Verheugt 
(lid). Na alle stemmingen waren er nog twee themapresentaties, een over Limited 
Registration en een over de ontwikkelingen rondom het Nederlandse kortsnuitenbeleid.
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Er was genoeg ruimte om 
voldoende afstand te houden

Voorzitter Jack Alberts (rechts) 
nam afscheid en werd uitgeleide gedaan 

door directeur Rony Doedijns
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GESLAAGDE BUITENSHOW 
ZWOLLE OUTDOOR

Kynologenclub Zwolle e.o. organiseerde op 12 en 13 september een buitenshow 
zonder publiek en erering, met toekenning van het CAC voor alle rassen: 
Zwolle Outdoor. De show, waar 800 honden aan konden deelnemen, was binnen 
een week uitverkocht en werd een groot succes. Een veelgehoorde opmerking 
was dat dit soort shows ook na corona mogen blijven. Om de show coronaproof 
te houden hield de organisatie alles aan de zeer veilige kant. Zo waren de 
inschrijving en complete verwerking gedigitaliseerd via onlinedogshows.eu en 
werd toegangscontrole gedaan terwijl de exposanten nog in de auto zaten. 
Zo ontstonden er nergens rijen en kon overal de 1,5 meter gewaarborgd worden. 
Dat werd gewaardeerd en begrepen door de exposanten. De dagen verliepen 
opvallend rustig. Om het aantal gelijktijdig aanwezige mensen te reguleren - er 
mochten maar 250 mensen tegelijk aanwezig zijn - werkte men met een van 
tevoren toegestuurd tijdschema. Exposanten mochten 45 minuten voor de keuring 
van hun eerste hond het terrein op en moesten dit 45 minuten na keuring van hun 
laatste hond weer verlaten. Zwolle Outdoor liet zien dat een maatwerk buitenshow 
goed kan tijdens corona.
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Het Expertisecentrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde onder-
zoekt het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Zo wil men de leeftijd 
in kaart brengen, waarop bij pups van verschillende rassen de snijtanden 
wisselen. Uiteindelijk wil men een betrouwbare methode ontwikkelen voor 
leeftijdbepaling van een pup. Dit kan een belangrijk ‘wapen’ worden in de 
strijd tegen malafide hondenhandel. 
De Raad van Beheer ondersteunt alle activiteiten om de malafide honden-
handel tegen te gaan en heeft de pupkopers van rashonden opgeroepen 
om mee te doen met het onderzoek.
Zie ook onder thema ‘Samenwerking met derden.’

Oktober
BOUWEN AAN NIEUW ‘WAPEN’ 

TEGEN MALAFIDE HONDENHANDEL!
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OPEN BRIEF MARTIN VAN DE WEIJER 
AAN NEDERLANDSE KYNOLOGIE

Ter afscheid van de Nederlandse kynologie schreef Martin van de Weijer vlak voor zijn overlijden op 30 
oktober een open brief aan de Raad van Beheer en aan fokkers van rashonden in het algemeen. Medio 
december publiceerden wij de tekst in Raadar. 

’Het Hemels gerecht heeft zich ten langen leste ontfermd over me in mijn benauwde veste.’ De verzuchting 

van Joost van den Vondel bij het dicteren van de aanhef van zijn beroemde epos ‘Gijsbrecht van Amstel’ riep 

bij mij reminiscenties op bij het lezen van het artikel ‘Dogs Global voor behoud van ras en gezondheid’ met als 

ondertitel ’Hoe outcross voorkomen kan worden’ in het kynologisch maandblad ‘Onze Hond’. De auteur van het 

artikel is dr. Pieter Oliehoek, die ruim 30 jaar lang studie maakte van de voortschrijdende inteelt bij onze hon-

denrassen. Na het lezen van zijn artikel geraakte ik in een euforie met de kreet ‘Eureka’ voor onze rasdieren, 

die aan het verworden zijn door inteelt en outcross. Zij worden veelal gesteund door (onbekwame) bestuurders.

Het fokken van rashonden eist een regime van raskennis en uitvoerige en gedegen kennis van de rasstan-

daard, neergelegd in het land van oorsprong van het ras en de lichamelijke en geestelijke gezondheid ten 

gunste van de betrokken dieren. Nog altijd, vele jaren na beëindiging van mijn kynologische activiteiten, 

word ik achtervolgd door kreten om onze rassen zuiver te houden. Helaas kon ik hiervoor geen adequate 

oplossing bedenken, wat me zeer bedroefde.

Er heersten in de besturen van de verantwoordelijke rasverenigingen opvattingen over in te telen rassen die 

kant noch wal raakten. De verantwoordelijke organisaties gingen op aandringen van belanghebbende fokkers - 

in de wandeling genoemd vermeerderaars - overstag en namen besluiten die voor de raszuiverheid zeer 

nadelige en ongewenste gevolgen hadden. De geluiden van de serieuze fokkers die raszuiverheid hoog in het 

vaandel voerden, werden niet of onvoldoende gehoord. De internationale erkenning van de kwaliteit van het 

fokken van rashonden door Nederlandse fokkers verdween als sneeuw voor de zon. Met lede ogen moest de 

gedegen fokkersgroep aanzien hoe de Raad van Beheer, door overmacht gedwongen en in het verleden het 

adagium huldigend de rasstandaard van de rassen en hun gezondheid hoog te houden, terzijde werd geschoven. 

Hierdoor is schijnbaar, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, moeiteloos toegegeven aan de wens om 

inteelt en outcross toe te staan. Voor de integere en begaafde fokker die ‘coute que coute’ de zuiverheid van 

de rassen wenst te behouden, komt het onderzoek van dr. Pieter Oliehoek als een geschenk uit de hemel. 

Oliehoek werkt al ruim twee jaar samen met de Drentsche Patrijshonden Club Nederland, DPHCN. Deze 

vereniging behartigt de belangen van een oud Nederlands hondenras. De grondlegger van het onderzoek, 

Oliehoek, is al enkele jaren bezig met het programma ’Dogs Global’. Dit programma werkt met het begrip 

’Mean Kinship’. Een methode om de diversiteit te behouden, waarbij de gemiddelde inteelt in de populatie 

laag blijft en waarbij de zuiverheid, die de rasstandaard voorschrijft, behouden wordt. De zeer lichte vorm van 

inteelt in het verleden, die met grote deskundigheid is berekend, wordt met deze werkwijze, om de diversiteit 

in een ras te behouden, de ultieme manier om het gestelde doel te bereiken. 

U kunt, indien gewenst, eventueel contact opnemen met de DPHCN, waarvan de 

voorzitter van de Commissie Fokkerijzaken, de heer Joost Wegink, met u op 

bekwame wijze en in samenwerking met onderzoeker Oliehoek, de 

methode voor Mean Kinship kan bespreken en uitleggen. 

Naschrift: Het promoten van deze werkwijze beschouw ik als een 

bescheiden dank aan alle kynologen, die mij felicitaties stuurden op 

mijn 95e verjaardag en mij om hulp smeekten de Nederlandse 

kynologie met zijn talrijke rassen te redden.

Martin van de Weijer, oud-directeur van de Raad van Beheer
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November

Er is een trend binnen Europa naar strengere wetgeving op het gebied 
van dierenwelzijn, zeker als het gaat om honden. Zo werd op 3 november 
in het Europees Parlement de Responsible Breeding Guidelines for Cats 
and Dogs aangenomen: een uitgebreide lijst met adviezen van interna-
tionale experts voor het verantwoord fokken van honden en katten. De 
Raad van Beheer is blij dat er Europese richtlijnen komen om het honden-
welzijn te verbeteren. Met deze richtlijnen wordt ook iets gedaan aan de 
ongelijkheid tussen de landen die vooroplopen (waaronder Nederland 
en fokkers van stamboomhonden) en de landen waar veel minder naar 
welzijn wordt gekeken. Maar ook in Nederland is er op basis van deze 
Europese richtlijn wetgeving in de maak, waarbij er richting consument 
strengere regels komen, bijvoorbeeld een langere aansprakelijkheidstermijn 
voor fokkers. Wij voeren overleg met collega-organisaties over de 
mogelijke consequenties hiervan en mogelijke (gezamenlijke) acties.

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR 
VERANTWOORD FOKKEN VAN HONDEN 

We zijn blij dat er Europese richtlijnen komen om het 
hondenwelzijn te verbeteren

STRENGE HANDHAVING REGELS 
LOCATIECONTROLES BIJ FOKKERS

Op basis van de in 2018 aangescherpte Uitvoeringsregels Locatiecontroles voeren wij regel-
matig (on)aangekondigde controles uit bij fokkers, ook als er geen dienst wordt afgenomen. 
Het overgrote deel van de controles geeft gelukkig een positief resultaat. Soms moet er met 
een fokker een verbetertraject worden afgesproken en kan de dienstverlening weer opge-
pakt worden als de situatie is verbeterd. In enkele gevallen is het helaas nodig om sancties 
in te stellen. In november zette de Raad van Beheer zijn dienstverlening aan een fokker 
stop. Omdat de locatie steeds niet aan de richtlijnen voldeed – ook niet nadat we een ver-
betertraject hadden afgesproken – is de dienstverlening definitief stopgezet. Tevens is de 
kennelnaam ingetrokken en is de locatie gemeld aan de NVWA. Uiteraard hebben we de FCI 
ingelicht over het intrekken van de bij de FCI geregistreerde kennelnaam. 

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWERKGROEP FCI

De internationale koepelorganisatie FCI lanceerde een speciale gezondheids- 
en welzijnswerkgroep die wetenschappelijke kennis over gezondheid en 
welzijn van honden wereldwijd gaat verspreiden en in de praktijk bren-
gen. Ook gaat de werkgroep activiteiten van fokkers, rasverenigingen 
en kennelclubs op het gebied van gezondheid en welzijn bevorderen en 
ondersteunen. Een slechte registratie van ziektes en van de oorsprong 
van honden maakt dat gezondheidsproblemen bij een bepaald type 
honden aan de rashonden worden toegeschreven. Dit terwijl de kennel-
clubs geen invloed hebben op de fokkerij van look-alikes. Om hier verandering 
in te brengen, zet de FCI al haar communicatie- en educatieve middelen in om te komen tot 
goed educatie-en voorlichtingsmateriaal voor alle aangesloten leden en contractpartners. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
LEDEN EN FOKKERS

De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat leden en fokkers vinden van onze 
activiteiten en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO) onder deze doelgroepen. In november benaderden wij onze leden opnieuw met dit 
onderzoek. Natuurlijk komt er in 2021 een terugkoppeling van de resultaten zodra we de 
gegevens verwerkt hebben. Met de resultaten uit dit onderzoek gaan wij vervolgens actief
aan de slag om onze dienstverlening te optimaliseren. 
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De bestuursverkiezingen in de AV van 28 november leidden tot een ingrij-
pende verschuiving binnen het bestuur van de Raad van Beheer. Nadat op 28 
november de nieuwe bestuursleden Hildeward Hoederken, Jakko Broersma, 
Cor Last en Els Siebel waren benoemd, besloten op 4 december de zittende 
bestuursleden Jan Veeneman, Andy Makkink, Gabri Kolster en Albert Hensema 
hun functies neer te leggen. Een dag eerder al had secretaris Roelof Nuberg 
zijn bestuursfunctie beëindigd. In de eerstvolgende bestuursvergadering op 
9 december werd de volgende bestuurssamenstelling afgesproken: voorzitter 
Hildeward Hoenderken; secretaris Jakko Broersma; penningmeester: vacant;  
vice-voorzitter Cor Last, lid Els Siebel.
De vertrekkende bestuursleden in een verklaring: ‘...juist nu is de kynologie 
gebaat bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het vertrouwen van 
de leden heeft. Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten geven 
om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu plaats te maken willen wij 
de weg vrij maken voor een nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten.’ 

COMPLEET NIEUW BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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December

Het nieuwe bestuur vlnr: 
Hildeward Hoenderken, Jakko Broersma, Cor Last en Els Siebel
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IT4DOGS MET VEEL 
ENTHOUSIASME 

ONTVANGEN!

Op 1 december vond de lancering 
plaats van IT4Dogs, ons nieuwe 
IT-systeem voor de Nederlandse 
kynologie. De gegevens van maar 
liefst een miljoen honden moesten 
overgezet worden naar het nieuwe 
systeem, een enorme operatie. De 
lancering verliep desondanks 
redelijk vlot en de eerste reacties 
uit het veld waren zeer enthousiast.      

  Op vrijdag 11 december, om 12:15 uur 
om precies te zijn, werd de eerste stamboom nieuwe stijl geprint vanuit de 
nieuwe omgeving. De eerste run bestond in totaal uit 53 nesten. 
Zie verder onder het thema ‘IT4Dogs’.

BENOEMINGEN TOT KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR

Het aantal gecertificeerde kynologisch instructeurs groeide in 2020 tot 
bijna 500. Een deel daarvan betrof “zij-instroom” door Aspirant Kynologisch 
Instructeurs (AKI’s). Het traject zij-instroom (dat sloot op 1 januari 2021) betrof 
160 instructeurs zonder (recente) opleiding tot Kynologisch Instructeur, 
die echter al jaren op het trainingsveld staan. Zij zijn, na een goed 
afgelegd examen, drie jaar geleden benoemd tot AKI. Daarna 
volgde er een 3-jarig nascholingstraject, waarbij 180 punten (het 
dubbele van een ‘gewone’ aspirant) behaald moesten worden 
om gecertificeerd te kunnen worden. Gezien de beperkingen 
door het coronavirus is dit bijgesteld naar 150 punten. Van de 160 
kandidaten waren er eind 2020 zo’n 140 benoemd. Dat brengt het
aantal benoemingen op een totaal van 486, verdeeld als volgt: 
394 bij de Raad van Beheer aangesloten instructeurs, 
68 niet-aangesloten instructeurs, en 24 AKI’s. 
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RAAD VAN BEHEER BLIJ MET 
VUURWERKVERBOD

De Raad van Beheer was blij met het vuurwerkverbod voor Oud & Nieuw 
2020/2021. We hadden ons al in 2016 geschaard achter het online vuurwerk-
manifest (www.vuurwerkmanifest.nl). De initiatiefnemers daarvan bepleiten een 
verbod op consumentenvuurwerk en in plaats daarvan professionele vuurwerk-
shows. Een peiling van de Hondenbescherming over een vuurwerkverbod liet 
zien dat 86 procent van de respondenten liever vandaag dan morgen een 
vuurwerkverbod ziet. Slechts 6 procent was tegen een verbod.
Zie ook onder het thema ‘Samenwerking met derden.’
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In maart werd de wereld hard getroffen door de coronapandemie. Nagenoeg het 
gehele sociale leven in ons land werd platgelegd om de verspreiding van het 
virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze lockdown trof de kynologie ook hard: 
alle evenementen werden tot nader order afgelast, evenals congressen, 
vergaderingen en cursussen. Het noodzakelijke chippen van pups kon niet meer 
bij fokkers thuis, maar moest op locatie plaatsvinden met inachtneming van 
strenge voorzorgsmaatregelen. 

COMMUNICATIE

De Raad van Beheer heeft de communicatie met de achterban van meet af aan zeer 
serieus genomen. Meteen na het afkondigen van de eerste lockdown, op 12 maart 
2020, hebben wij onze achterban met speciale edities van Raadar op de hoogte 
gebracht van de maatregelen die wij doorvoerden. Zo werden medio maart alle 
evenementen en bijeenkomsten in de maan-
den maart, april en mei gecanceld. 
De Raadar was een belangrijk medium voor 
onze achterban. Voorzitter Jack Alberts richtte 
zich in de nieuwsbrief van maart tot de achter-
ban om hen moed in te spreken en herhaal-
de zijn peptalk in de edities van juni, juli en 
augustus. Verder was de Raadar het medium 
waarmee wij onze achterban op de hoogte 
hielden en een hart onder de riem trachtten 
te steken. Zo richtten wij ons in april tot onze 
fokkers om hen te bedanken voor hun begrip 
en flexibiliteit. Deze bemoedigende adver-
tentie hebben we tijdens de eerste lockdown 
geplaatst in onze eigen media. Uiteraard 
ondersteunden wij het overheidsbeleid 
onder meer door steeds de meest recente 
coronaposter van de Rijksoverheid in de 
Raadar op te nemen, met daarop de actuele 
veiligheidsmaatregelen waar een ieder zich 
aan moet houden.52

RAAD VAN BEHEER 
EN CORONA

De bijzondere band tussen mens en hond zal ook deze 
tijden doorstaan.

Raad van Beheer steunt 
alle hondenliefhebbers 

in deze tijd.

www.houdenvanhonden.nl
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CHIPPEN TIJDENS CORONA

Door de coronamaatregelen gedwongen, 
gingen wij al snel over tot een volstrekt andere 
aanpak van het chippen en afnemen van 
DNA. Om het risico op besmetting te ver-
kleinen kwamen de chippers niet meer naar 
de fokkers toe, maar vroegen wij de fokkers 
met hun nest naar een locatie in de regio te 
komen, waar de chippers hun werk veilig en 
verantwoord volgens de coronarichtlijnen van 
het RIVM konden doen. Voor de fokkers was 
dit ook een zeer veilige methode, waarbij ze 
door een glazen deur of raam de werkzaam-
heden goed konden volgen. Er was een streng 
veiligheidsprotocol opgesteld, waar iedereen 
zich strikt aan hield. Tien verschillende kyno-
logenclubs door het land stelden hun locatie 
hiervoor beschikbaar. In diverse edities van 
Raadar hebben we uitgebreid verslag gedaan 
van het chippen op locatie, waarvoor wij veel 
complimenten mochten ontvangen. 

Vanaf begin juli mochten onze chippers de 
fokkers weer aan huis bezoeken, wat altijd de 
voorkeur heeft. Zij zien zo hoe de pups erbij 
zitten: is het er schoon, worden de pups goed 
verzorgd, hoe is het met de moederhond, 
is dit een fijne plek om op te groeien? Uiter-
aard werkte zij nog wel volgens een veilig-
heidsprotocol: de chipper dient bij het chippen 
minimaal een mondmasker te dragen, en in 
overleg met de fokker ook handschoenen en 
een schort. De maatregel gold ook voor de 
fokker, die immers de pups weer zelfvasthield. 
Had de fokker geen mondkapje, dan werd dat 
door de chipper verstrekt. Zo mogelijk werd 
er buiten gechipt, om het risico op besmetting 
nog verder te verkleinen.
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Het chippen gebeurde 
uitsluitend met mondkapjes 
en zonder fysiek contact 
tussen fokker en chipper. 
De fokker kon wel door 
het raam toekijken. Op 
de foto rechts werd er 
alweer thuis gechipt, dan 
liefst buiten of in een goed 
geventileerde ruimte.
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De pups werden op locatie in 
benches door de chippers naar 
binnen gereden  en daar een 
voor een behandeld. Hieronder 
poseert het chippersteam.
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STERK TOEGENOMEN VRAAG NAAR PUPS

We zagen al snel dat de vraag naar pups tijdens de coronacrisis sterk steeg. Met 
het oog daarop lieten we waar mogelijk een waarschuwend woord horen in eigen 
media en in landelijke/regionale media. Zo gaf directeur Rony Doedijns onder meer 
interviews aan RTL Nieuws (TV), het Noordhollands Dagblad en het Financieele 
Dagblad. Daarin nam hij de gelegenheid te baat om te waarschuwen voor de malafi-
de handel en de stamboomhond te promoten. 
Richting fokkers waarschuwden wij eveneens voor mensen die uit impuls een pup 
willen en deden een beroep op hun medewerking om mensen van overhaaste aan-
kopen te weerhouden. 
Meer in het algemeen riepen wij in de media mensen op om juist in deze tijd extra 
goed over de keuze na te denken. En heb je goed nagedacht, kies dan verantwoord 
en zoek een verantwoorde fokker, die niet zomaar altijd een puppy ‘op voorraad’ 
heeft. Wees beducht voor adressen waar je wel altijd terechtkunt voor een pup. 

STEUN KYNOLOGISCH INSTRUCTEURS

Kynologisch instructeurs werden bedolven onder de aanvragen voor puppylessen 
en maakten zich zorgen over de toekomst van de pups. Door de coronacrisis kon-
den zij niet optimaal werken en de vele aanvragen niet honoreren. In mei lieten wij 
hen weten graag mee te willen denken hoe pupeigenaren het beste bereikt kunnen 
worden om de juiste begeleiding te vinden bij de opvoeding en zo te voorkomen 
dat aan het eind van het jaar veel honden in asielen geplaatst moesten worden. Wij 
adviseerden hen door te verwijzen naar een andere goede hondenschool of instruc-
teur als men vol zat en samenwerking te zoeken met gediplomeerde gedragsthera-
peuten. Ook opperden we een wekelijks spreekuur voor opvoedingsvragen of zelfs 
een aantal theoriegroepslessen in te lassen via bijvoorbeeld Skype. 

ONLINE HULP LEDEN BIJ OPSTART ACTIVITEITEN

Toen de coronamaatregelen tegen de zomer langzamerhand versoepelden, richt-
ten wij een speciale webpagina in om aangesloten verenigingen te helpen met het 
weer opstarten van activiteiten. Daar plaatsten we voorbeelden van protocollen en 
tips die werden gedeeld door andere verenigingen. Helaas belandden we in het 
najaar opnieuw in een lockdown en ging in december alles weer ‘op slot’. 

DIGITALE INFORMATIESESSIES OVER NIEUW 
GEZONDHEIDS- EN FOKKERIJBELEID

Er stonden in maart en mei informatiebijeenkomsten op de agenda om de ach-
terban te raadplegen over een belangrijke vernieuwing van het gezondheids- en 
fokkerijbeleid. Omdat de fysieke bijeenkomsten moesten worden gecanceld, 
besloten wij deze online te organiseren. Desgevraagd liet een ruime meerderheid 
van de leden weten het eens te zijn met deze aanpak. Uiteindelijk hebben we 
ervoor gekozen een aantal video’s op ons YouTube-kanaal te zetten. Deze werden 
massaal bekeken en leidden tot belangrijke feedback en vragen van de leden. 

KENNIS TOUR ONLINE

Toen alle geplande Kennis Tour-sessies van 2020 moesten worden afgezegd, 
besloten we vanaf juni een aantal Kennis Tour-sessies online aan te bieden. Deze 
zijn uitermate succesvol verlopen. 
Zie verder onder thema ‘Kennis Tour’.
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FOTOWEDSTRIJDEN OP SOCIAL MEDIA

Fotowedstrijd op Facebook
Op Facebook nodigden we in het begin van de pandemie mensen uit ons te laten 
zien hoe zij de tijd met hun hond doorbrengen tijdens de coronacrisis. De leukste 
inzendingen konden rekenen op een leuke attentie en plaatsing in Raadar. 
We ontvingen honderden reacties 

Thema Waterpret

Raad van Beheer Youth foto challenge
De Raad van Beheer Youth - onze jeugdclub - zat ook tijdens corona niet stil. 
Er werd volop thuis getraind met honden en er werden fijne wandelingen maken. 
En omdat de kinderen ook graag foto’s van hun honden op sociale media delen, 
besloten we op Facebook en Instagram een fotowedstrijd met iedere week een 
ander thema te organiseren: de Raad van Beheer Youth Foto Challenge. 
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Thema High Five



Thema Rond
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ONLINE

In 2020 vonden we een manier om de Algemene Vergadering (AV) digitaal 
te laten plaatsvinden: het platform www.online-alv.nl. Platforms als MS Teams 
en Zoom bleken voor formele stemmingen niet geschikt en gevoelig voor 
fouten. Het platform www.online-alv.nl is gericht op veilig stemmen en 
communicatie binnen een ledenvergadering. Het bleek eenvoudig in gebruik, 
ook voor leden die wat minder handig zijn met digitale middelen. Het was 
ook mogelijk de hele vergadering terug te zien.
Eind van het jaar bleek dat sommige verenigingen in 2020 géén verplichte 
ALV hadden gehouden. Wij hebben hen vervolgens gewezen op de Tijdelij-
ke Wet Covid-19 Justitie & Veiligheid, die digitaal vergaderen toestaat, zelfs 
als de statuten daar niet in voorzien.
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Deze brochure heeft 
de Raad van Beheer 
uitgegeven ter 
promotie van IT4Dogs

IT4Dogs
de nieuwe IT-omgeving 

voor de Nederlandse kynologie

•  ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK EN OVERZICHTELIJK
•  JE EIGEN ACCOUNT BEHEREN

•  COMPLEET ACTUEEL OVERZICHT VAN AL JE HONDEN
•  ELKE HOND EEN EIGEN PROFIEL

•  HANDIGE DEKAANGIFTE

•  ONBEPERKT UIT TE BREIDEN

NORMENMATRIX  

Doel van de normenmatrix is om fokkers te helpen met de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun ras gelden. Met IT4Dogs is de normenmatrix-
controle ingebouwd.

De Raad van Beheer heeft regels voor het fokken van 
stamboomhonden. Deze regels zijn een toevoeging op de 
algemene regels van de overheid. Deze regels uit het Basis-
reglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden voor alle ras-sen. De normenmatrix is een aanvulling op deze algemeen 
geldende regels en is afgestemd per ras.  

De normenmatrix is nu online in IT4Dogs te raadplegen. F
okkers en (toekomstige) hondeneigenaren kunnen er 
makkelijk mee controleren of een reu-teefcombinatie de 
belangrijke gezondheidsonderzoeken heeft ondergaan die 
volgens de normen voor dit ras zijn vastgesteld. Hiervoor 
heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke 
gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. 
Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de 
normenmatrix opgenomen. Naast gezondheidsonderzoeken zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog 
verder te beperken. 

Zo niet, dan wordt ook verteld waarom dat zo is. 
Heel handig! Ook potentiële pupkopers kunnen zo 
zien of een pup uit deze combinatie zou voldoen 
aan de normen en vervolgens hun keuze bepalen 
voor hun toekomstige huisgenoot. 

100 rassen 
We starten bij de lancering van IT4Dogs met ruim 
honderd rassen in de normenmatrix. Voor deze 
rassen zijn de regels afgestemd met de rasver-
enigingen en in het programma ingebouwd. De 
andere rassen volgen bij volgende releases van 
de normenmatrix.  
Rassen die nog niet direct bij de lancering van 
IT4Dogs een ingevulde normenmatrix hebben, 
kunnen al wel profi teren van het administreren van 
gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het al-
leen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en (ietsje later) 
ook patella luxatie te laten registreren. Nu komen 
daar de vele (rasspecifi eke) DNA-tests bij, maar 
ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwij-
kingen, OCD enzovoort.  

Tegelijk met de lancering van IT4Dogs is de Nederland-
se stamboom na vele jaren in een nieuw en handiger 
jasje gestoken. Hij krijgt een overzichtelijker lay-out en 
wordt niet meer gelamineerd, maar geprint op speciaal 
Nevertear-papier (onscheurbaar en afneembaar). Op 
de nieuwe stamboom wordt met een groen vinkje of 
een rood kruis (zie ingezet balkje) aangegeven dat een 
hond wel of niet voldoet aan de gezondheidseisen in 
de normenmatrix. Een zelfde format wordt gebruikt voor 
honden die in de bijlage of het Voorlopig Register (VR) 
worden opgenomen.

Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels 
worden niet meer op de stamboom weergegeven, 
maar in een apart document als bijlage bij de stam-
boom. Dit document is aanpasbaar en kun je zelf 
bijhouden. Het is te downloaden op de profi elpagina 
van de hond in kwestie. Hierop staan de resultaten 
van alle honden (dus ook de voorouders). Zo is het 
dus mogelijk om veel meer resultaten van een hond 
weer te geven en in te zien. Op de oude stamboom 
was daar nauwelijks plek voor.

STAMBOOM NIEUWE STIJL

T 020 - 6644471  •  E info@raadvanbeheer.nl  •  www.houdenvanhonden.nl 

Voor meer informatie: www.houdenvanhonden.nl/it4dogs   

Zo ziet de Nederlandse stamboom er vanaf nu uit. Met een groen vinkje of een rood kruis (zie ingezet balkje) wordt aangegeven of 
een hond wel/niet voldoet aan de gezondheidseisen van het ras

Wat vind je in de normenmatrix?
Standaard wordt al jarenlang voor alle rassen op de fokre-
gels van het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG) 
gecontroleerd. Dat blijft uiteraard ook in de normenmatrix 
zo. Het ligt voor de hand dat je kunt zien of een hond goede resultaten heeft aangaande heupdysplasie en elleboog-
dysplasie, maar ook een niet-geprotocolleerd onderzoek, 
zoals de controle op hartproblemen, kan in de normenma-
trix worden opgenomen. De onderzoeken, die door de eige-naar van de hond kunnen worden toegevoegd, verschillen 
per ras en worden onder meer bepaald op basis van het 
Verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en). 
Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde eisen, is dit zichtbaar op de stamboom vermeld in tekst en een 
‘groen vinkje’. Heeft een of beide ouders niet het vereiste 
onderzoek ondergaan of geen goede resultaten behaald, 
dan staat dit ook op de stamboom vermeld inclusief een 
‘rood kruis’. 

Ideaal: proefcombinatie reu/teef 
In het programma wordt zichtbaar wat er bij een hond onder-zocht is en met welk resultaat. Voor fokkers is dit ideaal, 
je kunt hier een proefcombinatie van een teef en een 
bepaalde reu maken. Je moet de verwachte dekdatum 
invullen en vervolgens krijg je te zien of de combinatie van 
ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen. 
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STAMBOOM
PEDIGREE

Deze hond is niet gefokt volgens en voldoet niet aan de vastgestelde gezondheids- en welzijnsnormen voor het ras.  

Bij deze stamboom hoort een document met resultaten van mogelijke onderzoeken, titels en wedstrijden. This pedigree is accompanied by a document with results of possible health screenings, titles and competitions.
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IT4DOGS 

Op IT-gebied heeft de georganiseerde kynologie in 2020 een geweldige 
inhaalslag gemaakt. Op 1 december lanceerden wij ons nieuwe IT-systeem 
IT4Dogs. Een modern en gebruiksvriendelijk systeem waarin fokkers,
rasverenigingen, bestuurders, medewerkers en andere kynologen hun eigen 
account hebben en honden hun eigen profielpagina. Het systeem, waar ruim 
twee jaar hard aan is gewerkt, kende zoals te verwachten viel wat start-
problemen, maar werd over het algemeen zeer positief ontvangen.
De lancering verliep soepel, ervan uitgaande dat er een enorme hoeveelheid 
gegevens moest worden overgezet van het oude systeem naar het nieuwe. 
De complete gegevens van maar liefst 1,8 miljoen honden en van 760.000 
personen moesten worden overgezet. Binnen enkele weken hadden al zo’n 
11.000 unieke gebruikers een account op IT4Dogs geopend. Dit zijn zowel 
fokkers als hondeneigenaren. Uitgaande van een totaal van circa 4.000 fokkers 
en zo’n 6.500 nesten per jaar, is dat een heel mooi aantal.
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GEBRUIKSVRIENDELIJK EN OVERZICHTELIJK

IT4Dogs omvat een schat aan informatie die bovendien heel overzichtelijk 
wordt gepresenteerd. Reactie van een fokker: ‘De grootste digibeet kan ermee 
werken, het is heel simpel! Je ziet precies welke informatie je waar kunt vinden. 
En heel fijn: je kunt niet ‘verdwalen’ doordat je altijd weet waar je bent en altijd 
in één oogopslag kunt zien hoe je naar een andere pagina kunt switchen.’

EIGEN MIJNRVB-ACCOUNT
Fokkers zijn vooral enthousiast over het persoonlijke 

MijnRvB-account op www.mijnrvb.nl. Als fokker krijg 
je er een compleet overzicht van al je honden 
gesorteerd op geboortedatum, maar eventueel ook 
op naam, ras of geslacht. Dit is handig voor de fok-
kers die meerdere honden van verschillende rassen 

hebben. In MijnRvB.nl kun je je eigen gegevens be-
heren en bijvoorbeeld een adreswijziging doorvoeren 

of aangeven van welke rasverenigingen je lid bent. 

MEERDERE KENNELNAMEN MOGELIJJK
Met de lancering van IT4Dogs is het toegestaan om als fokker meerdere 
kennelnamen te hebben. Er mogen echter niet twee kennelnamen gebruikt 
worden voor hetzelfde ras. In het profiel van de eigenaar zijn ook de kennel-
namen met de daaraan gekoppelde rassen te zien.
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PROFIELPAGINA PER HOND

Iedere hond heeft een eigen pagina, met daarop alle gegevens die bij 
de Raad van Beheer bekend zijn. Zo heb je een hond meteen ‘in beeld’: 
gezondheidsonderzoeken, showresultaten, wie zijn de vader en moeder 
enzovoort. Ook kun je zien welke onderzoeken nog wel en welke niet 
meer geldig zijn - denk aan het ECVO-onderzoek. Je kunt als eigenaar 
zelf resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels toevoegen. Deze 
worden nog wel door de Raad van Beheer gecontroleerd en geaccordeerd.

HANDIGE DEKAANGIFTE 

In de dekaangifte komt een overzicht van alle teven van de eigenaar. 
Dekaangiftes waarbij alle gegevens van de honden bij de Raad van Beheer 
bekend zijn en waarvoor geen aanvullende controles nodig zijn, keurt het 
systeem automatisch goed. Het is nu ook mogelijk variëteitskruisingen 
in te dienen, waarbij standaard toegestane variëteitskruisingen direct 
worden goedgekeurd. Honden die volgens het Basisreglement Welzijn en 
Gezondheid (BWG) op dat moment niet ingezet mogen worden, worden 
niet direct getoond. Wordt er toch een teef gekozen die volgens het BWG 
niet ingezet mag worden, dan wordt er meteen ook uitgelegd welke regel 
je daarmee overtreedt.

CHIPPERS WERKEN DIGITAAL

Met de introductie van IT4Dogs hoeven de buitendienstmedewerkers 
(chippers) niet meer met pen en papier bij fokkers op bezoek. Zij kunnen 
nu direct alles online plannen en invoeren. Alles staat meteen in het 
systeem, er hoeft niets meer per post te worden verzonden. 
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PUPS IN BEELD

De eigen gefokte pups staan – tot de leeftijd van 6 maanden of 
totdat ze zijn verkocht – in een apart overzicht. Zo is goed te 
zien welke pups nog overgeschreven moeten worden naar 
een nieuwe eigenaar. Ook eerder gefokte nesten vind je in 
dit overzicht terug (dus niet alleen de nesten die via 
IT4Dogs zijn ingediend).

MAKKELIJK OVERSCHRIJVEN 

Overschrijven van een pup/hond naar een nieuwe eigenaar 
kan vanuit MijnRvB.nl online geregeld worden met een code 
die per e-mail naar de nieuwe eigenaar verzonden wordt en via 
verificatie van de laatste cijfers van het chipnummer. Zo ben je van het 
versturen perpost af, waarbij altijd het risico bestond dat er onderweg 
iets kwijtraakte.

HANDIGE BETALING

Bij het aangeven van de geboorte van een nest kunnen fokkers van stam-
boomhonden ervoor kiezen direct te betalen, maar ook voor uitgestelde 
betaling (op rekening). Bij uitgestelde betaling hebben ze veertien dagen 
extra de tijd om te betalen.

NORMENMATRIX 

De normenmatrix, bedoeld om fokkers te helpen met de gezondheids- en 
welzijnseisen die voor hun ras gelden, komt in de loop van 2021 online en is 
dan in IT4Dogs te raadplegen. Fokkers en (toekomstige) hondeneigenaren 
kunnen er makkelijk mee controleren of een reu-teefcombinatie de 
belangrijke gezondheidsonderzoeken heeft ondergaan die 
volgens de normen voor dit ras zijn vastgesteld.
 Zie ook onder thema Gezondheid.



NIEUWE WEBSITE: DUTCH DOG DATA

De reeds bestaande modules Generaties & Gezondheid Online 
en Stamboek Online zijn gecombineerd tot één nieuwe website: 
www.DutchDogData.nl. (Deze naam werd in het kader van een 
prijsvraag bedacht door Guus Westra uit Arnhem.) In Dutch Dog 
Data kun je de afstamming, nakomelingen of nestgenoten van 
een hond bekijken. Ook vind je hier de resultaten van gezond-
heidsonderzoeken en titels van honden. Je kunt zoeken op 
naam, stamboeknummer, chipnummer, geboortejaar of ras. Heb 
je een leuke reu op het oog, dan kun je hier heel makkelijk zien 
hoe het met zijn gezondheid is en of hij met jouw teef gekruist 
zou kunnen worden.

DUTCH
D    G 
DATADATA
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STAMBOOM NIEUWE STIJL 

Tegelijk met de lancering van IT4Dogs is de Nederlandse stamboom na vele jaren in 
een nieuw en handiger jasje gestoken. Hij krijgt een overzichtelijker lay-out en wordt 
niet meer gelamineerd, maar geprint op speciaal Nevertear-papier (onscheurbaar en 
waterafstotend). Op de nieuwe stamboom wordt vanaf de start van de normenmatrix 
bij bepaalde rassen met een groen vinkje aangegeven dat een hond voldoet aan de 
gezondheidseisen in de normenmatrix. Een zelfde format wordt gebruikt voor honden 
die in de bijlage of het Voorlopig Register (VR) worden opgenomen.
Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels worden niet meer op de stamboom 
weergegeven, maar in een apart document als bijlage bij de stamboom. Dit document 
is aanpasbaar en kun je zelf bijhouden. Het is te downloaden op de profielpagina 
van de hond in kwestie. Hierop 
staan de resultaten van alle 
honden (dus ook de voorou-
ders). Zo is het dus mogelijk 
om veel meer resultaten van 
een hond weer te geven en in 
te zien. Op de oude stamboom 
was daar nauwelijks plek voor. 
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Op 11 december, om 12:15 uur precies, werden de eerste stambomen nieuwe stijl 
in feestelijke sfeer geprint. De eerste run bestond in totaal uit 53 nesten. 
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Deze hond is gefokt volgens en de ouderdieren voldoen aan de vastgestelde gezondheids- en welzijnsnormen voor het ras.

Directeur, Rony Doedijns  Directeur, Rony Doedijns  
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STAMBOOM
PEDIGREE

Bij deze stamboom hoort een document met resultaten van mogelijke onderzoeken, titels en wedstrijden. This pedigree is accompanied by a document with results of possible health screenings, titles and competitions.

Afgiftedatum / Issue date             

          /            /

 Naam hond / Name dog
 Ras - Variëteit / Breed – Type
 FCI nr
 Geslacht / Sex

 Stamboeknummer / Pedigree nr
 Chipnummer / Microchip 
 Geboortedatum / Date of birth
 Kleur / Colour

Opmerkingen / Remarks
• 
• 
•

  Fokker / Breeder
  Kennelnaam / Kennel name
  Kenmerk / Litter nr

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Chipnummer
Kleur
Ras/variëteit 

Naam
Stamboeknummer
Chipnummer
Kleur
Ras/variëteit 

Vader
1

Moeder
2
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PROBLEMATIEK 
KORTSNUITIGE RASSEN 

In maart 2019 publiceerde het ministerie van LNV het rapport Fokken met 
kortsnuitige honden, met daarin zes fokcriteria, opgesteld door het Ex-
pertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de Universiteit 
Utrecht. In augustus 2019 hadden wij samen met de betrokken rasvereni-
gingen een alternatief fokbegeleidingsplan ingediend. Begin mei 2020 liet 
minister Carola Schouten echter weten ons plan niet over te nemen en de 
zes criteria uit het oorspronkelijke rapport van het ECGG te handhaven. 

Als we het over kortsnuitige rassen hebben, gaat het om de volgende rassen:

Franse Bulldog 

Boston Terrier

Japanse Spaniel

Engelse Bulldog 

Griffons Bruxellois

King Charles Spaniel

Mopshond 

Petit Brabançon

Affenpinscher

Shih Tzu

Pekingees

Griffon Belge
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AANGEPASTE PROCEDURE REGISTRATIE PUPS 

Met het oog op het overheidsbeleid besloot het bestuur tot een aange-
paste procedure voor de registratie van pups van kortsnuitige rassen: een 
stamboom wordt pas afgegeven bij overlegging van afdoende bewijs dat 
voldaan is aan de handhavingscriteria. Dat leidde bij een aantal van de 
betrokken rasverenigingen en fokkers tot enorme weerstand, onder meer 
omdat zij vonden dat de door de overheid gestelde normen te weinig 
rasspecifiek waren. 

CONVENANTEN PER RASVERENIGING 

Om aan deze onvrede tegemoet te komen spraken wij met deze ras-
verenigingen af dat zij voor hun ras inbreng konden hebben voor de 
toekomstige fokkerij. Daartoe zouden we per ras convenanten uitwerken 
met daarin specifieke gezondheidsaspecten, inclusief vereisten voor een 
op gezondheid en welzijn gerichte fokkerij. Na afronding van dit proces 
zouden wij voor die rassen waar de fokkerij conform het desbetreffende 
convenant heeft plaatsgevonden, weer stambomen kunnen afgeven. 

FCI-RASSTANDAARDEN 

Toen in mei 2020 bleek dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit ons Fokbegeleidingsplan voor kortsnuitige rassen afwees, werd 
verondersteld dat wij daarmee ook de FCI-rasstandaarden niet meer 
zouden respecteren. De Raad van Beheer sprak dit tegen. ‘Nederland 
is een van de oprichters van de FCI en zal als volwaardig lid van deze 
organisatie de rasstandaarden respecteren. Bij keuringen is de FCI-ras-
standaard leidend’, lieten wij weten. Wel lieten wij weten dat de Raad van 
Beheer staat voor gezonde rashonden en dat geen enkele rashond mag 
lijden onder zijn uiterlijke verschijningsvorm. 



BIJEENKOMSTEN KEURMEESTERS KORTSNUITIGE RASSEN

Op dinsdag 4 en zaterdag 8 augustus waren er bijeenkomsten voor keurmeesters die 
één of meer van de twaalf kortsnuitige rassen mogen keuren. Aanleiding was uiteraard de 
nieuwe Nederlandse wetgeving die, hoewel nu nog gericht op het fokken van honden met 
bepaalde uiterlijke kenmerken, zodanig is opgesteld dat in de toekomst ook het showen 
kan worden beperkt of verboden. Tijdens de eerste bijeenkomst werd alle mogelijke on-
duidelijkheid over het keuren volgens de FCI-rasstandaarden weggenomen. In de tweede 
bijeenkomst werd er veel onvrede geuit over de wet- en regelgeving, de uitvoeringsre-
gels voor de handhaving en hoe de Raad van Beheer hiermee omgaat. Men vond dat de 
reputatie van de Nederlandse keurmeesters van kortsnuitige rassen was geschaad door 
de maatregelen die de Raad van Beheer had moeten nemen en dat dit van invloed was op 
het aantal keuruitnodigingen die men kreeg voor de desbetreffende kortsnuitige rassen. 

PRIMEUR: BOAS-TEST

Op donderdag 3 september
tekenden de Raad van Beheer en 
de Engelse Kennelclub een inten-
tieverklaring waarin zij overeen-
kwamen een licentie af te sluiten
met de Cambridge University om
het Respiratory Function Grading
Scheme (RFG scheme) in gebruik
te nemen voor de Mopshond, de 
Franse Bulldog en de Engelse 
Bulldog. Het RFG scheme heeft 
als doel een universele standaard 
te bieden in het herkennen van 
BOAS-problemen (luchtwegproblemen), maar ook ter bevestiging van honden die geen 
ademhalingsproblemen hebben. Deze wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde 
test zou de omstreden snuitlengteratio (bekend als CFR - craniofaciale ratio) moeten 
vervangen. Het uitvoeren van deze test is voorbehouden aan speciaal door Cambridge 
opgeleide dierenartsen. De Raad van Beheer is de eerste kennelclub die deze licentie krijgt.
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Tekenen van de intentieverklaring door bestuurslid 
Gabri Kolster (links) en directeur Rony Doedijns
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CAMBRIDGE BREIDT ONDERZOEK 
KORTSNUITEN UIT  

Op 27 oktober liet de Kennel Club Charitable Trust (KCCT) van de Engelse 
Kennelclub weten dat het € 297.000 had uitgetrokken om onderzoek naar 
de gezondheid van kortsnuitige hondenrassen te bevorderen. Onderzoekers 
van de Universiteit van Cambridge willen hun onderzoek graag uitbreiden 
met nog eens dertien rassen: Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, Cavalier 
King Charles Spaniel, Chihuahua, Bordeauxdog, Griffon Bruxellois, Japanse 
Spaniel, King Charles Spaniel, Maltezer, Pekingees, Dwergkeeshond en Shih 
Tzu. Men wil onderzoeken of elk ras wordt beïnvloed door de ademhalings-
problemen, en hoe dit zich verhoudt tot hun conformatie, interne fysiologie 
en, in de toekomst, genetica. We hopen dat dit nieuwe onderzoek ook leidt 
tot screeningsschema’s om fokkers te helpen de toekomst van deze rassen 
vorm te geven en het risico op het fokken van aangetaste honden te vermin-
deren. Meer informatie op www.thekennelclub.org.uk/KCCT.  

FCI OVER BOAS

Najaar 2020 sprak de Wetenschappelijke Commissie van de FCI zich uit over 
de aandoening BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome) bij kort-
snuitige rassen. De commissie ging in op een mogelijke strategie om de pro-
blematiek aan te pakken, en deed algemene aanbevelingen voor de fokkerij. 
De commissie meende dat de Nederlandse overheid een vergissing maakte, 
door de eis voor de craniofaciale ratio (CFR) van minimaal 0,3 eensluidend te 
stellen aan alle rassen. Hierdoor moeten meerdere rassen en populaties aan 
dezelfde eis voldoen, terwijl ze onderling enorm verschillen qua exterieur, 
historie en effectieve populaties, aldus de commissie. Daarom is het volgens 
de commissie niet redelijk om dezelfde CFR- of fokstrategie toe te passen 
op alle kortsnuitige rassen. Een betere strategie zou zijn om al deze rassen 
afzonderlijk te beoordelen en over te gaan tot rasspecifieke fokstrategieën.
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GEZONDHEIDSBELEID

DISCUSSIE OVER GEZONDHEIDS- EN 
FOKKERIJBELEID

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zagen wij ons in 2020 
genoodzaakt passende maatregelen te nemen om de fokkerij en het 
gezondheidsbeleid extra te borgen binnen onze structuur van reglementen
en uitvoeringsregels. We wilden onze achterban raadplegen over dit 
nieuw op te stellen gezondheids- en fokkerijbeleid, en dan met name de 
beleidsgebieden kortsnuitige rassen, epilepsie, aankeuring en registratie 
van look-alikes, regelgeving omtrent fokkerij en gezondheid en de invoering 
van SNP-markers. Omdat de hiervoor geplande bijeenkomsten in maart 
en mei wegens het coronavirus niet door konden gaan, besloten wij de 
discussie online te voeren. Het werden videopresentaties over de diverse 
onderwerpen, die zeer goed werden bekeken en veel nieuwe input 
opleverden. De discussie op dit punt was aan het eind van het verslagjaar 
nog niet afgerond. 

RASSPECIFIEKE INSTRUCTIES: 
RESULTATEN 2019 

Een aantal rassen verdient speciale aandacht inzake gezondheid, welzijn 
en gedrag. Voor deze rassen gelden er rasspecifieke instructies (RSI’s). 
In het kader van een duurzaam fokbeleid vullen keurmeesters bij het 
keuren van een aantal aandachtsrassen formulieren in waarop zij uiterlijk 
waarneembare welzijnsaspecten volgens deze instructies registreren. De 
‘ruwe’ resultaten van deze registratie in 2019 zijn in 2020 teruggekoppeld 
aan de desbetreffende rasverenigingen en keurmeesters. Zo monitoren 
de rasverenigingen hun rassen nadrukkelijk en kan men zo nodig het fok-
beleid en de rasspecifieke opleiding bijstellen.

AANPASSING MAXIMALE LEEFTIJD FOKTEEF 

In 2020 besloten we de maximale leeftijd voor dekking van een teef die al 
eerder pups heeft gehad, te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar 
(108 maanden). Voor een verantwoord fokbeleid is het verhogen van de 
maximale leeftijd waarop een teef voor de fokkerij kan worden ingezet, een 
redelijke optie. De reden voor verhoging van de maximumleeftijd is dat een 
aantal erfelijke aandoeningen, zoals epilepsie, zich pas op latere leeftijd 
openbaren. Verantwoorde fokkers van rassen waarin een dergelijke aandoe-
ning voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, wanneer ze zeker 
weten dat de honden gezond zijn, bijvoorbeeld op de leeftijd van 3 à 4 jaar. 
Juist honden waarvan is gebleken is dat zij gezond zijn, zijn geschikt om - 
óók op wat latere leeftijd - in te zetten voor de fokkerij. Het blijft altijd een 
beslissing van de fokker om dit al dan niet te doen.

NIEUW BIJ DNA-AFNAME BIJ PUPS: SNP-CHIP 

Sinds juni 2014 werkt de Raad van Beheer met verplichte DNA-afstammings-
controle en -opslag bij stamboompups. Het Kynologisch Reglement stelt het 
gebruik van internationaal geaccepteerde markers verplicht. Ooit kozen wij 
voor STR-markers (Single Tandem Repeat) van de International Society for 
Animal Genetics (ISAG, organisatie verantwoordelijk voor standaardisatie van 
markers). Inmiddels biedt de ISAG ook een set geavanceerde SNP-markers 
(Single Nucleotide Polymorfism). In eerste instantie wordt de 
SNP-analyse alleen gebruikt voor de ouderschapscontrole 
en het opbouwen van de database. De overige mogelijk-
heden zijn echter zo interessant dat we ook hier naar 
praktische mogelijkheden zoeken die toepasbaar zijn 
voor de gehele kynologie. We zijn met partijen bezig 
te bepalen welke analyses er met de chip gedaan 
kunnen worden. Deze bepaling moeten we doen 
samen met een gezelschap van nationale en inter-
nationale wetenschappers, zodat de voor honden 
ideale markers gevonden kunnen worden. 
Dit gaat nog wel enige tijd in beslag nemen. 73



Jenny Buijtels
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ACTIVITEITEN COMMISSIE GEZONDHEID

De in juni 2019 opgerichte Commissie Gezondheid, die wordt gevormd door de weten-
schappers dr. Jenny Buijtels, drs. Monique Megens en dr.ir. Pieter Oliehoek, was in het 
verslagjaar actief op diverse dossiers. Onder meer adviseerde de commissie inzake het 
epilepsiebeleid, waarbij zij inzette op verhoging van de maximale leeftijd van fokdieren. 
Dit geeft fokkers de mogelijkheid hun hond pas later in te zetten voor de fokkerij. Als een 
hond op hogere leeftijd geen problemen heeft, gezond en vitaal is, dan mag zo’n hond 
nog een nest. Daarom is de maximale leeftijd van de teef verhoogd naar 9 jaar (108 
maanden). Inzake het aankeuren van look-alikes waarschuwde de commissie dat het 
aankeuren van een aantal honden niet direct de gezondheid van een ras zal verbeteren. 
De commissie heeft ook meegedacht over de inzet van de SNP-chip (zie item hiervoor).

DE NORMENMATRIX

In 2020 werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de normenmatrix. Met deze 
online tool zet de Raad van Beheer een volgende stap in een transparant en duurzaam 
fokbeleid voor stamboomhonden. Hij is aanvullend op de regels van het Basisreglement 
Welzijn & Gezondheid (BWG) die gelden voor alle rassen. Om de normenmatrix te vullen 
heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken en 
gedragstests voor hun ras van belang zijn.  
In de normenmatrix wordt zichtbaar wat er bij een hond onderzocht is en met welk resul-
taat. Voor fokkers is dit ideaal, je kunt hier een digitale proefcombinatie van een teef en 
een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte dekdatum invullen en vervolgens krijg 
je te zien of de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle voorwaarden. Zo niet, dan 
wordt ook verteld waarom dat zo is. Ook potentiële pupkopers kunnen zo zien of een 
pup uit deze combinatie zou voldoen aan de normen en zo hun keuze bepalen voor hun 
toekomstige huisgenoot. De normenmatrix komt naar verwachting in 2021 beschikbaar.

Monique Megens Pieter Oliehoek
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EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR HET VERANTWOORD 
FOKKEN VAN HONDEN EN KATTEN  

Er is een duidelijke trend waarneembaar binnen Europa en Nederland naar strengere wet-
geving op het gebied van dierenwelzijn, met name voor honden. Op 3 november nam het 
Europees Parlement de Responsible Breeding Guidelines for Cats and Dogs aan, bestaan-
de uit een uitgebreide lijst met adviezen van internationale experts voor het verantwoord 
fokken van honden en katten. Het welzijn van de dieren is daarbij het uitgangspunt. De 
Raad van Beheer is blij dat er Europese richtlijnen komen om het hondenwelzijn te verbete-
ren. Met deze richtlijnen wordt nu ook iets gedaan aan de ongelijk-
heid tussen de landen die vooroplopen (waaronder Nederland 
en zijn fokkers van stamboomhonden) en de landen waar 
veel minder naar welzijn wordt gekeken.
In Nederland is er op basis van deze Europese richt-
lijn wetgeving in de maak, waarbij er richting con-
sument strengere regels komen, bijvoorbeeld een 
langere aansprakelijkheidstermijn voor fokkers. 

DUBBELDEKKING TOEGESTAAN

Per 1 december 2020 is dubbeldekking toegestaan. De Raad van 
Beheer voert deze regel in om de betrokken honden te behouden voor de fokkerij, ten 
gunste van een bredere genenpool. Ook willen wij fokkers tegemoetkomen door hen niet 
de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking. Er is sprake van een dubbeldekking 
als een teef tijdens haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt gedekt of wordt 
geïnsemineerd met sperma van twee verschillende reuen. 

COMBINATIE TEEF MET HALFBROER VERBODEN

Met de invoering van IT4Dogs is per 1 december 2020 het inteeltverbod 
uitgebreid. Sinds die datum is het niet meer toegestaan om een teef te 
laten dekken door haar halfbroer. Er gold al veel langer een inteelt-
verbod, waarbij dekkingen door de grootvader, vader, broer, zoon 
en kleinzoon niet waren toegestaan. Nakomelingen uit dergelijke 
combinaties krijgen geen stamboom.
 

Om de afstamming goed te kunnen bepalen, worden 
pups een halfuur voor DNA-afname apart gehouden
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SAMENWERKING 
MET DERDEN

De Raad van Beheer werkt zowel in vaste coalities als ad hoc samen met 
derden. In dit thema een greep uit de diverse samenwerkingsvormen.

INTERNATIONAL PARTNERSHIP FOR DOGS (IPFD)

De Raad van Beheer is ondersteunend partner van het IPFD, waarin meerdere natio-
nale kennelclubs partner zijn. In het najaar deed het IPFD een internationale oproep 
aan alle Europese kennelclubs, rasverenigingen, wetgevers, liefhebbers van honden-
shows, hondenbezitters, dierenartsen en dierenbeschermers om de handen ineen 
te slaan voor gezondheid en welzijn van (ras)honden. De Raad van Beheer sloot zich 
daar van harte bij aan. 
In een artikel met als titel ‘Rashondenproblematiek: samen naar een nieuwe aanpak. 
Oproep tot een respectvolle dialoog, samenwerking en collectieve acties’ reageerde 
het IPFD op de golf van recente wet- en regelgeving in Europa, gericht op gezond-
heid en welzijn van bepaalde hondenrassen. Hoewel de nieuwe regels voornamelijk 
gericht zijn op kortsnuitige rassen, zullen de maatregelen uiteindelijk ook impact heb-
ben op alle honden, met of zonder stamboom. In het december/januari-nummer van 
magazine Onze Hond kwamen wij in ons katern Raadar XL uitgebreid terug op de 
oproep van het IPFD en de vertaling daarvan voor de Nederlandse situatie. Daaraan 
gekoppeld zetten we nog eens uiteen hoe wij denken de rashondenproblematiek in 
gezamenlijkheid op te kunnen lossen.
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EXPERTISECENTRUM GENETICA GEZELSCHAPSDIEREN  

In het kader van de strijd tegen malafide hondenhandel ondersteunden wij in oktober een 
oproep van het Expertisecentrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde aan eige-
naren van pasgeboren pups om mee te werken aan onderzoek dat moet leiden tot een 
betrouwbare methode om de exacte leeftijd van importpups te bepalen. Zo’n methode kan 
van grote betekenis zijn bij het tegengaan van malafide import van te jonge pups. 
Wettelijk moeten importpups minimaal 15 weken oud zijn bij aankomst in ons land. Dat 
heeft te maken met de verplichte rabiësvaccinatie die pas op de leeftijd van 12 weken 
gegeven mag worden, gevolgd door een wachttijd van drie weken. Malafide handelaren 
proberen daar onderuit te komen, onder andere door papieren te vervalsen en de leeftijd 
in het hondenpaspoort aan te passen. Op dit moment is er geen geschikte methode voor 
de handhaving om daar uitsluitsel over te krijgen. 

INFLUENCER STEFAN DE VRIES

Eind oktober benaderde het management van 
influencer Stefan de Vries ons met de vraag of 
wij konden helpen bij hun zoektocht naar twee 
speurhonden. 
De honden zouden worden ingezet bij het filmen 
van een ‘extreem verstoppertje’, waarbij speur-
honden zouden worden ingezet om de deelne-
mers te vinden. Na contact met de Commissie 
Werkhonden konden wij doorverwijzen naar de 
Nederlandse Reddingshonden Bond (NRHB, 
aangesloten bij de Raad van Beheer). En het lukte: 
de NRHB leverde vier prachtige speurhonden 
voor het YouTube-videokanaal van Stefan. Zo 
krijgen speurhonden ook via dit medium de 
aandacht die zij verdienen! De Raad van Beheer 
werkt in het kader van de promotie van de 
kynologie en alle takken van hondensport graag 
mee aan dit soort verzoeken. Het YouTube-kanaal 
van Stefan de Vries heeft 624.000 abonnees, 
dus een enorm bereik. De video was na een 
week al meer dan 260.000 keer bekeken!



78

HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN  

De Raad van Beheer is betrokken bij het 
wetenschappelijk onderzoek van Susan Op-
horst, docent Communicatie bij de opleiding 
Diermanagement van hogeschool Van Hall 
Larenstein. Zij doet onderzoek naar (on)door-
dachte afwegingen bij de aanschaf van een 
hond. Uiteindelijk wil Susan Ophorst komen 
tot een interventie/aanpak waarmee passen-
de ondersteuning bij de aanschaf van

              een hond mogelijk is. Corona zorgde voor 
uitdagingen op onderzoeksgebied, maar natuurlijk ook voor kansen. Susan Ophorst 
wil dan ook de gelegenheid aangrijpen om meer te weten te komen over mensen die 
tijdens corona relatief snel een hond in huis gehaald hebben. We hopen dat dit onder-
zoek kan bijdragen aan ons streven naar minder impulsaankopen door de consument.

VUURWERKMANIFEST

De Raad van Beheer liet eind 2020 weten 
blij te zijn met het vuurwerkverbod dat het 
kabinet voor de jaarwisseling had uitgevaar-
digd. Vuurwerk is leuk voor veel mensen 
maar niet voor honden. Jaarlijks lijden vele 
dieren onder extreme angst. Niet alleen de 
dag van de jaarwisseling, maar ook de dagen 
daarvoor en daarna, als er al veel geknald 
wordt. De Raad van Beheer heeft zich daarom 
al in 2016 geschaard achter het online vuurwerkmanifest. De initiatiefnemers 
van het manifest zijn voor een verbod op consumentenvuurwerk en zien in plaats 
daarvan liever professionele vuurwerkshows. Een poll van de Hondenbescherming 
onder hondenliefhebbers liet zien dat een overgrote meerderheid van de onder-
vraagden (86%) liever vandaag dan morgen een vuurwerkverbod ziet. Slechts 6 
procent was tegen een verbod. 
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Het fokken van gezonde en sociale rashonden is de kern van koepelorganisatie 
Raad van Beheer. Daarom ondersteunen wij fokkers van stamboomhonden bij 
het verantwoord fokken van hun honden. Om de verantwoorde fokkerij een impuls 
te geven, schroeven we het niveau en de intensiteit van onze ondersteuning 
verder op in het project Fokkerondersteuning, dat medio 2019 van start ging. 
Helaas heeft ook dit project praktisch stilgelegen als gevolg van corona.

EERSTE FOKKERSCAFÉ 2020 GROOT SUCCES!  

Het jaar begon goed. Op dinsdagavond 21 januari werd 
bij KC De Baronie het eerste Fokkerscafé van 2020 

gehouden. De opkomst voor een cafésessie was 
groot: zo’n 35 personen: beginnende en ervaren 

fokkers, buitendienstmedewerkers en kantoor-
medewerkers. Het doel was leren van elkaar, 
kennis uitwisselen en gewoon genieten 
van een gezellige avond hondenpraat. De 
avond werd geopend met koffie en cake en 
een welkomstwoord door directeur Rony 

Doedijns. Beginnende fokkers konden 
vragen stellen, maar ook de ervaren 
fokkers bleken graag ervaringen en 
adviezen uit te wisselen. Je bent als 
rashondenfokker nooit uitgeleerd of 
uitgepraat! Terwijl de bittergarnituur 
rondging, kwamen bijna alle relevante 

onderwerpen aan bod. 

FOKKERONDERSTEUNING
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Om half 11 gingen de laatste bezoekers huiswaarts, geïnspireerd door een geslaagde 
avond. Met dank aan KC De Baronie voor de gastvrijheid en de goede zorgen. Op woens-
dag 12 februari was er nog een Fokkerscafé bij KC Gorinchem en op vrijdag 28 februari een 
bij KC Nijmegen. De daarop volgende Fokkercafés moesten allemaal worden gecanceld.
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INFORMATIEDAGEN VOOR PROFESSIONELE 
FOKKERS HELAAS GECANCELD

Op 14 maart en 18 april hadden wij informatiedagen georganiseerd voor fok-
kers die mogelijkheden en/of interesse hebben om hun fokkerij uit te brei-
den en op een verantwoorde manier meerdere nesten per jaar te fokken. 
Daarvoor hadden we diverse deskundige sprekers uitgenodigd om onder 
meer te vertellen over het verplichte vakbekwaamheidsbewijs, algemene 
voorwaarden, Kamer van Koophandel, financiën, verzekeringen, belastingen 
en over de vraag wanneer je een bedrijfsmatige fokker bent. Helaas 
moesten deze dagen door de coronamaatregelen worden gecanceld.

 

GECANCELD
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In 2020 startte de Raad van Beheer met een nieuwe, eigentijdse manier 
van informatievoorziening: vlogs4dogs, korte video’s over actuele, 
interessante onderwerpen uit de kynologie. 

In vlogs4dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die de Raad van Beheer 
zelf aangaan, bijvoorbeeld over het actuele beleid of activiteiten, maar ook 
over activiteiten van commissies, een wedstrijd of een evenement, een 
Kennis Tour-sessie, een Youth-evenement, een Algemene Vergadering, een 
kijkje achter de schermen bij onze chippers, een interview met iemand uit 
onze achterban of een antwoord of uitleg over een actueel thema. 
Toen bleek dat de videopresentaties van het bestuur over het voorgenomen 
gezondheidsbeleid bij de achterban uiterst goed werden ontvangen, 
besloten we meer met video gaan doen. Behalve de video’s over het nieuwe 
gezondheidsbeleid werd er in 2020 ook een vlog4dogs gemaakt over het 
chippen tijdens corona (zie de videobeelden op pagina hiernaast). Ideeën voor 
vlogs4dogs kunnen worden gemaild naar communicatie@raadvanbeheer.nl. 
Meer op www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vlogs4dogs. 

VLOGS4DOGS
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Als gevolg van de coronacrisis kon geen van de geplande Kennis Tour-sessies 
fysiek doorgaan. Daarom kozen wij er medio 2020 voor de Kennis Tour online 
aan te bieden. Dit is bijzonder succesvol verlopen.
Voorafgaand peilden wij de bereidheid tot het volgen van online sessies onder 365 
deelnemers aan eerdere sessies. Daaruit bleek dat er voldoende animo voor was, al 
gaf men ook aan dat men niet zonder de reguliere fysieke sessies zou kunnen. 

Marjoleine Roosendaal

Op dinsdag 16 juni hield Marjoleine Roosendaal online haar lezing ‘Merle is meer dan 
een kleurtje’ en had daarmee een primeur. Opmerkelijk was dat deze online versie 
meer deelnemers trok dan de geplande fysieke sessie op locatie! De waardering 
was uitstekend: zowel de lezing als de spreker kreeg een 9,1 als cijfer! 
Eenderde van de deelnemers had nog nooit eerder een sessie van 
Kennis Tour bijgewoond, waaruit we voorzichtig mogen conclu-
deren dat we een nieuw publiek aanboorden met deze online 
versie. Reactie van een deelnemer: ‘Van mij mogen 
alle sessies van de Kennis Tour in de toekomst 
online aangeboden worden! Dit biedt veel 
meer mensen de mogelijkheid lezingen 
te volgen.’ Wegens groot succes prolon-
geerde Marjoleine deze online sessie op 
10 september.

RAAD VAN BEHEER 
KENNIS TOUR
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Sam Turner

Op woensdagavond 8 juli hield Sam Turner haar online sessie ‘Omgaan met je 
ouder wordende hond’. De deelnemers aan de sessie gaven een zeer hoge waar-
dering. De Kennis Tour online waardeerden zij met een 9,4, de inhoud van de lezing 
met een 8,5 en de spreker met een 8,8. Negen van de tien deelnemers zou zeker 
nog een keer online deelnemen, en beveelt de online versie aan bij vrienden en 
bekenden. Ook bij deze sessie waren er meer deelnemers dan voor de geplande 
sessie op locatie. Veel aanmeldingen waren nieuw en specifiek voor de online 
lezing. Leuk dat deze vanuit het hele land waren, een duidelijk voordeel van een 
online sessie omdat deze ‘afstand’ irrelevant maakt. Een herhaling van deze sessie, 
gepland voor 23 september, moest helaas worden uitgesteld naar 13 maart 2021.

Kennis Tour online gaat door

Gezien het succes gaan we Kennis Tour Online een vast onderdeel maken van de 
Kennis Tour. We doen er alles aan om soepel verlopende sessies te maken: we 
werken samen met een professionele opnamestudio, compleet met een regisseur/
chatbeheerder en cameraman/technicus. Ook hebben we een licentie voor een 
speciale applicatie voor de registratie, de toegang voor grote groepen deelnemers 
en een live chatfunctie die heel goed is bevallen.

De Raad van Beheer is heel blij met de steun van partner Royal Canin. Mede dankzij 
hen kunnen we de hoogwaardige lezingen van de Raad van Beheer Kennis Tour tegen 
een aantrekkelijk tarief blijven organiseren voor een grote groep geïnteresseerden!

 

Sam Turner
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DOORLOPENDE 
PROMOTIE 

STAMBOOMHOND

De Raad van Beheer promootte de stamboomhond het hele jaar door, dag in dag uit. 
We deden dat door middel van banners op sociale media, advertenties in (honden) 
bladen en via onze eigen media, zoals de website houdenvanhonden.nl en de Raadar-
nieuwsbrief. Daarnaast speelden we direct in op de actualiteit door in interviews 
(free publicity) de aandacht te vestigen op de stamboomhond als meest betrouwbare 
aankoop. Dit laatste was in het verslagjaar helemaal belangrijk, gezien het feit dat er 
door corona een ware run was op pups. In dit hoofdstuk een greep uit de gratis extra 
promotiemomenten van 2020. 

In april waarschuwde de Raad van Beheer samen met de Hondenbescherming tegen 
impulsaankopen van ‘coronapups’. Naar aanleiding hiervan besteedde RTL Nieuws op 
zondag 19 april uitgebreid aandacht aan de toegenomen vraag naar pups tijdens de co-
ronacrisis. Directeur Rony Doedijns waarschuwde in die uitzending tegen impulsaankopen 
en promootte de stamboomhond als gezonde en sociale hond - waar je echter wel even 
geduld voor moet hebben.

Op 27 juni besteedde het TV-programma EenVandaag aandacht aan de coronapup: 
‘Illegale puppyhandel neemt toe in coronatijd: ‘Er wordt nauwelijks omgekeken naar het 
welzijn van de hond’’. Men ging in op de illegale handel en de gevaren daarvan voor mens 
en hond. Onder andere de Hondenbescherming waarschuwde in deze uitzending voor 
impulsaankopen en er werd verwezen naar een uitzending van ‘Ellie in de handel’ over 
malafide hondenhandel (najaar 2019). Wij haakten op onze Facebook-pagina meteen in op 
deze uitzending: ‘Wil je zeker weten dat je hond in Nederland is gefokt én de moederhond 
aanwezig was en is gecontroleerd? Kies dan voor en wacht iets langer op een stamboom-
hond’, met een link naar de voordelen van stamboomhonden op onze website. 

Half november gaf directeur Rony Doedijns een interview aan het Noordhollands 
Dagblad over de enorm toegenomen vraag naar pups tijdens corona. Zo kreeg hij 
de kans om de positie van stamboomhonden ten opzichte van de malafide fokke-
rij en handel uit het buitenland uiteen te zetten: ‘Dat mensen een impulsaankoop 
doen is niet nieuw, maar sinds corona is de vraag naar puppy’s en kittens toegeno-
men. Op sociale media zijn de puppyprijzen verdubbeld. Voor stamboomhonden 
is het wettelijk goed geregeld: er zijn gezondheidsscreenings, gedragstests voor 
bepaalde rassen, en fokreglementen. [...] Realiseer je dat wanneer puppy’s meteen 
op voorraad zijn, er iets niet klopt. Bij een verantwoordelijke fokker kom je op een 
wachtlijst. Als je langsgaat, let er dan op dat je ook de moederhond ziet, dat die het 
naar haar zin heeft, de pups in een prikkelrijke omgeving zitten, er goed gevoed 
uitzien en een glanzende vacht hebben.’

RADIOCOLUMN VAN ELFIE TROMP OP
 
Op 5 oktober, de dag na Werelddierendag, kwam columniste Elfie Tromp in het 
NPO1-radioprogramma De Nieuws BV met een mooie column waarin zij een lans 
brak voor een verbod op malafide dierenhandel via Marktplaats. Ook waarschuwt zij 
de consument: ‘Een T-shirt van vijf euro klopt niet. Een puppy van een paar honderd 
piek ook niet.’ De rode draad in haar betoog was: maak ook tijdens coronacrisis een 
bewuste en verantwoord keuze voor een hond in huis. Kies daarom voor een stam-
boomhond, de voordelen daarvan zijn nog steeds actueel. Maar de vraag naar stam-
boompups is nog steeds groter dan het aanbod, dus heb geduld! De aanschaf is niet 
alleen voor de komende maanden maar voor de komende jaren. Uiteraard hebben 
wij volop aandacht besteed aan deze column in onze eigen mediakanalen.
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In het TV-programma SBS Hart van Nederland van 27 oktober besteedde
men uitgebreid aandacht aan de toegenomen vraag naar pups tijdens 
corona. Titel: Puppy’s niet aan te slepen tijdens coronacrisis. Aan het 
woord komen de Nederlandse Teckelclub, Golden Retriever-fokker 
Jeanette Westerink en Leonberger-fokker Henri Cooiman. Wij haakten op 
onze Facebook-pagina meteen in op deze uitzending: ‘Onze verantwoorde 
fokkers van stamboomhonden, die aan allerlei eisen moeten voldoen, 
blijven verantwoord fokken en pupkopers selecteren. Juist nu: kies je pup 
verstandig en heb geduld! Een stamboomhond is en blijft een verantwoor-
de, verstandige keuze!’ 

In Het Financieele Dagblad van 23 december vertelde 
directeur Rony Doedijns in het artikel ‘De pandemie-
puppy is niet aan te slepen’: ‘Er is in Nederland veel 
vraag naar honden. De meerderheid van onze 
fokkers van stamboomhonden heeft één of twee 
nestjes per jaar. Daarnaast heb je beroepsmatige 
kennelhouders, met look-alikes zonder stamboom. 
Maar het is niet genoeg.’ Volgens Doedijns komen 
er ‘vrachtwagens vol puppy’s legaal én illegaal 
Nederland binnen, uit met name Oost-Europa’. 
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ONLINE MARKETING

De online marketing van de Raad van Beheer richtte zich ook in 2020 op drie pijlers:
1.  Een Google Adwords Grants-programma voor non-profitorganisaties voor advertenties
 binnen de Google-zoekmachine. 
2.  You Tube-promotie via advertenties voor de campagnevideo’s over de voordelen van 
 stamboomhonden. 
3.  Een Facebook-pagina voor de verspreiding van nieuws en informatie en voor de 
 betaalde en onbetaalde promotie van events. In 2019 hadden we de campagne 
 ‘Waarom een stamboomhond’ uitgebreid met  een proef van betaalde online bannering
  (display advertising). Hierbij maakten we gebruik van opgebouwde gegevens van 
 hondenliefhebbers. Dit leverde weliswaar 20 miljoen vertoningen op, maar een zeer 
 laag aantal bezoekers (click ratio) naar onze website en daardoor naar die van onze 
 leden. Op basis van dat resultaat hebben we dit in 2020 niet verder ingezet.

RESULTATEN 2020

1. GOOGLE ADWORDS GRANTS: 
Corona had ook invloed op het zoekgedrag op Google. We zagen met name bij de eerste 
coronamaatregelen vanaf 16 maart een gigantische tijdelijke toename van 200 procent 
van zoekers naar ras/pupinformatie. Dit bleef het hele jaar hoger dan in andere jaren. Zo 
hebben we in totaal 47 procent meer bezoekers naar onze website kunnen trekken. Via 
ons Google Grants-account hebben we ruim 1,3 miljoen vertoningen gehad in Google. Via 
Google Grants wisten we in totaal 208.889 bezoekers naar onze website www.houden-
vanhonden.nl te leiden, dit zijn er circa 17.500 per maand.  Dit staat in totaal voor een 
Google-advertentiewaarde van bijna € 350.000.  
Gemiddeld bekeek men 4,04 pagina’s en bleef men 2 minuten en 39 seconden op onze 
website – iets minder pagina’s dan in 2019 maar wel 10 seconden langer.  

Doorsluizen van bezoekers naar websites leden: 
Naar rasverenigingen: in totaal 25.924 bezoekers klikken door via onze website naar de web-
site van een rasvereniging. Vergeleken met 2019 een stijging van 81 procent.
Naar kynologenclubs: 2.932 bezoekers klikken door via onze website naar de websites van 
een kynologenclub. Vergeleken met 2019 een stijging van 7 procent.

Door de ook in 2020 weer opnieuw aangepaste voorwaarden van Google Grants is bij alle 
Grants-accounts een daling te zien in aantallen. Door het efficiënt aanpassen en uitbreiden van 
zoektermen hebben we de daling kunnen beperken. We scoren daarnaast nog steeds vaak 
beter dan andere organisaties op relevante zoekresultaten en staan vaak hoger in resultaten. 
De betaalde advertenties in Google drukken de Grants-advertenties nog steeds weg. Dat was 
ook in 2020 het geval. 

2. YOUTUBE
In 2020 hebben we de betaalde Youtube-promotie van de campagnevideo’s na het eerste 
kwartaal beperkt, omdat de fokkers aangaven dat ze de vraag naar pups niet meer konden 
beantwoorden.
In 2020 zagen we uiteindelijk meer dan 15.866.266 advertentievertoningen binnen de doel-
groep. 42.064 personen hebben één of meer campagnevideo’s ‘Voordelen van een stam-
boomhond’ bekeken. Daarvan keek meer dan 37 procent de video’s helemaal uit.

3. FACEBOOK
Het aantal vrienden van onze Facebook-pagina groeide met 5,3 procent van 18.535 personen 
naar 19.525 (80% vrouwen, 20% mannen). Het aantal betaalde promotieberichten in 2020 was 
zeer beperkt door het ontbreken van evenementen. 
Het aantal personen bereikt door betaald adverteren bedroeg 8.880, waarbij er 1.852 
maal werd doorgeklikt naar de website houdenvanhonden.nl. Er werden 202 reacties 
en 1.973 likes gegeven en berichten werden meer dan 332 maal gedeeld.   

Via de organische facebook-posts werden er maandelijks rond de 25.000 
mensen bereikt en bekeken rond de 1.200 mensen de facebookpagina 
van de Raad van Beheer. Daarnaast waren er maandelijks rond de 
9.400 acties van mensen die betrokkenheid toonden bij de 
geplaatste posts, door middel van reacties, likes of delen van berichten. 
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BENOEMINGEN TOT 
KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

Het aantal benoemingen tot kynologisch instructeur 
liep in 2020 gestaag op, tot bijna 500. Zo ontstaat een 

mooi netwerk van goed opgeleide instructeurs die 
mensen helpen bij het verantwoord opvoeden van hun hond. 

Zij-instroom
In 2020 konden Aspirant Kynologisch Instructeurs (AKI’s) via zij-instroom be-
noemd worden. De benoemingstermijn sloot op 1 januari 2021. Het ging om 
instructeurs zonder (recente) opleiding tot Kynologisch Instructeur, die echter 
al jaren op het trainingsveld stonden. Zij zijn, na een goed afgelegd examen, 
drie jaar geleden door de Commissie Kynologisch Instructeurs benoemd tot 
Aspirant Kynologisch Instructeur. Daarna volgde er een 3-jarig nascholings-
traject, waarbij 180 punten (het dubbele van een ‘gewone’ aspirant) behaald 
moesten worden om benoemd te kunnen worden tot Kynologisch Instructeur. 
Met het oog op de beperkingen door het coronavirus werd dit aantal medio 
2020 bijgesteld naar 150 punten. In totaal vroegen drie jaar geleden zo’n 160 
‘zijinstromers’ een benoeming tot Kynologisch Instructeur aan. Daarvan zijn er 
nu een kleine 140 benoemd. 

Bijna 500 
Een en ander brengt het aantal benoemingen op een totaal van 486: 394 
Kynologisch Instructeurs aangesloten bij de Raad van Beheer; 68 Kynologisch 
Instructeurs niet aangesloten bij de Raad van Beheer; 24 Aspirant Kynolo-
gisch Instructeurs. 

KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR/CKI NIEUWE CKI-LEDEN: 

PAUL DE VOS EN MARJOLEIN ASSENDELFT 

Op maandag 15 juni kwam de CKI voor het eerst sinds vier maanden weer 
coronaproof fysiek bijeen. In deze vergadering trad bioloog Paul de Vos 
toe tot de commissie. Hij volgde hiermee commissielid Jur Deckers op. Paul 
houdt zich al dertig jaar bezig met rashonden en hondentraining en schreef 
drie boeken over hondengedrag. Ook maakte hij een gratis app met allerlei 
trainingsvariaties. In het dagelijks leven is Paul de Vos hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van een opleiding. 
Later in het jaar trad Marjolein Assendelft toe tot de CKI. Zij is sinds acht jaar 
erkend kynologisch instructeur en staat gemiddeld zes uur per week op het 
trainingsveld om les te geven. Daarnaast traint ze zelf ongeveer vier uur per 
week met haar eigen hond en honden van anderen, met name in FCI Obe-
dience, Detectie, Balans & Coördinatie en Dog Fitness. Ze loopt wedstrijden 
in de Obedience Klasse 2 met een Amerikaanse Cocker Spaniël.

95 
 

Jaaroverzicht 2020

Marjolein Assendelft 

Paul de Vos



96

Als gevolg van de coronapandemie werd 2020 een desastreus jaar voor alle 
vormen van hondensport. Alle wedstrijden en toernooien moesten worden 
gecanceld, op twee belangrijke wedstrijden na: de Royal Canin Masters 2020 
voor Agility in okober en het Nederlands Kampioenschap Speurwerk in december. 

ACTIEF MET JE HOND 
(SPORTEN)

Evy “Nice of You 
to Come Bye Soul Sister”, 

Border Collie Winnaar Large

Zenzi  “Time-Out I’m Every Woman”, 
Dwerg Poedel Abrikoos  Winnaar Small
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AGILITY

ROYAL CANIN MASTERS 2020
Op zondag 11 oktober vonden de Royal Canin Masters plaats bij KC de Kempen 
in Geldrop. Het was lang onzeker of dit wel door kon gaan vanwege de dreiging 
van strenger wordende coronamaatregelen, maar de vergunning werd gelukkig 
verleend. Op deze zonnige herfstdag streden Nederlands beste agilityhonden 
in de buitenlucht tegen elkaar in een Jumping van keurmeester Jan Sprij en een 
Vast Parcours van keurmeester Ton van de Laar. 

Winnaars klasse Small vlnr Michèle Taffijn (2), Marissa Figee (1) 
en Angela Koopman (3)

Winnaars klasse Medium vlnr Bo Dekker (2), Cathrine Sondergaard (1) 
en Marleen Koning (3)

Winnaars klasse Large, vlnr Kirsten van Ravenhorst (2), Truus Voshart (1) 
en Sifra de Pauw (3)
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Corona
De Commissie Agility heeft veel werk in korte tijd verzet om de Masters voor 
elkaar te krijgen, en ook grote dank gaat uit naar KC de Kempen en haar vrijwilli-
gers voor hun bijdrage aan het succes van de dag. In verband met de coronare-
gels werd er gewerkt volgens vaste looproutes, extra hygiène, 
naleven van de 1,5 meter afstand en verplicht dragen van mondkapjes tijdens 
het verkennen van het parcours. Als extra maatregel was publiek absoluut niet 
toegestaan. In plaats daarvan werd met crowdfunding een livestream 
geregeld, zodat de thuistribune kon meegenieten. 

Bonus: deelname European Open 2021
De Royal Canin Masters was extra beladen omdat er al een streep was gezet 
door het Nederlands Kampioenschap en de selecties voor het Europese Open 
en het Wereldkampioenschap. Als bonus waren er zoals gebruikelijk tickets voor 
deelname aan het Europese Open 2021 in Portugal te bemachtigen voor de 
winnaars in elke categorie. 

Winnaars klasse Intermediate, vlnr Tanja Wiersma (2), 
Wilco van Tellingen (1) en Angela Koopman (3)

Zo gaat het verkennen van het parcours in coronatijd
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Spannend
De jumping werd in de ochtend gelopen. ’s Middags werd het vast parcours in 
omgekeerde volgorde gelopen, met de beste honden uit de jumping als laatste. 
Het was daardoor tot de laatste hond heel spannend. Je hebt dan niet alleen 
goede handling skills nodig, maar ook stalen zenuwen! De handlers en honden 
die beide bleken te hebben, waren Marissa Figee met Zenzi (Small), Cathrine 
Sondergaard met Touch of Pink (Medium), Wilco van Tellingen met Mel
(Intermediate) en Truus Voshart met Evy (Large).

TROFEE NEDERLANDSE KYNOLOGIE
Omdat het Europees Kampioenschap wegens corona gecanceld moest worden, 
werd de gelegenheid aangegrepen om in de pauze van de Royal Canin Masters 
de prestigieuze Trofee van de Nederlandse Kynologie uit te reiken. Deze is voor 
teams en combinaties die een podiumplaats halen op een Europees of Wereld-
kampioenschap, FCI-selectieshow, FCI World Dog Show of Crufts, dan wel twee-
maal in dezelfde samenstelling kampioen worden bij erkende hondensport- en
jachtwedstrijden. De trofee ging naar het Team Small dat op het European 
Open van 2019 op Papendal tweede werd in een bijzonder sterk internationaal 
deelnemersveld. Teamleden waren toen Patrick Slokkers, Marissa Figee, Natasja 
Ebben en Anouk Herijgers. De prijs werd eveneens 
toegekend aan Caitlin van Zon, omdat zij vorig 
jaar eerste werd bij het European Open 
voor Junioren. Behalve Patrick Slokker 
en Marissa Figee waren de 
winnaars niet aanwezig om hun 
prijs in ontvangst te nemen. 
Deze is op een andere manier 
aan hen uitgereikt.



WERKHONDEN

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPEUREN
Ondanks het coronavirus kon er mede dankzij VDH Kringgroep Terneuzen en spon-
sors Apport hondesport en Royal Canin in het weekend van 5 en 6 december toch 
een Nederlands Kampioenschap Speuren worden georganiseerd. Voor de eerste 
keer koos de Commissie Werkhonden (CWH) er dit jaar voor de keurmeesters A. 
Broekhuizen en C. Jaspers te koppelen aan de ondergrond: één voor alle akker-
sporen en één voor alle grassporen. Er werd gevreesd voor de zware kleiruggen in 
de Zeeuwse polder, maar door een goede voorbereiding bleek dat hondenneuzen 
meer aankunnen dan wij denken. 

Zaterdag 5 december werd geopend door de kersverse voorzitter van de CWH, Anja 
Matekovic. Monica Stam met Elucky van Casinohof ging als eerste op akker van start. 
De hond speurde heel rustig en liet een mooi stukje werk zien, met hier en daar wat 
foutjes. Monica verzwikte haar voet, maar kon gelukkig het spoor afmaken met een 
‘Goed’ en 84 punten. Barbara Matekovic met Nick Peyotle volgde: de hond ging rustig 
van start, speurde diep, intensief. Hij overliep twee voorwerpen, maar kreeg toch een 
‘Zeer Goed’ en 90 punten. Derde was Ad van Yperen met Erik van Alpauver Haus. 
Ook deze hond liet een mooi stukje speurwerk zien en speurde heel rustig. Ad liet 
zijn hond zelfstandig werken, wat een mooie ‘Zeer Goed’ en 95 punten opleverde. 
Na een korte pauze gingen vervolgens Peter van Oorschot met Halden PA Detection 
Dog en Jose de Koning met Gino von Rouach van start. Beide honden hadden hun 
dag niet en raakten het spoor bijster. Als laatste startte Roland Scholten met Sita von 
Meerblick, die als vanouds een mooi stukje werk liet zien en een ‘Uitmuntend’ en 97 
punten behaalde. Van de strijd op het gras geen verslag, maar wel de mededeling dat 
iedereen slaagde en dat de hoogste score werd behaald door Dirk Oversteeg met 
Seetha van het Cranenbos met 97 punten.

Ad van Yperen in actie op het gras
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Zondag 6 december werden ook mooie resultaten behaald. Eén deelnemer van de 
akker, Jan Hamers, bracht de dag niet tot een goed einde. Zijn jonge hond, Youp 
van Hamerslag, ging de verleiding op. Een jonge hond die nog een aantal ‘vlieg-
uren’ mist en in de toekomst zeker van zich zal laten horen. Hoogste score, maar 
liefst 99 punten, behaalde Ad van Yperen met Erik van Alpauver Haus. Tot op het 
laatst was het spannend, want nadat Ad had gespeurd was er nog één deelnemer 
die aanspraak op de titel kon maken: Roland Scholten. Zijn Sita von Meerblick 
speurde een mooi resultaat, ‘Uitmuntend’ en 96 punten. Nét niet genoeg voor de 
titel, maar het leverde Roland wel een mooie tweede plaats op.

 

De selectie voor het Wereld-
kampioenschap Speuren 

2021 in Lathi (Finland): 
Roland Scholten (foto 

midden), Ad van Yperen en 
als reserve Barbara Matekovic.

Aanzet in de weerbarstige Zeeuwse klei...

Vlnr Roland Scholten (2), Ad van Yperen (1) 
en Dirk Oversteeg (3)
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Erespelden van de
Raad van beheer
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Op 15 juli werden twee leden van het scheidende Tuchtcollege 
onderscheiden met een Gouden Erespeld van de Raad van Beheer: 
Antecarey Maaskant-de Groot en Henk Wolters. 

Het opspelden gebeurde tijdens een (corona-proof) diner, waarbij afscheid 
werd genomen van het oude Tuchtcollege, dat bij de inwerkingtreding van 
het nieuwe tuchtrecht op 1 juli plaatsmaakte voor een nieuw college.
Antecarey Maaskant en Henk Wolters hebben 25 jaar zitting gehad in het 
Tuchtcollege, en hebben daarnaast diverse andere kynologische activiteiten 
ontplooid. Zo was Henk Wolters jarenlang betrokken bij de IJsselshow in 
Zwolle en is Antecarey Maaskant-de Groot ook al zo’n 25 jaar lid van de 
examencommissie Kynologische Kennis 2. Beiden waren zeer verrast én 
verheugd met hun (welverdiende) onderscheiding.
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In 2020 is een aantal gepassioneerde kynologen overleden, die wij hier graag nog een 
keer in herinnering willen brengen.

Wim Jansen   (06-01-2020)  
Op 6 januari overleed op 74-jarige leeftijd Wim Jansen, ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en drager van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer (2014). Sinds 2 no-
vember 1983 fokte hij samen met zijn vrouw Ria jarenlang met veel succes Mopshonden 
onder de kennelnaam ‘Empereur Napoleon’. Met name de zwarte Mopshond kende door 
zijn toedoen een bloei. Hij is voorzitter geweest van de rasvereniging Commedia, maar 
niet alleen de rasvereniging had zijn interesse. Hij was ook jarenlang als voorzitter betrok-
ken bij de Stichting Dierenopvang in zijn woonplaats ’s Hertogenbosch.

Henk de Roos   (07-01-2020)
Op 7 januari overleed op 91-jarige leeftijd Henk de Roos, keurmeester voor de jachthon-
denproeven en veldwedstrijden, sectie Staande Honden. Henk was van 1976 tot 1990 lid 
van de Commissie Jachthonden Proeven. Hij werd als keurmeester zeer gewaardeerd 
vanwege zijn aimabele houding en deskundige beoordeling. Henk was een fervent lief-
hebber van Duitse Staande Draadharen en had een kennel met de naam “van de Vlieger-
horst”. Hij fokte draadharen die op wedstrijden en als gebruikshonden zeer goed pres-
teerden. In de jaren zestig had hij met zijn Duitse Staande Draadhaar Steffie van het Hoge 
Noorden veel succes in veldwedstrijden. Met deze hond fokte hij enkele veelbelovende 
pups. Voor zijn verdiensten ontving Henk in 2009 de Orweja-legpenning en van de Raad 
van Beheer de Gouden Erespeld.

Frank van Tatenhove  (23-01-2020)
Op 23 januari overleed op 62-jarige leeftijd keurmeester Frank van Tatenhove, oprichter 
en voorzitter van de Lhasa Apso Club Nederland. Samen met zijn vrouw Sylvia had hij de 
kennel El Minja’s, een begrip in binnen- en buitenland. Vele kampioenen komen voort uit 
hun bloedlijnen. Frank was een trouw lid van de Vereniging van Keurmeesters op Kyno-
logisch Gebied in Nederland (VKK). Kort voor zijn overlijden werd hij nog benoemd tot 
erelid van de Lhasa Apso Club Nederland. 

IN MEMORIAM
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Peter Erpelinck   (28-07-2020)  
Op 28 juli overleed op 78-jarige leeftijd Peter Erpelinck, vanaf 1976 actief in de windhon-
denrensport met Greyhounds. Behalve het rennen met zijn honden liet hij op bestuurlijk 
niveau zijn sporen na. Zo was hij in de jaren ‘80 tot begin ‘90 voorzitter van de Sonse Eind-
hovense Windhondenrenvereniging. In diezelfde periode werd hij lid van de Commissie 
voor de Windhondenrensport, waarvan hij in de jaren ‘90 enige jaren voorzitter was. Toen 
hij niet meer in de Commissie zat, werd Peter regelmatig om advies gevraagd over de ren-
banen wegens zijn grote deskundigheid op dit terrein. Ook toen zijn gezondheid minder 
werd, bleef hij betrokken bij de sport en was nog regelmatig aanwezig op wedstrijden met 
zijn honden en zijn partner Elvira.

Piet van de Meulengraaf (14-08-2020)
Op 14 augustus overleed op 85-jarige leeftijd Piet van de Meulengraaf, fokker van Boxers, 
kennelnaam “De Graaf”. Maar als voorzitter van KC de Kempen was hij ook hét gezicht van 
de show in Eindhoven. Van keurmeesterslijst tot standindeling, Piet hield zich overal mee 
bezig en was zeer gastvrij voor de gasten op “zijn” show. Met zijn vrouw Dymph vormde 
hij een onafscheidelijk paar. Tot 2016 was hij keurmeester Gedrag & Gehoorzaamheid, het 
huidige FCI-Obedience. Gedurende 40 jaar nam hij examens af en was keurmeester bij 
wedstrijden in binnen- en buitenland en bij diverse verenigingen. Hij was zo iemand die 
kandidaten meteen op hun gemak weet te stellen; zijn gemoedelijke uitstraling zal hier 
zeker aan hebben bijgedragen.

Frans Gerritsen   (20-08-2020)  
Op 20 augustus overleed op 92-jarige leeftijd Frans Gerritsen, een van de laatste 
“grand seigneurs” van de Greyhoundwereld. Fokker sinds 1973 van de bekende Velocity
Greyhounds met enkele wereldkampioenen. Frans was sinds 1981 keurmeester van 
Greyhounds en Whippets en mede-oprichter van de Nederlandse Greyhound Club in 1995, 
van welke club hij lange tijd voorzitter was. Sinds 2002 was Frans internationaal FCI-keur-
meester voor Windhonden en Mediterrane rassen. Hij was iemand die er nooit genoeg van 
kreeg zijn grote kennis en ervaring te delen. Velen zullen zich nog lang zijn grote passie 
en energie voor Windhonden en Greyhounds herinneren, die hij onophoudelijk overbracht 
op zijn omgeving. 

Wim Dijkkamp   (31-08-2020)
Op 65-jarige leeftijd overleed op 31 augustus Wim Dijkkamp. Als keurmeester voor de 
Jachthondenproeven beoordeelde hij meer dan twintig jaar vele combinaties van voorja-
ger en hond. Ook gaf hij gedurende vijftien jaar de cursus Zelfafrichting Jachthonden. Wim 
was actief betrokken bij de organisatie van de Nimrod, hèt icoon van de jachthondenproe-
ven. Binnen ORWEJA was Wim ook bestuurlijk actief als lid van de Raad van Jachthonden-
commissarissen. Voor zijn inzet en passie voor de jachthondensport werd Wim beloond 
met de Zilveren Erespeld van de Raad van Beheer. 
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Wout Arxhoek   (10-09-2020)  
Op 10 september overleed onverwachts op 73-jarige leeftijd Wout Arxhoek. Jachtman 
in hart en nieren, bevlogen keurmeester, docent en examinator. Wie hem kende werd 
gegrepen door zijn enthousiasme en bevlogenheid. Wout was een echte jachthondenman 
en exterieurkeurmeester voor vele jachthondenrassen. Tevens was hij een veel gevraagd 
examinator bij de rasexamens en was hij jarenlang docent Exterieur & Beweging voor de 
Raad van Beheer. De functionele bouw van de hond en het daarbij behorende gangwerk 
waren zijn stokpaardje. Zijn bevlogenheid en passie voor de functionaliteit en beweging 
van gebruikshonden zette hij om in lezingen die hij door het land heen gaf. 

Ad Baijens   (19-09-2020)
Op 19 september overleed op 68-jarige leeftijd Ad Baijens. Ad vervulde vele rollen en 
functies in de georganiseerde jachthondenwereld. Hij was keurmeester voor de jachthon-
denproeven en voor de veldwedstrijden sectie Staande Honden. Daarnaast was Ad voor-
zitter van de Commissie Jachthonden Proeven en van de Jachthonden Wedstrijd Raad en 
bestuurslid/voorzitter van de Epagneul Vereniging Nederland. Hij was betrokken bij vele 
evenementen, onder andere het Wereldkampioenschap voor Staande Honden in Zeeland. 
Daarnaast schreef hij fraaie artikelen over het werk van de staande honden. Zijn betekenis 
en betrokkenheid bij het wedstrijdwezen was groot. Hij ontving daarvoor een koninklijke 
onderscheiding en de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer.

Martin van de Weijer  (30-10-2020)  
Op 95-jarige leeftijd overleed op 30 oktober Martin van de Weijer, oud-bestuurder en 
oud-directeur van de Raad van Beheer. Martin was een groot rashondenliefhebber. Hij 
hield zelf diverse hondenrassen, zoals Bedlington en Fox Terriërs, Afghaanse Windhonden 
en Teckels. Zijn passie voor rashonden leidde er in de vijftiger jaren toe dat hij bestuur-
der (en later erelid) werd van diverse rasverenigingen en kynologenclubs. Martin werd 
tevens exterieurkeurmeester en bracht het tot FCI allround keurmeester. Zo werd hij een 
autoriteit binnen de kynologie. In 1963 werd hij bestuurslid van de Raad van Beheer en in 
1975 directeur. Martin was vele jaren de spil waar alles om draaide bij de organisatie van 
de Winner Show Amsterdam. In 2013 organiseerde de Raad van Beheer een feestelijke 
bijeenkomst voor Martin in het Teylers Museum. Bij die gelegenheid kreeg hij de Konink-
lijke Ridderorde opgespeld door de burgemeester van Haarlem. Martin van de Weijer is 
van enorme betekenis geweest voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, 
examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. Voor zijn grote verdiensten voor 
de Nederlandse kynologie ontving hij de hoogste kynologische onderscheiding: Lid van 
Verdienste van de Nederlandse Kynologie. 
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Nelly Rijff-Rademaker  (15-11-2020)  
Op 95-jarige leeftijd overleed op 15 november Nelly Rijff-Rademaker. Nel was meer 
dan 50 jaar actief binnen de Nederlandse Barsoi Club. Vanaf 1961 vervulde ze aller-
lei bestuursfuncties binnen de club, ze schreef artikelen voor het clubblad en was 
actief vrijwilliger. Nel had een encyclopedische kennis op het gebied van Barsois. Je 
kon haar op ieder moment van de dag een vraag stellen over een willekeurig nest 
Barsois van 25 jaar geleden en je kreeg van haar een exacte opsomming over de 
pups, bloedlijnen, ouders, eigenaren en verder verloop. Zo droeg ze geweldig bij aan 
de ontwikkeling van het ras. Voor haar verdiensten voor de Nederlandse kynologie 
ontving zij in 2000 de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer. In 2008 werd zij 
geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim van Doorn (28-11-2020)
Op 77-jarige leeftijd overleed op 28 november Wim van Doorn, fokker, keurmeester 
van jachthondenproeven en veldwedstrijden, jager/voorjager en bestuurder/vereni-
gingsman in hart en nieren.  Wim was van 1976 tot 2011 bestuurder van de Neder-
landse Vereniging ‘Langhaar’ (NVL). Daarnaast was hij  onder meer vice-voorzitter 
van de Raad van Jachthonden Commissarissen en lid van het Field Trial Comité van 
ORWEJA. Als fokker van Duitse Staande Langharen genoot hij bekendheid onder de 
kennelnaam ‘Van de Liniedijk’. Hij fokte vele kampioenen, die schitterden bij nationale 
en internationale jachthondenproeven en veldwedstrijden.  In 2002 ontving Wim voor 
zijn verdiensten de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer, en in 2013 de legpen-
ning van ORWEJA. Ook was hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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BEST IN SHOW 2020

HOND VAN HET JAAR SHOW 2019, 12 JANUARI 2020
Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale van C. Fernhout-Schildt
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GRONINGEN DOG SHOW, 1 MAART 2020

Foxterrier Gladhaar, Snugglewood’s Orion van C.A.F. Warmenhoven

DOGSHOW EINDHOVEN, 9 FEBRUARI 2020
Afghaanse Windhond Kochliwy Ksiaze z Korczówki van M. Hoornaert, België



Agility Commission  M. Valk

Breeding Commission  J. Alberts 

Commission for British Pointers  G.J. Scheffer

Commission for Continental Pointers  G.J. Scheffer

Commission for Dog Dancing  N. Goes

Commission for Earth Dogs  R. Kamerling

Commission for Flyball  D. Verhagen

Commission for Herding Dogs  L. Helmers- de Regt

Commission for Hounds of the 6th Group  J. Grit

Commission for Rescue Dogs  F. Jansen

Commission for Mondioring F. Jansen

Commission for Retrievers  H. Slijkhuis/ R. Ehbel vanaf 12 oktober 2020

Commission for Sighthound Races  C. Bekker

Commission for Sledge Dogs  -

Commission for Spaniels  J. Luijendijk

FCI Obedience Commission  T. Hoffmann

Show Judges Commission  J. Wauben

Shows Commission  R. Doedijns

Utility & Mondioring Dogs Commission  F.J. Jansen

Commission Youth -

 

GEDELEGEERDEN FCI 
COMMISSIES
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Commissies & 
Werkgroepen 

Raad van Beheer

De vermelde personen hebben gedurende het hele jaar of een 
gedeelte van het jaar zitting gehad in de desbetreffende commissie of 
werkgroep.

COMMISSIE AGILITY

De Commissie Agility zorgt onder meer voor de regelgeving van de 
agilitywedstrijdsport. De commissie communiceert met keurmeesters, 
wedstrijdorganiserende verenigingen en deelnemers. Zij  zorgt onder 
andere voor reglementering, selectiecriteria, competitiestructuur en –
criteria en promotie- en degradatievoorschriften

M. Bolten Den Hollander, Voorzitter
W. van Tellingen
M. van Proosdij, Penningmeester
J. Sprij
J. Bekking
L. van der Ven-Zeegers
A. van Rutten

COMMISSIE EXPOSITIES

De Commissie Exposities bevordert het organiseren van exposities door 
aangesloten verenigingen, alsmede samenwerking tussen de 
expositie-organiserende verenigingen.

M. Weseman
A. den Os 
W. Pascal-van der Cruijsen
I. Griffioen
L. van Veldhuizen
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COMMISSIE FCI OBEDIENCE

De Commissie FCI Obedience is verantwoordelijk voor de regelgeving van de 
FCI Obedience examens en de wedstrijdsport. Zo stelt zij de reglementen en 
de selectiecriteria voor diverse wedstrijden op en zorgt zij voor verwerking van 
de resultaten van wedstrijden. De commissie deelt de wedstrijdkalender in. Ook 
organiseert zij ieder jaar een of meer selectiewedstrijden en het Nederlands 
Kampioenschap en zorgt zij voor de uitzending van één of meer combinaties 
naar internationale wedstrijden zoals het Wereldkampioenschap.

T. Hoffmann
C. van Dort
S. Sijmonsma
M. Groot
E. Rademakers

COMMISSIE FLYBALL

De Commissie Flyball beheert de reglementen en organiseert de wedstrijdkalen-
der. Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijduitslagen en de communica-
tie met verenigingen, keurmeesters en deelnemers.

S. Holla
R. van Gangelen
M. Boogaard
H. Kuiper
S. de Cocq
I. van Heck
B. Olie

COMMISSIE GEZONDHEID

De Commissie Gezondheid adviseert de Raad van Beheer over de gezondheid 
en genetische diversiteit van hondenpopulaties, screening en preventie, klinisch/
diagnostische tests van belang bij het fokbeleid en de signalering van (geneti-
sche) problemen binnen een ras.

J. Buijtels
M. Megens
P. Oliehoek 113

COMMISSIE JACHTHONDEN

De Commissie Jachthonden houdt zich bezig met alles rondom honden in relatie 
tot de jacht. De Commissie Jachthonden is opgericht door de Raad van Beheer 
en de Jagersvereniging en maakt onderdeel uit van ORWEJA (Organisatie 
Wedstrijdwezen Jachthonden). De commissie stelt de reglementen vast voor 
wedstrijden en proeven met jachthonden. Ook zorgt zij voor de handhaving 
daarvan. Tevens is het opleiden van keurmeesters een taak van de commissie.

W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter
J.A.M. Deckers, vice-voorzitter namens de Raad van Beheer
E. Siebel, vice-voorzitter namens de Raad van Beheer 
L. Hoedemaker, vice-voorzitter namens de Jagersvereniging
L.J.M. Joosen, voorzitter CJP
J.A.P. Luijendijk, voorzitter FTC
H.W. Rodenburg, voorzitter JWR
J.P.M. Waltmans, vice-voorzitter RJC
E. van Wijngaarden (ambtelijk secretaris)

COMMISSIE KEURMEESTERS

De Commissie Keurmeesters bevordert een actueel, verantwoord en eigentijds 
keurmeestersbeleid. Ook bevordert zij samenwerking tussen keurmeesters 
onderling, de aangesloten verenigingen en overige betrokkenen. De commissie 
adviseert de Raad van Beheer over de uitvoering en organisatie van 
keurmeestersexamens, keuringen, opleidingen en nascholingen, alsmede 
over de regelgeving omtrent keurmeesters, examens, benoemingen en 
uitvoeringszaken.

J. van der Ree
R. Douma
E. Manders
J. Coppens
N. Horsten-Ceustermans
J. Tak
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COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden goed opgevoed worden. 
Honden maken ten slotte deel uit van de maatschappij en moeten geen 
ongewenst gedrag vertonen. De kynologisch instructeur is degene die weet 
hoe je honden moet opvoeden en kan daarover instructie geven aan hun 
eigenaren. De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) houdt zich bezig met 
alles rondom het keurmerk Kynologisch Instructeur.

G. Besselink
Q. Potter van Loon
E. Teygeler
P. de Vos
M. Assendelft

 
COMMISSIE WERKHONDEN

Honden hadden vroeger vaak een nuttige functie voor de mens: ze hielpen 
bij de jacht, ze bewaakten het erf of ze hoedden het vee. Veel honden heb-
ben tegenwoordig niet meer zo’n rol, maar kunnen en willen het vaak nog 
wel. Bij het werken met honden benut de eigenaar het instinct van zijn hond. 
De Commissie Werkhonden regelt alles rondom dit werken met honden. Bij 
de Werkhonden zijn er vijf disciplines, namelijk uithoudingsvermogen (UV), 
verkeerszekere hond (VZH), Internationale Prüfungs Ordnung (IPO), speurhond 
(SpH) en reddingshondenwerk. Dit kan uiteraard niet zonder instructeurs voor 
de training en keurmeesters voor de wedstrijden. Het opleiden en examineren 
van instructeurs en keurmeesters is een taak van de commissie.

J. Veeneman, voorzitter 
A. Matekovic, voorzitter
G. Besselink, secretaris
A. Matekovic-Arends, penningmeester
J. Beijersbergen
N. Sweebroek
T. Hop
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COMMISSIE WINDHONDENRENSPORT

Windhondenrensport is het rennen en coursen met windhonden. De 
Commissie Windhondenrensport regelt alles rondom deze hondensport. Zo 
geeft de commissie toestemming voor het houden van rennen en coursings en 
handhaaft zij de reglementen. Ook zorgt de commissie voor opleidingen. Er is 
regelmatig overleg tussen de windhondenrenverenigingen en de commissie; 
dit heet de Windhondenrenraad.

H. Grootaers, voorzitter
J.F. de Kraker, secretaris
D. Knoop penningmeester
M. Ackermans
E. Hamelers
W. Heidekamp
R. Scheepers

HONDENWELZIJNSTEAM 

De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden. Daarom is op alle 
hondenshows in Nederland het Hondenwelzijnsteam aanwezig, bestaande uit 
ervaren mensen uit de kynologie. De leden van het team controleren streng op 
het naleven van de regels voor het welzijn van de honden. Zij letten er onder 
andere op dat honden niet te lang in een bench zitten, niet te lang op een (trim)
tafel moeten staan en beschikken over vers drinkwater.

M. Weseman
A. van ’t Hof
I. Lodders
B. van Engelen
W. Westland
E. Weusten
L. Buurma
M. Janssen
J. Driesen-van Aller
M. Arends
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RAAD VAN BEHEER YOUTH

In navolging van de FCI heeft de Raad van Beheer een actieve Nederlandse 
Youth-werkgroep. De Raad van Beheer Youth is er voor kinderen, tieners, 
pubers en jong volwassenen en organiseert verschillende leuke activiteiten 
voor hen.

M.J.S. Koot
D. Stoutjesdijk
I. Frenk-Kleton
M. Vijvers-Roosink
J.M.A. Vlimmeren-v/d Boom
H. Kuipers

TUCHTCOLLEGES

Met de inwerkingtreding van het nieuwe tuchtrecht per 1 juli 2020 zijn er twee 
tuchtcolleges, Tuchtcollege in eerste aanleg en Tuchtcollege in hoger beroep. 
Alleen zij zijn bevoegd tot rechtspleging. 

TUCHTCOLLEGE IN EERSTE AANLEG 

Een ieder die op de hoogte is van een Tuchtrechtelijk Vergrijp, kan daarvan een 
melding doen of een klacht indienen. Indien het bestuur dat vordert, wordt de 
zaak door het Tuchtcollege in eerste aanleg in behandeling genomen.

R. Grotens, voorzitter
C. Abrahamse, voorzitter
J. Hollebeek, vice-voorzitter
E. Siebel, vice-voorzitter
F. Zijdenbos-Jansen, secretaris
F. den Boer, secretaris
H. Wolters
A. Maaskant-de Groot
D. de Rooy-van Vierssen Trip
J. Nienhuis-Koppes
A. Veldhuizen-van ’t Hul
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TUCHTCOLLEGE in hoger BEROEP

Op 5 september 2020 is een nieuw Tuchtcollege in hoger beroep benoemd. Dit tucht-
college beoordeelt tuchtzaken opnieuw, wanneer één van de partijen niet instemt met 
de uitspraak van het Tuchtcollege in eerste aanleg.

A. Boot, voorzitter
N.A. de Leon-van den Berg, vice voorzitter
A.J. van Koerten, secretaris
G. van Essen
L. Verheugt

WERKGROEP FOKKERIJ & GEZONDHEID

De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid bestaat uit kynologen die door hun rasgroep 
zijn afgevaardigd. Zij zijn de schakel tussen de rasverenigingen binnen hun rasgroep, 
maar krijgen ook de extra ruimte en gelegenheid om het gekozen beleid verder uit te 
diepen en dit wederom te vertalen naar de rasgroepen. De werkgroep denkt mee over 
thema’s op het gebied van fokkerij en gezondheid die spelen binnen de kynologie en 
heeft een adviserende rol naar het bestuur van de Raad van Beheer. 

J.F.  Broersma 
M.W. Bussemaker-v.d. Kerk
C. Crezée-Nigro
D.F. Dokkum
R. Dijkhorst-Noij
J.H. Grit
J.J. Havik-Schaft
H.O. Hoenderken
J. Jansen
G. Kolster
M.J.S. Koot
T.G.C.M. Niekerk
A.M. Reeskamp-Blok
J.T.M. Roberts
W.J. Roem
L. Roest
L.I.M. Rutten
L.F. Stoppkotte-Linschoten
K. Ueckert



KYNOLOGISCHE CIJFERS 2020
Kynologische kerncijfers 2018 2019 2020 
      
Aangesloten rasverenigingen 226 217 214
Aangesloten kynologenclubs 65 65 63
Windhondenrensportverenigingen 13 12 13
Bijzondere verenigingen 11 11 11
Aangesloten leden van de bij de Raad van Beheer 
aangesloten verenigingen (excl. Jagersvereniging)* 92.608 89.688 87.134
   Bureau     
Medewerkers 37 36 38
Stamboomafgifte  34.313 34.524 35.491 
   Juridische zaken     
Schikkingsvoorstellen  n.v.t. n.v.t. 21 
Tuchtzaken 79 85 46
Zittingen Tuchtcollege 4 3 3
Geschillenzaken 4 5 4
Zittingen Geschillencommissie 2 3 2
Civiele rechtszaken 0 2 2
   Opleidingen      
Kynologische Kennis 1 - examenkandidaten 57 3 2
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal modules, examens door Raad van Beheer, 
2 landelijke examens  nvt 103 63
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal examens op locatie door KC of Rasvereniging nvt 10 10
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal modules, op locatie door KC of Rasvereniging nvt 538 395
Kynologische Kennis 2 - examenkandidaten 13 10 1
VKK Voortgezette Kynologische Kennis mondeling 
examens Modules 7, 8, 10, 11 of 12 0 0 84
VKK Voortgezette Kynologische Kennis schriftelijk 
examen Module 9 landelijk of op locatie 0 0 59
Exterieur & Beweging cursus 17 17 0
Exterieur & Beweging examen 15 9 0
Docentenbijscholing sessies 0 0 0
   Kynologisch Instructeur      
Benoemingen Kynologisch Instructeur 24 39 21
Benoemingen Kynologisch Instructeur niet aangesloten bij RvB nvt 28 40
Herbenoeming Kynologisch Instructeur 87 46 119
Totaal Kynologisch Instructeurs  395 456
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Kynologische kerncijfers 2018    2019 2020 

  Keurmeesterzaken    
Exterieurkeurmeesters 312 284 276
Dagen examen 19 24 5
Rasexamens totaal 49 36 8
Rassen volledige examens 22 17 8
Rassen compacte examens 45 33 6 
Volledige examens 108 90 33
Geslaagd 55% 61% 61%
Gezakt 45% 39% 39%
Compacte examens 89 51 14
Geslaagd 87% 71% 50%
Gezakt 13% 29% 50%
   Exposeren met honden 
Inschrijvingen tentoonstellingen 55.978* 27.712 9.021
Inschrijvingen kampioenschapclubmatches 10.120 9.879 1.183
Inschrijvingen clubmatches 3.212 2.738 558
Nederlands Kampioen (NK) 931 680 282
Nederlands Jeugd Kampioen (NJK) 900 670 158
Nederlands Veteranen Kampioen (NVK)  213 122 32
Nederlands Werk Kampioen 3 4 0
Nederlands Ren Kampioen 15 20 8
Nederlands Kampioen voor Buitenlandse hond 642 480 161
Internationaal Ren Kampioen 0 0 0
Internationaal Werk Kampioen 2 3 0
   Gedrag 
MAG-testen  68 78 12**
Gedragskeurmeesters 16 16 16
   Gezondheid screening testen 
HD onderzoeken 3.442 3.243 3.531
ED onderzoeken 1.885 1.761 2.031
ECVO individueel 6.952   7.314   7.184
CD onderzoeken 285 262 298
PL onderzoeken 747 842 812
   Sport met honden     
Agility – afgegeven startlicenties 1.578 1.855 1673
Agility Junioren – afgegeven startlicenties 83 79 58
Agility – wedstrijden 142 116 30
Agility Junioren - wedstrijden 16 19 3
Agility – starts 11.185 10.689 4041
Flyball – afgegeven startlicenties 189 199 89
Flyball – wedstrijden 10 10 0
Flyball – starts 1.200 1.254 0
FCI Obedience – afgegeven startlicenties 117 117 86
FCI Obedience – wedstrijden 15 15 3
FCI Obedience – starts 531 555 130
   



Kynologische kerncijfers 2018 2019 2020
 
FCI Obedience Examens   
Aantal examens 31 24 8
Deelnemers 298 235 71
B 169 133 27
I 85 56 27
II 39 34 13
III 5 12 4
Geslaagde/half geslaagde deelnemers 163 108 46
B 89 63 20
I 52 25 18
II 18 15 8
III 4 5 0
Afgewezen deelnemers 128 121 25
B 74 64 6
I 33 31 10
II 20 19 5
III 1 7 4
Absent/loops 7 1 0
B 6 1 0
I 0 0 0
II 1 0 0
III 0 0 0
Afgelast - - 5
   Overzicht Gehoorzame Hond     
Examens 2 2 0
Deelnemers 22 23 0
Geslaagde deelnemers 20 16 0
I 20 16 0
Afgewezen deelnemers 2 5 0
I 2 5 0
Absent/loops 0 2 0
I 0 2 0
   Windhondenrennen (cijfers afkomstig van 
   Commissie Windhondenrensport)    
(Inter)nationale baanrennen 35 26 9
(Inter)nationale coursings 11 10 4
Starts baanrennen 1.089 1.369 548
Starts coursings 864 851 284
Juryleden en baancommissarissen 32 29 27
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Kynologische kerncijfers 2018    2019 2020 
      
   Jacht met honden – jachthondenproeven 
   (cijfers afkomstig van Orweja)    
Keurmeesters  56 54 57
Deelgenomen combinaties 5.562 5.164 1.588
Jachthondenproeven (KNJV)  59 59 24
MAP (Meervoudige Apporteerproeven) 33 33 1
Provinciale Jachthonden Apporteerproeven 4 4 2
   Jacht met honden – veldwedstrijden 
   (cijfers afkomstig van Orweja)    
Keurmeesters 29 31 42
Veldwedstrijden nationaal 69 66 35
Veldwedstrijden internationaal 17 13 13
Overige wedstrijden 50 51 28
Deelgenomen combinaties veldwedstrijden  2.136 1.924 1.375
Orweja Working Test (OWT) 9 10 2
Keurmeesters OWT  15 17 17
Deelgenomen combinaties OWT’s  490 439 102
Luide jacht (koppels) 0 0 0
   Werken met honden 
   (cijfers afkomstig van Commissie Werkhonden)   
Keurdagen 490 483 370
Keurmeesters werkhondenproeven  24 25 21
Keurmeesters Herding 1 2 2
Keurmeesters reddingshonden  5 6 6
Wedstrijden VZH, IPO en Speurhond  ***  70 60 30
Deelnemers VZH, IPO en Speurhond  2.711 2.784 1.129
Examens VZH, IPO en Speurhond  336 325 246
Deelnemers examens VZH, IPO en Speurhond  2.711 2.784 1.129
Examens en wedstrijden Reddingshond  7 6 3
Deelnemers examens Reddingshond  23 31 19
Deelnemers wedstrijden Reddingshond  38 12 0
Deelnemers deelexamens en deelwedstrijden      168 235 123
Totaal deelnemers examens en wedstrijden  2.974 2.772 1.286
   Communicatie & Marketing   
Aantal edities Raadar 19 15 19
Aantal pagina’s Raadar 300 258 268
Aantal likes van de Facebook pagina op 31 december 17.585  18.535 19.525
 (+5,2%) (+5,4%) (+5,3%)

*  Aantal inschrijvingen hoog a.g.v. World Dog Show 2018

**  Tot februari 2020

***  VZH: verkeerszekere hond; IPO: Internationale Prüfungsordnung
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