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Woord van de voorzitter

Hildeward Hoenderken

Als bestuur van de Raad van Beheer kijken wij terug op een succesvol jaar, op vele vlakken. 
Natuurlijk een jaar dat getekend werd door de COVID-19-pandemie, echter ook een jaar van 
vooruitgang en groei.

Bij het aantreden van dit bestuur was de fokkerij van rashonden natuurlijk een focuspunt. 
De vraag naar zorgvuldig gefokte rashonden was groot, helaas liet het aanbod een negatie-
ve trend zien. Dat veranderde in het verslagjaar. Was de prognose dat wij 32.000 honden 
konden inschrijven in ons stamboek, in 2021 werden dat er uiteindelijk bijna 42.000, inclusief 
de importen. Zo konden wij veel beter aan de aanhoudende vraag voldoen en konden meer 
mensen een goed gefokte hond als gezinslid in huis nemen. Natuurlijk is dit ook goed voor 
onze rasverenigingen die hun ledental zagen groeien, en voor de lokale kynologenclubs die 
duidelijk in een grote behoefte voorzien!

Daarnaast waren er veel onderwerpen die toe waren aan besluitvorming. Jarenlang is er 
gesproken over de normenmatrix, het invoeren van SNP-markers, limited registration en 
natuurlijk een nieuw beleid rond erfelijke aandoeningen zoals epilepsie. Ook het aankeuren 
van look-alikes en het invoeren van een ledenportaal stonden op de agenda. Als bestuur 
hebben wij veel tijd gestoken in de voorbereiding van deze onderwerpen voor de Algemene 
Vergaderingen. Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in goede infor-
matieoverdracht, door videopresentaties over belangrijke onderwerpen te maken en digitale 
spreekuren te organiseren. Daarmee voorzagen we duidelijk in een behoefte. Veel voorstel-
len werden aangenomen, waardoor wij als bestuur weer verdere stappen konden nemen. 

In de zomer wilden wij als nieuw bestuur laagdrempelig in contact komen met onze leden. 
Dit hebben wij vormgegeven door zogenaamde ‘zomerse ledensessies’ te organiseren. Circa 
zestig aangesloten rasverenigingen, regionale kynologenclubs en bijzondere verenigingen 
hebben wij in deze sessies kunnen ontmoeten. Dit gaf ons de gelegenheid intensiever kennis 
te maken met veel betrokken bestuursleden. We kijken terug op vele prettige gesprekken 
en informatieve discussies. Voor 2022 bekijken we of er bij onze leden behoefte is aan een 
herhaling van deze zomerse ledensessies.

Als bestuur zijn we twee projecten gestart die ik hier graag even wil noemen. Zo startten wij 
een project om de dienstverlening aan onze leden te verbeteren. Dat doen wij door optima-
lisatie van ons team en het aannemen van nieuwe medewerkers, om zo onze slagkracht te 
laten toenemen. Het is verheugend om te zien dat dit nu al merkbaar effect heeft. Tevens 
heeft het project huisvesting een doorstart gemaakt. We hebben enkele stappen genomen en 
zullen onze leden hier het komende jaar verder over informeren. 

Tot slot is het bijzonder fijn dat wij op dit moment een stabiel bestuur hebben, met gedreven 
mensen die veel kennis hebben op de verschillende portefeuilles. De samenwerking onderling 
en met de medewerkers van het bureau is zeer plezierig. Deze stabiliteit is nodig om verdere 
stappen te kunnen nemen in de kynologie. We kijken uit naar een mooi nieuw kynologisch jaar!

Hildeward Hoenderken, voorzitter 
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HET BESTUUR VAN DE 
RAAD VAN BEHEER

Jaaroverzicht 2021

Het bestuur van de Raad van Beheer ultimo 2021. Staand van links naar 
rechts Ilona Lodders, Mark Wisman, Els Siebel en Frans Krijbolder. 
Zittend Hildeward Hoenderken, Freek Klijzing en Jakko Broersma 

Hildeward Hoenderken
Voorzitter, portefeuilles Algemene Zaken, Personeel & Organisatie, Gezondheid & Welzijn

Mark Wisman
Vice-voorzitter, portefeuilles ICT, Werken met honden, Tentoonstellingszaken, Lokale Kynologie

Jakko Broersma
Secretaris, portefeuilles Stamboekhouding, Fokkerij, Ledenzaken

Freek Klijzing
Penningmeester, portefeuilles Personeel & Organisatie, Financiën, Nederlandse Rassen

Els Siebel
Portefeuilles Juridische Zaken, Gedrag, Windhondenrensport

Ilona Lodders
Portefeuilles Opleidingen, Sporten met honden, Jeugd

Frans Krijbolder
Portefeuilles Communicatie & Marketing, Jacht met honden
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Woord van de directie

Met veel genoegen bieden wij u ons Jaaroverzicht 2021 aan. Ook dit jaar is het weer 
een kleurrijk en omvangrijk verslag geworden – een mooi project om deze compilatie 
van activiteiten vorm te geven. 

Ik sloot mijn voorwoord in het Jaaroverzicht 2020 af met de wens dat wij onze reguliere 
activiteiten snel weer zouden kunnen opstarten in een veilige, gezonde omgeving. 
Iedereen kent inmiddels het verloop van de COVID-19-pandemie. Veel activiteiten die 
vanuit onze vereniging werden georganiseerd, konden ook in 2021 geen doorgang 
vinden. Een aantal activiteiten konden wij en onze aangesloten verenigingen wel 
organiseren, waarvan sommige in aangepaste vorm.

De fokkerij van stamboomhonden heeft in 2021 een heel mooie ontwikkeling doorge-
maakt. Inclusief de importen kwamen wij uit op bijna 42.000 registraties in ons Neder-
lands Honden Stamboek (NHSB), een recordaantal! De Nederlandse rashondenfokker 
heeft een goede naam in de wereld en wij kunnen trots zijn op hoe onze fokkers vorm 
en inhoud geven aan een eigentijdse en verantwoorde fokkerij van rashonden. 

De vraag naar zorgvuldig gefokte rashonden was ook het afgelopen jaar weer enorm. 
Goed om te ervaren dat de bij de Raad van Beheer aangesloten fokkers desondanks 
een streng selectiebeleid bleven hanteren. Een hond koop je immers voor vele jaren, 
en dan is een impulsaankoop niet wenselijk. Een goede begeleiding en passende 
nazorg is dan ook de standaard bij onze rashondenfokkers. 

Trots ben ik op de invoering van de door de Cambridge University ontwikkelde, 
gevalideerde BOAS-screening voor kortsnuitige rassen. In december konden wij een 
aantal Nederlandse dierenartsen accrediteren voor het uitvoeren van deze screening in 
Nederland.

De ondersteunde rol van mijn collega’s op de diverse afdelingen is het afgelo-
pen jaar ook weer mooi inzichtelijk geworden. Zo verwerkte onze Servicedesk 
meer dan 35.000 telefoontjes. De overige relevante cijfers van de diverse 
afdelingen treft u aan bij de Kynologische Cijfers achterin dit jaaroverzicht. 
Tevens is de rol van onze buitendienstmedewerkers het afgelopen extra goed 
duidelijk geworden. Zij zijn zelf ook vaak fokker, kennen het vak en voeren 
naast hun controle- en registratiewerkzaamheden ook veel adviesgesprekken 
met onze fokkers.

Graag wil ik mede namens mijn collega’s al onze leden, fokkers, deelnemers, 
partners, leveranciers en andere stakeholders bedanken voor de constructieve 
en vaak zeer plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. 

Ik wens u veel lees- en vooral kijkplezier bij het 
doornemen van dit Jaaroverzicht 2021.

Rony Doedijns, directeur



stafteam
RAAD VAN BEHEER

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

Jaaroverzicht 2021 11

Over de raad van beheer

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) 
is het overkoepelende landelijke 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 honden, maar ook kennis op het 
gebied van gezondheid en welzijn van honden. 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 rashonden. 
Daartoe gaat de Raad van Beheer in gesprek met zijn leden en hun achterban, fokkers 
en rashondenliefhebbers, 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 is onbezoldigd en 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.



COLUMN JAKKO BROERSMA 

In de Raadar-nieuwsbrief van januari 2021 plaatst bestuurssecretaris Jakko 
Broersma een column met als titel ‘Vruchtbare start’. Daarin kondigt hij een 
Buitengewone Algemene Vergadering aan, bedoeld om de ontstane
vacatures in het nieuwe bestuur zo spoedig mogelijk te vervullen. In de 
tussentijd, zo geeft hij aan, wordt onverminderd hard gewerkt aan de 
lopende dossiers. De bespreking van vijf actuele onderwerpen, te weten 
brachycefale honden, limited registration, epilepsie, look-alikes en 
SNP-markers, kondigt Broersma aan voor de Algemene Vergadering van 
26 juni 2021 (die uiteindelijk vanwege de coronamaatregelen pas op 16 
oktober 2021 kan plaatsvinden). Tot slot kondigt hij een beleidsplan aan, 
waarin de kernpunten van het bestuur centraal staan: het bevorderen van 
de kynologie in de volle breedte, het imago van de rashond(fokkerij) ver-
beteren met een positieve en pragmatische benadering, en het optimali-
seren van het contact met de leden. 

Januari
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GEVOLGEN BREXIT VOOR REIZEN 
VAN EN NAAR VERENIGD KONINKRIJK

Nu het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)
de EU definitief heeft verlaten, zijn de regels voor het reizen met huisdieren
van en naar het Verenigd Koninkrijk aangepast. De Raad van Beheer 
informeert zijn achterban hier uitvoerig over via onder meer de Raadar-
nieuwsbrief. Meer uitgebreid zijn de regels te lezen op de website van het 
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG): www.licg.nl, zoek 
op Brexit. 

BOEK ‘BOMHOND, SHOWHOND 
OF POULET’

Op 14 januari ontvangt directeur Rony Doedijns (op foto rechts) een exem-
plaar van het boek “Bomhond, showhond of poulet” uit handen van auteur 
André Heuzer. Het boek geeft een breed beeld van de kynologie en de 
geschiedenis van honden in de oorlogsjaren. Zo lezen we onder meer dat 
de eerste hondenshow werd gehouden binnen zes 
weken nadat de Duitse bezetter Nederland was 
binnengevallen. Terwijl enerzijds honden 
massaal werden afgemaakt of zelfs 
geslacht, en voor consumptie werden 
verkocht onder de naam “poulet”, 
bleven anderzijds de hondenshows, 
de windhondenrennen en andere 
evenementen vrijwel normaal door-
gaan. Op het oorlogstoneel werden 
honden gebruikt om mensen te 
redden, maar ook om tanks op te 
blazen. Zie ook het item op pagina 14.



LEVEN EN STERVEN MAURITS VAN LIER

Lang werd aangenomen dat Maurits van Lier, voorzitter van de Raad van Beheer 
van 1929-1941, Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1939 en van 
Joodse afkomst, in 1941 door de Duitse bezetter werd opgepakt en naar Duitsland 
gedeporteerd. Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in het kader van het boek 
‘Bomhond, showhond of poulet’, blijkt dat het anders is gelopen. Van Lier werd 
niet gedeporteerd, maar verbleef tot eind 1942 in Amsterdam. Zijn woning stond 
slechts enkele tientallen meters van het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheits-
dienst en Gestapo. Na 1942 is Van Lier vermoedelijk ondergedoken, om uiteindelijk 
in februari 1945, de Hongerwinter, te overlijden. Hij leed aan angina pectoris, een 
hartaandoening, officieel de reden waarom hij in 1941 zijn voorzitterschap neerlegde. 

Jaaroverzicht 2021 14 15Jaaroverzicht 2021
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februari

RAAD VAN BEHEER 
STAPT UIT FAIRDOG-PROJECT

februari

Per 1 februari stapt de Raad van Beheer uit het landelijke Fairdog-project.
De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar laten helaas niet de 
verwachte en gewenste voortgang zien. Integendeel, wij zien een ten-
dens waarin onze organisatievorm, onze verenigingen en de fokkerij van 
stamboomhonden niet op het begrip en de waardering kunnen rekenen 
die recht doet aan onze inspanningen. Binnen Fairdog worden regelmatig
verantwoordelijkheden bij de rashondenfokkers gelegd, terwijl veel 
problemen bij de ongeregistreerde honden en fokkers liggen. De doelen 
van Fairdog lijken daarbij soms tegenstrijdig: men wil meer aanbod van 
zorgvuldig gefokte honden, maar bemoeilijkt tegelijkertijd de fokkerij van 
zorgvuldig gefokte honden in Nederland. 

Hoewel de Raad van Beheer zich terugtrekt uit dit samenwerkingsverband, 
blijven wij als organisatie openstaan voor contacten met de sector in de 
vorm van advisering en samenwerking.

ZIENSWIJZE OVER STERFTE 
BIJ JONGE DIEREN

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), een adviesorgaan van 
de rijksoverheid, publiceert een zienswijze (rapport) over sterfte bij 
jonge dieren: ‘Zorg voor het jonge dier’. De RDA adviseert dierhouders 
om verzorgings- en sterftecijfers bij te houden van productie- en gezel-
schapsdieren om daarmee een benchmark (vergelijkingsmogelijkheid) 
op te zetten. Het onderling vergelijken van de cijfers kan helpen om 
meer inzicht te krijgen in de kritische fases en risico’s voor jonge dieren. 
Ook de Raad van Beheer draagt bij aan het onderzoek. Zo komen we op 
een sterfte onder jonge dieren (<6 maanden) van 2,7 procent, een lager 
percentage dan andere onderzoeken naar sterfte bij jonge honden. We 
hebben daarbij het voorbehoud gemaakt dat honden die geboren zijn, 
maar sterven voordat de namen worden doorgeven (max. na 10 dagen), 
mogelijk niet gemeld zijn. Er kan dus sprake zijn van een onderrapportage.

17Jaaroverzicht 2021
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EUROPEAN DOG SHOW SLOVENIË 
GEANNULEERD, HONGARIJE UITGESTELD

De European Dog Show (EDS) 2020 in Slovenië, gepland voor 26 tot en 
met 29 mei, wordt alsnog geannuleerd vanwege de coronapandemie. De 
show zou oorspronkelijk plaatsvinden in oktober 2020, en is dus al een keer 
eerder uitgesteld. De European Dog Show in Boedapest, Hongarije, die 
eveneens in mei 2021 zou worden gehouden, wordt doorgeschoven naar 
28 tot en met 31 december 2021, inclusief een internationale CACIB-show 
op 28 december. Dit maakt de organiserende Hongaarse Kennelclub begin 
februari bekend.

SPORTRAAD VERGADERT DIGITAAL

Op 22 februari komt de Sportraad voor het eerst sinds 2019 (in 2020 
wegens corona gecanceld) bijeen, zij het digitaal via MS Teams. 
Aanwezig zijn Els Siebel (portefeuillehouder Sporten), vertegenwoordigers 
van de Commissie Agility, Commissie FCI Obedience, Commissie Flyball, 
Commissie Werkhonden, Commissie DogDance (in oprichting) en mede-
werkers van het bureau van de Raad van Beheer. Het is een constructieve 
vergadering met veel positieve “kruisbestuiving”. De commissies kunnen 
veel van elkaar leren. Er wordt onder meer stilgestaan bij tegenvallende 
financiële resultaten door corona, de procedure bij wijziging van regle-
menten, de Sportenwebsite, uitzending naar internationale toernooien in 
coronatijd, de Dag van de Hond, jeugd en hondensporten, opleidingen van 
instructeurs en keurmeesters en ondersteuning door partner Royal Canin.

19Jaaroverzicht 2021
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MOOIE RECLAME VOOR 
DE STAMBOOMHOND

Om te waarschuwen tegen ondoordachte aanschaf van een pup in 
coronatijd, publiceert omroep Rijnmond, de media-instelling voor radio, 
televisie en internet voor de regio Rijnmond, Zuid-Holland, op 2 maart een 
prima artikel, waarin men goede voorlichting geeft over stamboompups, 
verantwoorde fokkers en rasverenigingen. Ook besteedt men aandacht 
aan de herkenbaarheid van betrouwbare stamboomhonden door het 
chipnummer dat begint met 52814. De Raad van Beheer promoot dit 
artikel volop.

Maart
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CHIPPERS BIJEEN VOOR OVERLEG

Op 12 maart houden de buitendienstmedewerkers (chippers) van de Raad van Beheer 
een werkoverleg. Op de agenda staan ons nieuwe IT-systeem IT4Dogs en het 
nieuwe I&R Hond waar men uitgebreid over wordt geinformeerd. Ook kan men 
uitgebreid vragen stellen. De buitendienst is onze meest directe verbinding met 
de fokkers. De chippers zien immers alle fokkers en 
vernemen uit de eerste hand wat er speelt. Zo komt 
ter sprake hoe om te gaan met fokkers die extra 
aandacht behoeven of waarover klachten of 
meldingen zijn binnengekomen. In dit verband 
worden ook onaangekondigde controles 
besproken. Verder komt de verdeling van 
de rayons aan de orde en hoe je zo efficiënt 
mogelijk bezoeken kunt inplannen. Ook de 
adviserende rol van de chippers in het project 
Fokkerondersteuning komt ter tafel.

COMMISSIE AGILITY BRAINSTORMT ONLINE
 
Op 21 maart organiseert de Commissie Agility een online brainstorm met een 
divers gezelschap van twintig ervaren en beginnende Agility-lopers, keurmeesters 
en lopers uit alle windstreken. Voorafgaand aan de sessie wordt een enquête ge-
houden onder alle Agility-lopers met een licentie in 2020, onder andere om input 
te verkrijgen voor de thema’s voor de sessie. Deze is maar liefst 646 maal ingevuld! 
Er wordt onder meer gediscussieerd over de dagindeling, het aantrekkelijker 
maken van de competitie, debutanten, de wijze van promoveren, de gradeninde-
ling, ‘na corona’ en meer. Met de uitkomsten van de brainstorm zet de Commissie 
Agility vervolgacties op, waar de deelnemers aan deze brainstorm ook weer bij 
zullen worden betrokken.



april

ONDERSTEUNING FOKKERS

Om te kunnen voldoen aan de exterieureisen in het Verenigingsfokreglement
(VFR) van hun rasvereniging komen wij in april opnieuw met een aantal
tips en adviezen. Zo wijzen wij rasverenigingen die in hun VFR geen 
mogelijkheid hebben opgenomen voor een fokgeschiktheidskeuring (op 
exterieur), op een alternatief: op basis van artikel 9.3 kan men bij wijze van 
uitzondering wél een fokgeschiktheidskeuring organiseren. Er kunnen dan 
geen kwalificaties aan de honden worden gegeven, het gaat alleen om de 
bepaling of de hond wel/niet geschikt is voor de fokkerij. Verder adviseren 
we zo’n fokgeschiktheidskeuring te laten uitvoeren door twee keurmeesters,
omdat het doorgaans een alternatief is voor tweemaal de kwalificatie Zeer 
Goed op een show. Uiteraard adviseren wij hierbij de coronamaatregelen 
in acht te nemen.

MAG-TEST VAN DICHTBIJ BEKEKEN

In april wonen bestuursleden Els Siebel en Jakko Broersma een MAG-test 
bij (MAG=Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) en doen daarvan verslag 
in de Raadar-nieuwsbrief. Voor sommige rassen is een gevalideerde MAG-
test verplicht om een stamboom aan te kunnen vragen. De test wordt 
volgens een strikt protocol afgenomen. De hond moet aaneensluitend 
zestien onderdelen uitvoeren: acht met zijn baas en acht met de baas uit 
het zicht. De test duurt ongeveer 20 minuten, en de beoordeling wordt 
uitgevoerd door twee speciaal opgeleide gedragskeurmeesters. Het vindt 
buiten plaats, op een omheind groot grasveld.
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De test is zo ingericht dat alle honden een zo gelijk mogelijke testomgeving 
hebben. Uit het verslag van Siebel en Broersma: ‘Erg interessant om te zien 
hoe de verschillende honden met de verschillende situaties omgaan. Zo zagen 
we een Rottweiler die rustig en zelfverzekerd met zijn baas een wandeling 
door het park maakte. O ja, daar wilde iemand hem aaien of daar was opeens 
een luide sirene die afging. De hond werd er hoogstens nieuwsgierig van, 
maar was verder niet onder de indruk. Andere honden vonden het merkbaar 
lastig als de baas uit het zicht was en zochten steun bij het omgaan met zo’n 
raar kind (een pop uiteraard) dat hem langzaam passeerde. 
Een American Staffordshire Terriër liep opgewonden en druk kwispelend 
rond, eventuele spanning met een vrolijke snoet weglachend - zo leek het. 
De meeste eigenaren weten niet precies hoe het verloop van zo’n test is 
maar door het zeer ervaren testteam werden ze op hun gemak gesteld en 
kregen ze duidelijke aanwijzingen.’

In de test moet de hond zestien onder-
delen uitvoeren. Hij wordt beoordeeld 

door twee gedragskeurmeesters. 
Deze Rottweiler liep rustig en zelf-
verzekerd met zijn baas door het 
park en liet zich niet intimideren.
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AANKEURING HONDEN VOOR 
DE WETTERHOUNPOPULATIE 

Op zaterdag 24 april zet De Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) de eerste stap 
van hun Plan van Aanpak: het aankeuren van honden voor een gezonde populatie. In een 
coronaproof programma dat buiten bij manege De Oorsprong in St. Nicolaasga wordt 
uitgevoerd, worden ’s ochtends enkele volwassen honden beoordeeld: een hele fitte reu 
van 10 jaar en een teef van 5 jaar, eveneens in prima conditie. Daarna wordt een “nest” 
jonge honden beoordeeld die gezien hun leeftijd – nog net geen jaar oud – voor voorlopige
aankeuring in aanmerking komen. Ze worden in 2022 weer bekeken, voorafgaand aan 
een eventuele definitieve aankeuring. ’s Middags worden vijf honden uit een nest beoordeeld 
en alle voor de fokkerij geschikt bevonden. De Raad van Beheer neemt ze op in Bijlage G-0 
van het NHSB. Bij de keuring zijn keurmeester Diana Striegel, schrijver Suze Hoogesteger, 
gedragsdeskundige Esmeralda Louwes en dierenarts Paul Groenestein aanwezig. Namens 
de Raad van Beheer is secretaris Jakko Broersma aanwezig, wat door de rasvereniging 
zeer op prijs wordt gesteld.

25



26 Jaaroverzicht 2021 

mei

53e ALGEMENE VERGADERING 
RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 1 mei vindt online de 53e Buitengewone Algemene 
Vergadering van de Raad van Beheer plaats. In deze vergadering worden
de bestuursleden Frans Krijbolder, Ilona Lodders en Mark Wisman 
benoemd. Hierdoor bestaat het bestuur nu weer uit de vereiste zeven 
leden. Voorafgaand aan de behandeling van de agenda leest directeur 
Rony Doedijns een In Memoriam voor ter ere van de in 2020 overleden 
grootheid uit de Nederlandse kynologie, Martin van de Weijer. 

De onlinevergadering werd geleid door het toenmalige bestuur, 
vlnr Cor Last, Jakko Broersma, Hildeward Hoenderken en Els Siebel
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WEBINAR OVER NIEUWE WET WBTR 

Op 3 mei organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met het Instituut 
voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) een webinar over de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli in werking treedt. 
Met ongeveer 160 deelnemers is de belangstelling groot. Het wordt voor 
verenigingen, zoals de Raad van Beheer en zijn leden, nog belangrijker om een 
aantal zaken goed te regelen: goed bestuur, aansprakelijkheid, tegenstrijdig 
belang, belet en ontstentenis, meervoudig stemrecht, toezicht, bindende 
voordracht, raadgevende stem en tot slot de statuten. Het IVBB heeft speciaal 
voor kleinere verenigingen een praktisch stappenplan gemaakt, waar Raad 
van Beheer-leden met korting gebruik van kunnen maken. 

WET DIEREN 
 UITBREIDING COUPEERVERBOD 

Uit een schriftelijk overleg van de minister van Landbouw met de Tweede 
Kamer op 3 mei komt naar voren dat er wetgeving wordt voorbereid om 
deelname van gecoupeerde honden aan tentoonstellingen te verbieden. 
Dit is ongeacht of het couperen een medische oorzaak heeft.
Deze uitbreiding is een uitvloeisel van de evaluatie van de 
Wet dieren. Op dit moment worden honden afkomstig 
uit landen waar couperen nog is toegestaan, toe-
gelaten op exposities. De kans bestaat dat dit in de 
toekomst niet meer is toegestaan. De Raad 
van Beheer volgt de ontwikkelingen op de voet.

Webinar 

Uitleg en toelichting van de wet
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NALATENSCHAP MARTIN VAN DE WEIJER 

De in 2020 overleden topkynoloog Martin van de Weijer laat de nodige honden-
kunst en -memorabilia na aan de Raad van Beheer, zo bleek begin mei. 
De schenking bestaat onder meer uit twee fraaie schilderijen, twee schetsen van 
een Engelse Bulldog en Saluki door Martin zelf gemaakt, een bronzen beeld 
(op ware grootte) van een mooie Franse Bulldog, een collectie antieke honden-
halsbanden, boekensteunen en een collectie van spelden, badges en plaquettes. 
Alle items worden toegevoegd aan de kunstcollectie van de Raad van Beheer.

Directeur Rony Doedijns nam de collectie persoonlijk in ontvangst uit handen 
van weduwe José van de Weijer
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WSAVA-WEBINAR 
OVER ILLEGALE HONDENHANDEL 

Op 25 mei organiseert het Animal Wellness and Welfare Committee van de World 
Small Animal Veterinary Association (WSAVA) een internationaal webinar over de 
illegale online handel in puppies. Namens de Raad van Beheer neemt voorzitter
Hildeward Hoenderken deel aan het webinar. De situatie in de verschillende 
Europese landen wordt geschetst. Men gaat in op de gevaren van de illegale 
importen voor de diergezondheid (insleep van bijvoorbeeld Parvo en Leptospirose)
en volksgezondheid (introductie van onder andere Rabiës en Brucella). In veel 
landen is er nauwelijks sprake van een goede identificatie en registratie (I&R) van 
honden, waardoor controle op de handel heel moeilijk is. Ook de handhaving laat 
vaak te wensen over. Het is nodig dat nationale overheden duidelijke regels stellen 
en deze handhaven, en dat veterinaire professionals hierbij een rol spelen.
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Juni

START SAMENWERKING MET PETPLAN

Op 1 juni starten wij de samenwerking met een nieuwe partner: Petplan. 
Petplan is al 45 jaar wereldwijd de nummer 1 op het gebied van huisdieren-
verzekeringen. De Raad van Beheer hecht er veel waarde aan dat eige-
naren goed voor hun hond zorgen. Het voorbereid zijn op onverwachte 
medische kosten hoort daarbij. Daarom brengen wij het belang van een 
Petplan-zorgverzekering voor de hond ook onder de aandacht. Bij het 
afsluiten van een zorgverzekering voor een stamboomhond via de website 
van de Raad van Beheer krijgt men 50 procent korting op een lezing van 
de Raad van Beheer Kennis Tour. Ook voor fokkers heeft Petplan een 
programma waarmee zij hun pups verzekerd kunnen overdragen aan de 
nieuwe eigenaren. Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl. 

AFSCHAFFING HONDENBELASTING 
OP LANGE(RE) BAAN

Op 10 juni debatteert de Kamer over het burgerinitiatief 
‘Stop hondenbelasting’, maar komt niet tot een besluit. 
Op 15 juni krijgt een voorstel tot afschaffing van De 
Groep Van Haga geen meerderheid. Een tweede motie, 
ingediend door de VVD, wordt wel aangenomen. 
Hierin wordt de regering gevraagd de financiële 
gevolgen voor gemeenten van het afschaffen in 
kaart te brengen.  Verder wordt de regering 
gevraagd in gesprek te gaan met de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, en de Kamer 
vóór de behandeling van de begroting van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
in het najaar 2021 hierover te informeren. 31

De Raad van Beheer is tegen heffing van hondenbelasting, zeker als hij wordt 
gebruikt voor algemene middelen. Als doelbelasting kan hij zinvol zijn, maar zo 
wordt de belasting maar zelden gebruikt. In het verleden hebben wij samen met 
de Hondenbescherming en de UU het boekje ‘Gemeentelijk Hondenbeleid’ uit-
gegeven, om gemeenten te steunen bij de opzet van een goed hondenbeleid. 

TWEE KAMPIOENSCLUBMATCHES 
MOGELIJK IN 2021 

Op veler verzoek besluit de Raad van Beheer dat rasverenigingen in 2021 
desgewenst twee volwaardige Kampioensclubmatches (KCM’s) mogen orga-
niseren. Op de eerste KCM kan de titel Clubwinner 2020 worden vergeven en 
op de tweede KCM de titel Clubwinner 2021. De twee KCM’s mogen op één 
dag, in één weekend of op verschillende dagen worden georganiseerd, mits 
dezelfde klasse niet twee keer door dezelfde keurmeester wordt gekeurd. 
Op 18 juni organiseren wij een online informatiesessie waaraan diverse 
rasverenigingen deelnemen. Portefeuillehouder Mark Wisman licht de 
mogelijkheden van het organiseren van een dubbele KCM toe. In het tweede 
deel wordt een demonstratie van het werken met Onlinedogshows gegeven.
Gezien dit uitzonderlijke coronajaar wordt de aanvraagtermijn van twaalf 
maanden losgelaten en wordt gewerkt met een inschrijfformulier op onze 

website. Het nieuwe IT4Dogs maakt het mogelijk alle uitslagen te 
verwerken. Hiervoor moeten deze op uniforme wijze 

worden aangeleverd. Ook voor exposanten is 
dit fijn, want snellere verwerking betekent 

ook dat kampioenschappen eerder 
beschikbaar zijn op het besloten 

gedeelte van onze website.



Chongqing Dog Chuandong Hound
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juli

TWEE CHINESE HONDENRASSEN 
NATIONAAL ERKEND

Op 7 juli keurt het bestuur van de Raad van Beheer de nationale erken-
ning van de Chongqing Dog en Chuandong Hound goed. Het gaat om 
twee zeer oude rassen uit de Chongqingregio in China. Beide rassen zijn 
erkend in China, waar van beide rassen circa 7.000 honden geregistreerd 
zijn. Ook vallen ze onder de ‘Native Breed Conservation Club’. Van de 
Chongqing Dog zijn in Nederland ongeveer 25 exemplaren bekend, in de 
EU zo’n honderd. Van de Chuandong Hound zijn vier exemplaren in ons 
land bekend en in de EU zo’n 75. Voor de duidelijkheid: voor beide rassen 
is er op dit moment geen mogelijkheid van aankeuren opgenomen.
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RAAD VAN BEHEER EN UNIVERSITEIT UTRECHT 
TEGEN MALAFIDE HONDENHANDEL

Om de internationale malafide hondenhandel tegen te gaan, werken de Raad van 
Beheer en Universiteit Utrecht (ExpertiseCentrum Genetica) samen. Laatstgenoemde 
werkt aan een methode om de werkelijke leeftijd van een hond aan het gebit af te 
lezen. Zo kan worden aangetoond wanneer pups op te jonge leeftijd over de grens 
worden gebracht. De Raad van Beheer faciliteert dit onderzoek door het onder de 
aandacht te brengen van fokkers en eigenaren van stamboomhonden. Doordat bij 
deze honden de gegevens zo goed worden bijgehouden, zijn ze extra waardevol 
voor het onderzoek. Het Expertisecentrum doet onderzoek naar het wisselpatroon 
van de snijtanden bij honden. Hiermee wil men de leeftijd in kaart brengen waarop
bij pups van verschillende rassen de snijtanden wisselen. De eigenaren sturen 
foto’s in van het gebit en zo kan men het wisselpatroon in kaart brengen. Met de 
onderzoeksresultaten wil men een betrouwbare methode ontwikkelen voor het 
inschatten van de leeftijd van een pup. Dit kan een belangrijk ‘wapen’ worden in de 
strijd tegen malafide hondenhandel. 

WATERSNOODRAMP IN LIMBURG

Medio juli richt de Raad van Beheer zich via de media tot alle fokkers, leden en 
deelnemers aan activiteiten in Zuid- en Noord-Limburg die zijn getroffen door de 
grootste watersnood sinds 1995. ‘Als bestuur, directie, medewerkers en officials van 
de Raad van Beheer willen wij heel graag ons medeleven overbrengen aan alle 
getroffen families, verenigingen, organisaties en hondeneigenaren, en hen waar 
mogelijk onze steun aanbieden. Onze buitendienstmedewerker voor de provincie 
Limburg heeft contact gelegd met alle ingeplande klanten om desgewenst maat-
werk te kunnen leveren in 
iedere specifieke situatie. 
Maar we willen graag meer 
doen, dus heeft u nog 
verdere vragen, neem dan 
contact met ons op. Waar 
mogelijk bieden wij graag 
passende ondersteuning in 
deze crisissituatie. Wij zijn in 
gedachten bij alle getroffen 
bewoners en hopen dat de 
situatie snel verbetert.’
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Augustus

BESTUURSLEDEN EN DIRECTIE 
OP TOURNEE

Voorzitter Hildeward Hoenderken, secretaris Jakko Boersema en directeur 
Rony Doedijns van de Raad van Beheer starten in augustus een tournee 
langs de diverse hondenevenementen die in de zomer van 2021 gelukkig
weer georganiseerd kunnen worden. Hun tournee loop door tot in het najaar. 
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PROEF MET IMPORTCONTROLE 
OP TENTOONSTELLINGEN

In augustus maken wij bekend op verzoek van fokkers een proef te starten met de 
controle van importhonden op tentoonstellingen. Daarvoor zijn drie tentoonstel-
lingen geselecteerd: Maastricht Dogshow, Bleiswijk Dogshow en de Kerst Winner 
Show. Wie een hond uit het buitenland importeert om daarmee te fokken of deel 
te nemen aan wedstrijden of andere activiteiten van de georganiseerde kynologie, 
moet deze hond inschrijven in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Hiervoor 
kan een fokker aangifte doen via zijn/haar ‘mijn RvB’- account. Als bij de aangifte 
alles akkoord is, komt de buitendienstmedewerker bij de desbetreffende fokker 
thuis om de hond, het chipnummer en de papieren te controleren. Dit kan nu dus 
ook op een van de genoemde evenementen.

VERBOD STROOMSTOOTAPPARATUUR 
PER 1 JANUARI 2022

In augustus berichten wij aan onze achterban dat per 1 januari 2022 het gebruik van 
stroomstootapparatuur bij honden definitief verboden is. ‘Teletacs’, ‘e-collars’, alle 
trainingshalsbanden die gebruik maken van stroom, maar ook de blafbanden die 
een elektrische schok kunnen geven, vallen onder deze noemer. 
Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van 
dieren. Doel is het risico op pijn, letsel en andere nadelen 
qua gezondheid en welzijn weg te nemen. De verkoop 
wordt niet verboden, maar het gebruik in Nederland wel. 
Uitzondering wordt gemaakt voor gebruik bij het 
beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige 
handelingen, de uitvoering van de taak van de 
politie en dergelijke, en bij een elektrische 
afrastering. Hier voldoen echter de meeste 
kynologische activiteiten niet aan.
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ZOMERSE LEDENSESSIES

Het nieuwe bestuur van de Raad van Beheer deed bij aantreden een aantal 
beloftes, waaronder toegankelijkheid tot het bestuur en openheid. Aan 
een van deze beloftes, ‘Luisteren naar de leden’, wil het bestuur invulling 
geven met de organisatie van vijf zomerse ledensessies in Hotel Schimmel 
1885 in Woudenberg. De opkomst is groot, met maar liefst circa 60 deel-
nemende verenigingen. Deelnemers kunnen spuien wat hen dwarszit, er 
komen specifieke vragen over het IT-systeem en wensen op het gebied 
van regelgeving. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, 
worden op een later tijdstip alsnog beantwoord. De meeste deelnemers 
vinden de sessies voor herhaling vatbaar. 
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September

TWEE MAASTRICHT DOGSHOWS 
IN CORONATIJD

Op 25 en 26 september organiseert Hondententoonstelling Maastricht de 
46e en 47e CAC/CACIB Dogshow Maastricht. Met ruim 3.600 deelnemende
honden wordt goed duidelijk dat kynologen uit heel Europa weer toe zijn 
aan een samenzijn met andere hondenliefhebbers. In totaal nemen ruim 
1.800 honden per dag deel, afkomstig uit vijftien landen. In 25 ringen 
wordt gekeurd door 32 keurmeesters uit eveneens vijftien landen. 
Het is de tweede show van Maastricht in coronatijd. Beide shows hebben 
te maken met nogal wat aanvullende maatregelen op het gebied van 
corona. Van mondkapjes, temperatuurmeting en de 1,5 meter afstand in 
2020 tot het verplichte coronatoegangsbewijs in 2021. Een “hell of a job” 
voor de organisatie die bijna twee jaar intensief bezig is geweest om twee 
shows in coronatijd op orde te krijgen. Het sociale aspect van shows, dat 
mensen graag met elkaar in gesprek zijn en blijven, is een van de rede-
nen waarom het team van Maastricht deze shows graag wil organiseren. 
Het thema voor de beide shows is “samen sterker” en dat wordt in alles 
uitgedragen.

Deze tekening van Wim Stevenhagen symboliseert “samen sterker” en stond 
op alle rozetten en promotiemiddelen die Maastricht Dogshow uitgaf. Jaaroverzicht 2021 39

Maastricht Dogshow deed ook mee met de proef met de controle 
van importhonden op tentoonstellingen (zie ook onder Augustus). 
Op de foto controleert chipper Anette van der Meijden (rechts) een 
van tevoren aangemeld hondje, uit Noorwegen geïmporteerd. 
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WORLD DOG SHOW 2021 IN BRNO, TSJECHIË

Op 29 september start in Brno, Tsjechië de World Dog Show 2021. De show duurt tot en 
met 2 oktober. Met 12.000 deelnemende honden, verdeeld over vier showdagen, is het 
een van de eerste echt grote shows sinds de corona-lockdowns. Best In Show wordt de 
Bedlington Terrier “L’End Show Metti Surprese at Glare (Matvey)” van de Russische Elena 
Pykhtar. Bij de top-10 junior handlers is onze Nederlandse Melissa van Oosten, die uitstekend 
presteert met de Portugese Waterhond Yolo van Ilona Griffoen. Gezien haar leeftijd is dit 
de laatste keer dat Melissa op dit onderdeel mee kan doen: ‘Ik kan m’n geluk niet op dat 
ik van de Raad van Beheer Nederland mag vertegenwoordigen. Met veel plezier heb ik 
in Nederland meegedaan aan de junior handling-competitie, waardoor ik ook een aantal 
keren Nederland mocht vertegenwoordigen op grote Internationale shows. De hond 
waarmee ik de laatste Nederlandse finale heb gewonnen, kan jammer genoeg niet mee 
naar Tsjechië. Daarom ga ik dit avontuur aan met Yolo (Casa Hoya’s Addicted To You).’ 
Eigenaar Ilona op haar website: ‘Ik ben ongelooflijk trots op Yolo en Melissa! Het was de 
laatste keer dat Melissa bij junior handling mee mocht doen. Ze was vastberaden om dat 
met onze Yolo te doen. De voorbereidingen waren geweldig! Uren onderweg, trainen, 
wandelen, gezellige dingen doen. Dit, zodat ze konden laten zien wat voor mij het 
belangrijkste is wanneer je met honden werkt. De band die je samen hebt en dat je als 
een team kan stralen in de ring!’

Best In Show wordt de Bedlington Terrier 
“L’End Show Metti Surprese at Glare 
(Matvey)” van de Russische Elena Pykhtar.
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Dogdance op de World Dog Show

Melissa van Oosten in actie met Yolo

Reserve Best In Show werd Lhasa 
Apso ‘Shut Up and Kiss Me Dell’
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Oktober

LID VAN VERDIENSTE 
WORDT ALSNOG GEPORTRETTEERD

In de 120 jaar dat de Raad van Beheer bestaat, heeft een zeer select 
aantal Nederlandse kynologen de hoogste kynologische onderscheiding 
‘Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie’ ontvangen. 
We hebben deze bijzondere kynologen de afgelopen jaren laten portretteren 
en hun portretten een mooie plek gegeven in de hal van ons kantoor 
in Amsterdam. Charles Muetstege, zoon van Lid van Verdienste 
J.C.G. (Joop) Muetstege (1898-1980), laat ons weten dat hij tevergeefs 
op onze website heeft gezocht naar vermelding van zijn vader. 
Inderdaad ontbreekt deze zeer gewaardeerde kynoloog in de geschied-
schrijving en portrettengalerij. Wij gaan hem daarom alsnog toevoegen 
en laten portretteren. 

Joop Muetstege keurt 
tijdens een show in 1962
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54e ALGEMENE VERGADERING 
RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 16 oktober vindt in Barneveld de 54e Algemene Vergadering van de 
Raad van Beheer plaats. Voorzitter Hildeward Hoenderken opent de vergadering. 
In zijn inleiding memoreert hij het aantreden van drie nieuwe bestuursleden, de 
geslaagde zomersessies met de leden en een geslaagd zomerkamp met de jeugd. 
Verder noemt hij onze inzet op de Cambridgetest om brachycefale honden op 
BOAS te screenen, het recente vertrek van bestuurslid Cor Last en het vervullen 
van een aantal noodzakelijke vacatures. In deze AV worden onder meer initiatieven 
met betrekking tot de invoering van de normenmatrix aangenomen, alsmede voor-
stellen tot de invoering van SNP-markers bij DNA-onderzoek, terugdringen epilepsie 
en het fokverbod limited registration. Zie ook onder Thema Gezondheidsbeleid.



7

NIEUWE SHOWCOMPETITIE IN DE MAAK

De Raad van Beheer maakt bekend in 2022 met een nieuwe showcompetitie te 
komen, de WoW-competitie. Daarbij zoeken we ‘de beste van het ras’ van het 
jaar, de ‘Winner of Winners’. De systematiek en puntentelling voor deze competitie 
moet nog worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat iedere CAC-show meetelt en 
om per ras te kijken wie de meeste punten haalt voor de titel ‘Beste van het ras 
2022’. Ook wordt gekeken naar een mogelijkheid om de kennel c.q. fokker met 
de meeste punten per ras aan te wijzen als winnaar. Wij vragen onze achterban 
via de Raadar-nieuwsbrief en sociale media een pakkende naam voor deze 
competitie te verzinnen, met een leuke prijs voor de winnende inzending.

REÜNIE OUD-BESTUURSLEDEN 
RAAD VAN BEHEER

We blijven graag in contact met oud-bestuursleden, van wie velen jarenlang een 
groot deel van hun vrijetijd besteedden aan de stamboomhond in welke vorm of 
discipline dan ook. De inbreng van hun kennis en ervaring op regelmatige basis 
stellen wij bovendien zeer op prijs. Op zaterdag 30 oktober organiseren wij een 
reünie van oud-bestuursleden. Op de foto ziet u oude en huidige bestuurders 
bijeen. Staand van links naar rechts Evert Mulder, Albert Hensema, Mark Wisman, 
John Lijffijt, Frans Krijbolder, Jakko Broersma, Jack Alberts, Hildeward Hoenderken,
Pieter Burema en John Wauben. Zittend van links naar rechts Roelof Nuberg, 
Hugo Stempher, Els Siebel, Marion ten Cate, Ilona Lodders en Gabri Kolster.
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November

NIEUW IDENTIFICATIE- & 
REGISTRATIESYSTEEM HOND (I&R)

De verplichting van het chippen en registreren van honden wordt per 1 
november uitgebreid met een aantal nieuwe regels waar Nederlandse 
fokkers en importeurs aan moeten voldoen: I&R Hond. Vanaf maart 2021 
hebben wij in onze eigen media uitgebreid aandacht besteed aan deze 
nieuwe regeling en door het hele jaar door updates te geven. I&R Hond 
moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale 
en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe 
systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. 
Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de 
hond een chip en paspoort kreeg. Meer informatie op de website van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) www.rvo.nl. 
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MOOIE HOLLAND CUP EN BLEISWIJK DOGSHOW

Samen met KC Dordrecht e.o. organiseert de Raad van Beheer op 6 en 7 november 
in het Plantarium te Hazerswoude-Dorp de 29e en 30e internationale CAC/CACIB-
hondenshow. Op zaterdag de eerste Holland Cup nieuwe stijl, met kwalificatie voor 
Crufts 2022, en op zondag de jubileumshow met dubbel CAC vanwege het 100-jarig 
bestaan van KC Dordrecht en 25 jaar Dogshow Bleiswijk. In 2020 gingen de shows 
niet door wegens de toen geldende COVID-19-maatregelen. De inschrijvingen 
moesten vroegtijdig worden gesloten omdat het maximaal toe te laten aantal 
honden per dag was bereikt. De shows konden beschikken over een ervaren 
internationaal keurmeestercorps, van wie de Roemeense Dagmar Klein op de 
Holland Cup de Best In Show keurde. Rony Doedijns deed op zondag 7 november 
de Best In Show-keuring op de jubileumshow van KC Dordrecht.
Best In Show op de Holland Cup 2021 werd Grote Keeshond Percy Red La Dolce 
Vita van de Française Aline Quicray. Best In Show op de jubileumshow van KC 
Dordrecht werd Schotse Herdershond Belrosa Always On My Mind van de Zweedse
Anne-Marie Drougge. Wij hebben een mooie video-impressie van de shows 
gemaakt, te bekijken op ons YouTube-kanaal, www.youtube.com/raadvanbeheer. 

    Best In Show op de Holland Cup 2021 werd 
Grote Keeshond Percy Red La Dolce Vita

Best in Show op de jubileumshow werd Schotse 
Herdershond Belrosa Always On My Mind 
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RAAD VAN BEHEER EN JAGERSVERENIGING 
WERKEN AAN REORGANISATIE ORWEJA

Op 12 november maken de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Raad 
van Beheer bekend samen te gaan werken om de Organisatie Wedstrijdwezen 
Jachthonden (ORWEJA) te reorganiseren. Eerste stap is de aanstelling van een 
onafhankelijke ‘kwartiermaker’ die vanaf het eerste kwartaal 2022 met een duidelijke 
opdracht aan het werk gaat. Eind eerste kwartaal 2022 moet er een heldere basis-
structuur liggen, die wordt gedragen door alle betrokkenen. Dan volgt bestuurlijk 
overleg voor de volgende stap in het proces, om het proces medio augustus 2022
af te ronden. Dan kan het uiteindelijke resultaat worden meegenomen in de 
algemene ledenvergaderingen van beide organisaties, zodat ORWEJA per 1 januari 
2023 in een nieuwe structuur kan starten.

HANDBOEK STATUTEN & REGLEMENTEN

Per 15 november wordt de naam Kynologisch Reglement – het document met daarin
alle basisregels – omgedoopt tot Handboek Statuten en Reglementen Raad van Beheer.
In dit Handboek zijn naast het Kynologisch Reglement onder meer ook de statuten en 
het huishoudelijk reglement opgenomen, inclusief de nieuwe regels voor het 
gebruik van SNP-markers en het fokverbod (limited registration). 
Behalve de nieuwe naam is ook nieuw dat we voortaan per artikel de datum van 
inwerkingtreding opnemen. We gaan daarbij terug tot 1 juli 2020, toen de grote 
wijziging van het tuchtrecht werd ingevoerd. In het vervolg zullen we steeds bij de 
wijziging van een artikel de datum van inwerkingtreding toevoegen. In de Algemene 
Vergaderingen van 16 oktober en 4 december worden diverse wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement, de Algemene Voorwaarden van Levering, het Kynologisch 
Reglement en het Procesreglement Tuchtrecht toegevoegd. Deze wijzigingen treden 
op 1 januari 2022 in werking.
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RAAD VAN BEHEER BLIJ 
MET VUURWERKVERBOD

Op 19 november kondigt het kabinet een vuurwerkverbod af voor de 
Jaarwisseling 2021/2022. De Raad van Beheer is blij met het verbod, 
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.
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december

55e ALGEMENE VERGADERING 
RAAD VAN BEHEER

Op 4 december vindt online de 55e Algemene Vergadering van de Raad 
van Beheer plaats. Voorzitter Hildeward Hoenderken opent met een 
inleiding waarin hij terugkijkt op de vergadering van 16 oktober (nieuwe 
gezondheidsbeleid), het zeer geslaagde EK Coursing, de uitreiking van de 
jaarlijkse erespelden, de geslaagde Holland Cup en Bleiswijk Dogshow 
en de prachtige Nimrod. Helaas zijn er ook twee sterfgevallen te melden, 
en wel van de kynologen Gerda Kuiper-van den Bosch en Frits Matzen. In 
deze vergadering wordt de heer Freek Klijzing benoemd tot bestuurslid 
Raad van Beheer. Herbenoemd in de Geschillencommissie worden 
mr. Gerdien Bouter-Rijksen, mr. Jan Willem Veenendaal en mr. Rozemarijn 
in ’t Veld. Aansluitend geeft het bestuur een presentatie over de huisvesting 
en het beleidsplan van de Raad van Beheer.

Voor deze online vergadering is een complete studio ingericht, van 
waaruit het bestuur met ondersteuning de vergadering leidt. Jaaroverzicht 2021 51

FINANCIËLE MEEVALLER

Kort na de Algemene Vergadering van 4 december maakt de Raad van Beheer 
bekend dat 2021 financieel gezien een zeer positief jaar voor de kynologie 
is geweest. Wij laten onze leden en fokkers meeprofiteren van dit resultaat. 
De leden ontvangen geen factuur voor de ledenafdracht in 2022. De eventuele 
mutaties in ledenaantallen worden hierin niet meegenomen. Ook ziet de 
Raad van Beheer in 2022 af van de jaarlijkse indexatie van alle tarieven op 
de tarievenlijst.

WIJZIGING CRITERIA AANGESLOTEN LEDEN

Medio december maakt de Raad van Beheer bekend dat de criteria voor 
behoud van het lidmaatschap per 1 januari 2022 worden aangevuld met 
de volgende regel: ‘De vereniging voldoet aan de minimale eisen voor de 
bestuursbezetting conform haar eigen statuten.’ Tot deze aanpassing werd al 
besloten in de bestuursvergadering van 7 juli 2021 en zou in werking treden 
op 1 augustus 2021. Omdat deze wijziging echter nooit eerder gecommuni-
ceerd is, doet de Raad van Beheer dat nu alsnog en gaat de regel in per 1 
januari 2022, de officiële peildatum voor verenigingsgegevens.
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NIEUWE TITEL VOOR OUDERE HOND: 
GRAND CHAMPION

Op 14 december lanceert de Raad van Beheer een bijzondere nieuwe titel voor 
de vitale oudere stamboomhond: Grand Champion. Honden die behalve het 
Nederlands Jeugdkampioenschap en het Nederlands Kampioenschap dit jaar 
hun “laatste” titel hebben behaald, Nederlands Veteranen Kampioen, krijgen 
deze titel. Hij wordt alleen toegekend als de desbetreffende hond in zijn leven 
alle drie genoemde kampioenschappen heeft behaald en valt derhalve te 
beschouwen als bekroning van een lange (show)carrière. Het gaat dus altijd 
om oudere honden die deze titel kunnen behalen, een mooie promotie voor 
de vitale oudere stamboomhond. De titel wordt jaarlijks aan het eind van het 
(show)jaar gegeven, nadat alle showuitslagen verwerkt zijn.
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Het officiële certificaat 
behorende bij de titel 

Grand Champion
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Ook in 2021 bleef de coronapandemie ons land teisteren. Het maatrege-
lenbeleid ging met ups en downs, met versoepelingen in het voorjaar, 
tegenover strengere maatregelen in najaar en winter. Veel kynologische 
evenementen werden gecanceld dan wel tot nader order uitgesteld, 
evenals congressen, vergaderingen en cursussen.
Om onze achterban op de hoogte te houden, plaatsten wij het hele jaar 
door coronaposters in onze Raadar-nieuwsbrief, met daarop de meest 
actuele coronamaatregelen overzichtelijk op een rij.

CORONAPUPS VRAGEN VEEL MEDIA-AANDACHT

De enorm toegenomen vraag naar honden leidde tot impulsaankopen en 
speelde de malafide hondenhandel in de kaart. Daarom probeerden wij 

het publiek zo veel mogelijk voor te lichten over de 
verantwoorde aanschaf van een stamboom-

pup. Op 18 en 19 januari besteedde het 
radioprogramma ‘Spraakmakers’ uitge-

breid aandacht aan de toegenomen 
vraag naar pups. Onder meer de 
Nederlandse Labrador Vereniging 
en de Raad van Beheer bij monde 
van directeur Rony Doedijns 
kwamen in het programma aan 
het woord. In NRC Handelsblad 
verscheen op 22 januari het artikel 

‘Honden op het (thuis)kantoor’, 
waarin Rony Doedijns ingaat op de 

enorme toename van pupverkoop, 
waarbij hij zijn bezorgdheid uitspreekt 

over de toename van illegale import. 
In De Telegraaf van zaterdag 20 februari ook 

aandacht voor de coronapups. In dit artikel komt Paul 
Peeters namens de Raad van Beheer aan het woord. Gedurende de gehele 
coronacrisis hebben wij commentaren in deze sfeer gegeven. Zie ook 
onder het thema Doorlopende promotie stamboomhond. 

RAAD VAN BEHEER 
EN CORONA

 
TRIMSALONS

Wegens corona zijn trimsalons lange periodes gesloten geweest, waarbij 
men ervan uitging dat dit dierverzorging is die niet direct nodig is voor de 
gezondheid of het welzijn van het (huis)dier. De salons van de dierentrimmers 
in Nederland werden in december 2020 aangeduid als een publieke plaats 
en moesten om die reden hun deuren sluiten. Vanaf 12 januari 2021 gold een 
uitzondering voor het verlenen van noodzakelijke zorg wanneer het welzijn 
van dieren in het geding is, vergelijkbaar met noodzakelijke veterinaire zorg.

AANVRAAG FIELDLAB 

De Raad van Beheer probeerde op alle mogelijke manieren de hondensport 
te ondersteunen en wegen te vinden om evenementen toch door te laten 
gaan. Zo deden wij op 8 april een poging om de hondensport te kandideren 
voor een proefevenement bij Fieldlab Evenementen. 
Helaas kregen we nul op het rekest. Fieldlab 
Evenementen liet weten iedere dag een groot 
aantal aanvragen te krijgen en dat zeer te 
waarderen. ‘Het vervolg-onderzoeks-
programma richt zich nu op schaal-
vergroting, verbreding en verdieping. 
De keuze voor de evenementen en 
locaties waar deze onderzoeken 
plaatsvinden, is inmiddels gemaakt. 
Nieuwe initiatieven kunnen daarom 
niet meer ingebracht worden.’ 
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VERANTWOORD FOKKEN STAMBOOMHONDEN

De toegenomen vraag naar pups joeg de malafide hondenhandel aan, met 
alle dierenleed van dien: pups zijn slecht gesocialiseerd, hebben besmettelijke
ziekten, erfelijke aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden, 
onwenselijk gedrag enzovoort. Fokkers van stamboomhonden bleven zich 
houden aan strenge voorwaarden waardoor zij niet op korte termijn opeens 
veel meer honden konden fokken. Op 6 mei zond het WNL-programma 
‘De stand van Nederland’ een reportage uit over coronapups. Men besteedde 
aandacht aan de malafide handel in pups uit het voormalige Oostblok. 
Daarnaast ging men op bezoek bij Greetje Dozeman, verantwoorde fokker van 
Zwitserse Witte Herders en haar kennel “Of Haely’s Future”. Daar zag je hoe 
het zou moeten gaan: lange wachttijden (en dus ook lange bedenktijd) voordat 
je aan de beurt bent voor een stamboompup. De pups gaan pas na 10 weken 
naar de nieuwe eigenaar, die eerst wordt onderworpen aan een serieus vraag-
gesprek over zijn motieven voor de aanschaf van een pup en over zijn 
persoonlijke leefomstandigheden. De terughoudendheid van onze fokkers was 
ook terug te zien in de cijfers: in 2020 liet de registratie van stamboomhonden 
slechts een kleine groei zien van iets meer dan 2 procent. Uiteindelijk kwamen 
wij uit op 35.500 registraties in ons Nederlands Honden Stamboek (NHSB), 
terwijl de vraag ruim meer dan het dubbele was. Wel zagen we een groei van 
het aantal fokkers van stamboomhonden, waardoor we in 2021 afstevenden op 
een significante groei met bijna 42.000 registraties in totaal. 

Beeld uit video-opnamen gemaakt bij Greetje Dozeman, 
fokker van Zwitserse Witte Herders
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KYNOLOGISCH INSTRUCTEURS

Uiteraard hadden de coronabeperkingen ook effect 
op de vele hondentrainingen, juist nu de toestroom 
van pups groter was dan ooit. Elke (ras)vereniging, 
kynologenclub, hondenschool of gedragsbegeleider 
ging daar op zijn eigen wijze mee om. Zo gaf de 
lokale veiligheidsregio/gemeente soms toch toestem-
ming aan bijzondere initiatieven, zoals een-op-een of 
een-op-twee puppylessen of ‘train de trainer’-lessen. 
Omdat de regels per gemeente verschilden, adviseerden 
wij altijd contact met de gemeente te onderhouden. Ook 
wezen wij de kynologenclubs op de diverse digitale initiatieven, 
zoals digitaal spreekuur voor puppyeigenaren of cursisten die online oefeningen doen 
en deze uitwisselen met elkaar, of zelfs een digitale pupquiz voor leden. We zagen ook 
dat er sowieso in kleinere groepen les werd gegeven. Bijvoorbeeld vier cursisten die 
40 minuten les krijgen in plaats van zes tot acht cursisten die 60 minuten les krijgen. 
Dit werd positief ontvangen, wellicht krijgt deze trainingsvorm in de toekomst een per-
manente vorm. Ook voor nascholing van instructeurs kwamen er steeds meer digitale 
initiatieven. De opleiding tot Kynologisch Instructeur lag helaas gedeeltelijk stil. De zeven 
opleiders probeerden vakken digitaal aan te bieden, maar helaas was dit voor het prak-
tijkgedeelte niet haalbaar. Veel moet in 2022 ingehaald worden.

ONLINE LEDENVERGADERING

Toen bleek dat een aantal verenigingen in 2020 wegens de coronacrisis géén Algemene 
Ledenvergadering (ALV) hadden gehouden, hebben wij onze leden er nadrukkelijk op 
gewezen dat de verplichting om jaarlijks een ALV te houden bleef bestaan. Omdat het 
houden van fysieke ALV’s vanwege de coronamaatregelen vaak niet mogelijk was, 
heeft de overheid de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie & Veiligheid aangenomen, waardoor 
vergaderingen digitaal mogen worden gehouden. Om-
dat veel verenigingen opzagen tegen het organiseren 
van een digitale ALV, wezen wij hen op de mogelijkheid 
van vergaderen via het platform www.online-alv.nl. 
Vergaderen via dit digitale platform is eenvoudig, ook 
voor leden die wat minder handig zijn met digitale 
middelen. Het platform zorgde er tevens voor dat men 
goed kon stemmen. 
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MAATREGELEN

Nadat op 26 juni bijna alle maatregelen waren ingetrokken, steeg het 
aantal besmettingen in Nederland sneller dan voorzien. Het kabinet 
reageerde op 10 juli met extra maatregelen voor de zomer. Omdat de 
maatregelen per gemeente verschilden, adviseerden wij organisatoren 
van hondenshows en -sportevenementen om nauw contact te houden 
met de desbetreffende gemeente om precies te weten wat wel en niet 
kon. Op 25 september kwamen er opnieuw extra maatregelen. Op 
plaatsen waar het drukker werd, gold vanaf die datum altijd toegang via 
het coronatoegangsbewijs, omdat de 1½ metermaatregel werd losgelaten. 
Gezien het sterk toenemend aantal besmettingen met de zogeheten 
Omikron-variant werden er op 28 november weer nieuwe maatregelen 
bekendgemaakt. Evenementen waren alleen toegestaan tussen 06:00 
en 17:00 uur, publiek was niet meer toegestaan bij trainingen en 
wedstrijden en in sportkantines en op het buitenterras gelden 
vaste zitplaatsen. Voor eet- en drinkgelegenheden bij 
sportaccommodaties en voor kleedkamers gold een 
verplicht coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 
18 jaar. In de persconferentie van 14 december liet 
het kabinet weten de coronamaatregelen te 
verlengen tot en met vrijdag 14 januari 2022.
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IT4DOGS 

Eind 2020 lanceerde de Raad van Beheer IT4Dogs, een modern en ge-
bruiksvriendelijk IT-systeem waarin fokkers, rasverenigingen, bestuur-
ders, medewerkers en andere kynologen hun eigen account hebben 
en honden hun eigen profielpagina. IT4Dogs bleek in 2021 een groot 
succes. Maar liefst ruim 55.000 gebruikers hebben een eigen account, 
en per dag loggen gemiddeld 1.000 personen in om hun eigen gege-
vens aan te vullen of aan te passen. 
In het verslagjaar werd het systeem verder geoptimaliseerd en werden 
‘kinderziektes’ opgelost. Waar gebruikers vooral blij mee zijn, is dat ze via 
hun eigen mijnRvB-account zelf gegevens kunnen beheren op het moment 
dat het hen goed uitkomt. Ze hebben een compleet overzicht van al hun 
honden en kunnen bijvoorbeeld een adreswijziging doorvoeren of ge-
zondheidsonderzoeken en titels toevoegen. Doordat het een uiterst flexibel 
systeem is, kunnen er makkelijk applicaties en toepassingen aan worden 
toegevoegd, zonder dat je helemaal opnieuw moet beginnen. 
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GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het succes van het systeem staat of valt met de gebruiksvriendelijkheid en 
goede ondersteuning. Voor ondersteuning werkt de Raad van Beheer met 
de Servicedesk, een eigen team bestaande uit mensen die helemaal zijn 
ingevoerd in het systeem, maar ook in de organisatie en de kynologie. De 
Servicedesk bestaat uit vier mensen, er wordt nog gekeken of dit aantal 
wordt uitgebreid. De dienstverlening van de Raad veranderde ingrijpend 
door de invoering van IT4Dogs. Voorheen moest veel registratiewerk hand-
matig worden gedaan. Bijna al dat werk is nu geautomatiseerd. Het is nu 
zaak de gebruikers van het digitale systeem te ondersteunen. De Service-
desk is daar geheel op ingespeeld, men weet uitstekend hoe men mensen 
moet helpen. En daar waar de medewerkers voorheen een halve dag bezig 
waren met de verwerking van de post, is dat nu binnen een halfuur gedaan.

DATABANK HONDEN

Databank Honden is ons officieel door de overheid aangewezen portaal 
voor verplichte registratie van honden. In 2021 hebben we hem helemaal 
opnieuw opgebouwd, om hem zo beter aan te laten sluiten bij IT4Dogs, 
maar vooral ook bij de nieuwe verplichte Identificatie en Registratie (I&R) 
Hond. Toen deze nieuwe regelgeving op 1 november 2021 van kracht werd, 
was de nieuwe Databank Honden klaar. Het is een uitstekend beveiligde, 
moderne en overzichtelijke database, met een soepel werkende koppeling 
met de website van de RVO (Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland). De database 
voldoet helemaal aan de eisen van nu. 
Er wordt veel gebruikgemaakt van de 
koppeling vanuit IT4Dogs. Die is heel 
eenvoudig, met één druk op de knop 
registreert men een hond. En in de 
Databank Honden kan men nog 
steeds zoeken naar gegevens van 
vermiste honden, bijvoorbeeld via 
www.chipnummer.nl. 
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DNA-AFSTAMMINGSCONTROLE

Een andere belangrijke stap in 2021 was de implementatie in IT4Dogs van de 
nieuwe, geavanceerde methode voor DNA-afstammingscontrole door middel 
van de SNP-chip. Een zeer complexe aanpassing, waar de gebruiker niet zo veel 
merkt. Werd er in het oude systeem nog gewerkt met ‘maar’ achttien DNA-mar-
kers, in het nieuwe wordt gewerkt met 200 markers voor afstammingscontrole, 
en maar liefst 50.000 markers voor het hele hondenprofiel. 

SHOWRESULTATEN 

Samen met het specialistische team van IT-partner VX Company heeft de Raad 
van Beheer het afgelopen jaar ook de nieuwe website www.showresultaten.nl 
gelanceerd. In feite bestond deze al als onderdeel van www.houdenvanhonden.nl. 
Echter om hem ook in IT4Dogs te kunnen laten functioneren, hebben we hem op-
nieuw gebouwd, met een nieuwe eigen naam. Gebruikers kunnen er nu ook per 
direct de kampioenschapsdiploma’s van de kampioenschapsclubmatches (KCM’s) 
downloaden en achtereenvolgens selecteren op jaar, show, datum en FCI-groep. 
De diploma’s zijn gesorteerd op alfabetische volgorde van ras. Deze website 
wordt in 2022 nog verder uitgebreid. 

DUTCH DOG DATA

Een belangrijk onderdeel van IT4Dogs is Dutch Dog Data 
(www.dutchdogdata.nl) waar de gegevens te vinden 
zijn van in IT4Dogs geregistreerde stamboomhonden 
geboren in of na 1997. Gebruikers kunnen hier de afstam-
ming, nakomelingen of nestgenoten van een hond bekijken, alsmede de resultaten 
van gezondheidsonderzoeken en titels van honden. Er kan worden gezocht op 
naam, stamboeknummer, chipnummer, geboortejaar of ras. Dutch Dog Data is heel 
populair bij fokkers, vooral omdat het veel overzichtelijker is dan het vroegere 
Stamboek Online en Generaties en Gezondheid Online. 

DUTCH
D    G 
DATADATA

Een SNP-chip. Met één chip kunnen 96 hondenmonsters voor vele duizenden 
SNP-markers in één test getypeerd worden.
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INTERESSE VAN KWPN

Op donderdag 11 maart bezocht een delegatie van collega-organisatie KWPN (Koninklijk 
Warmbloed Paardenstamboek Nederland) ons om ingewijd te worden in de mogelijkhe-
den en werkwijze van IT4Dogs. De KWPN en de Raad van Beheer vertonen organisato-
risch, procesmatig en qua dienstverlening natuurlijk veel parallellen. Al langere tijd was er 
dan ook collegiaal contact omtrent de IT-ontwikkelingen binnen beide organisaties. Nu kon 
men met eigen ogen aanschouwen en aanhoren hoe wij een en ander hebben opgelost.

Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/it4dogs. 

De delegatie van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland werd begeleid 
door projectleider Barbera Hollmann (links) en directeur Rony Doedijns (tweede van links). 
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BRACHYCEFALE RASSEN

In maart 2019 presenteerde het ministerie van LNV het rapport Fokken 
met kortsnuitige honden, met daarin zes criteria voor de handhavers van 
LID en NVWA, opgesteld door de Universiteit Utrecht. Ondanks protest
en aangereikte alternatieven van de Raad van Beheer handhaafde 
minister Carola Schouten ook in 2020 de zes criteria uit het oorspron-
kelijke rapport. In 2021 werkte de Raad van Beheer hard aan een alter-
natief in de vorm van de BOAS-screening van Cambridge University. 

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) is de benaming 
van een complex van luchtwegaandoeningen bij brachycefale honden-
rassen. Om hierop te testen heeft de Cambridge University de Respiratory 
Function Grading Scheme ontwikkeld, een wetenschappelijk onder-
bouwde screening voor Mopshond, Franse Bulldog en Engelse Bulldog. 
Het is de bedoeling de screening verder uit te breiden naar andere 
brachycefale rassen. Centraal staat het nauwkeurig meten van de adem-
haling voor en na inspanning. Het lichaamsgewicht en de Body Condition 
Score van de hond worden bepaald. Behalve naar uiterlijke kenmerken 
als neus, neusgaten en ogen, kijkt men ook naar de ademhaling zelf ter 
hoogte van de borst en buik van de hond. Daarna beluistert men met een 
stethoscoop de ademhaling van de hond die nog ‘in rust’ is. 
Borst en hals worden beluisterd, waarbij de gehoorde geluiden nauwkeurig
in kaart worden gebracht. Vervolgens laat men de hond drie minuten 
rennen. Gedurende die drie minuten kijkt de dierenarts hoe de hond zich 
gedraagt tijdens inspanning. Daarna onderzoekt de dierenarts de hond 
direct weer: opnieuw wordt de ademhaling op verschillende plekken met 
behulp van een stethoscoop beluisterd en in kaart gebracht. Vervolgens 
worden verschillende graderingen toegekend: deze lopen van 0 tot 3, 
waarbij ‘0’ de meest gewenste en ‘3’ de minst gewenste gradatie (klinische 
BOAS) is. 

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

Franse Bulldog 

Boston Terrier

Japanse Spaniel

Engelse Bulldog 

Griffon Bruxellois

King Charles Spaniel

Mopshond 

Petit Brabançon

Affenpinscher

Shih Tzu Pekingees Griffon Belge
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LICENTIE

Op 16 augustus ondertekende de Raad van Beheer de licentieovereen-
komst voor het gebruik van de ‘Kennel Club & University of Cambridge 
Respiratory Function Grading Scheme’ voor de klinische evaluatie van 
BOAS. Hiermee zetten wij een volgende stap in het weer mogelijk maken 
van het registreren van kortsnuitige honden in Nederland. Al in september 
2020 tekenden de Raad van Beheer en de Engelse Kennelclub een 
intentieverklaring waarin zij overeenkwamen een licentie af te sluiten voor 
gebruik van deze wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde test. 
Het RFG-scheme heeft als doel een universele standaard te zijn voor het 
herkennen van luchtwegproblemen, maar ook ter bevestiging van honden 
die geen ademhalingsproblemen hebben.

67

TV-PROGRAMMA KASSA

Op 28 augustus behandelde het consumentenprogramma ‘Kassa’ van BNN-
VARA het thema ‘De verkoop van extreem kortsnuitige honden moet stop-
pen’. Men ging in op misstanden bij de import en fokkerij van deze honden. 
Namens de Raad van Beheer was voorzitter Hildeward Hoenderken aanwe-
zig voor een reactie. Helaas werd in de uitzending de indruk gewekt dat de 
BOAS-screening van de Universiteit van Cambridge niet wetenschappelijk 
onderbouwd is. Wij hebben dat in een schriftelijke reactie tegengesproken: 
de test is wel degelijk wetenschappelijk gevalideerd. Wij hebben juist moeite
met de door de overheid opgelegde, niet-gevalideerde CFR-bepaling 
waarmee honden nu worden beoordeeld. In de uitzending werd tevens de 
indruk gewekt dat wij alleen aandacht hebben voor BOAS-gerelateerde 
ademhalingsproblemen. Ook dat spraken wij tegen. Vaak gaan de door ons 
aangedragen maatregelen zelfs nog verder dan de overheidsregels. De 
aanvullende gezondheidsonderzoeken die wij voorstellen zijn onder andere 
op het gebied van ogen (sluiten ogen, oogwit, neusrimpel) en knie-onderzoek 
(patella luxatie) bij alle kortsnuitige rassen. Voor bepaalde rassen gelden 
aanvullende gezondheidsonderzoeken, zoals op de zenuwaandoening 
syringomyelie (SM) en hartonderzoek. Daarnaast worden honden uitgesloten 
van de fokkerij, die een medische ingreep hebben ondergaan aan ogen, 
neusplooi of luchtwegen, en die keizersneden hebben ondergaan. Met deze 
aanvullende gezondheidsonderzoeken werken wij aan verbetering van de 
gezondheid - met inachtneming van de vermindering van BOAS en BOS 
(Brachycephaal Ocular Syndrome).



ARTIKEL OVER CAMBRIDGE-TEST IN ONZE HOND

In het glossy hondenmagazine Onze Hond (nr. 6, 2021) plaatsten wij een uitgebreid artikel 
over de ervaringen van twee fokkers van Mopshonden, Nicole Tolman (kennel Wild Pug’s 
Mopshonden) en Stephanie Buijs (kennel Of Les Intouchables Pugs). Begin 2020 lieten zij 
zes van hun honden de Cambridge-test in Engeland doen. In het artikel vertellen zij hoe de 
test in zijn werk ging en welke resultaten hij opleverde. De fokkers bevelen de test aan bij 
andere fokkers. “We hebben geleerd dat BOAS uitermate complex is en zo gaat men er in 
Cambridge ook mee om”, aldus Stephanie. “Ze kijken naar de hele hond en het complete 
ademhalingsorgaan, dat verder reikt dan de neus. Daarnaast is het een toegankelijke test 
die goed uitvoerbaar is door iedere goed opgeleide dierenarts.” Volgens beide fokkers 
is deze test zeker geschikt om eigenaren correct en volledig te adviseren over eventuele 
ademhalingsmoeilijkheden. “Wij vinden dat hij ingezet kan worden om fokkers te begeleiden 
bij het verkleinen van het eventuele risico op ademhalingsmoeilijkheden in een volgende 
generatie.”
Het feit dat wij in dit artikel foto’s van Mopshonden gebruikten, kwam Onze Hond op kritiek 
te staan: deze honden zouden niet meer getoond moeten worden, omdat ze niet meer 
gefokt mogen worden. Onze Hond reageerde op deze kritiek met een uitgebreid artikel in 
Onze Hond nr. 8, waarin directeur Rony Doedijns en dierenarts Laura Roest van de Raad 
van Beheer uitleggen volgens welke visie de Raad van Beheer met brachycefale honden 
omgaat. Over het gebruik van foto’s van Mopshonden: ‘Het zou toch vreemd zijn als er, 
bij een artikel dat voor een groot deel gaat over Mopshonden, geen Mopshonden mogen 
worden afgebeeld? Die hondjes zijn er, ze mogen er gewoon zijn.’
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Dierenarts op training in Engeland 

Op 9 december vloog onze dierenarts Annette Diels naar Engeland om de 
training Respiratory Function Grading Scheme te volgen bij de Engelse Kennel 
Club in Stoneleigh, Engeland. Zij volgde een training om Lead Assessor in 
Nederland te worden en collega-dierenartsen in Nederland op te kunnen 
leiden voor het uitvoeren van deze BOAS-screening. 

Een aantal van de gescreende hondjes. 
Daaronder het gebouw van de 

Engelse Kennelclub, waar 
de tests plaatsvonden.



GEZONDHEIDSBELEID
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MELDPUNT ERFELIJKE 
AANDOENING EN ANDERE 

BELANGRIJKE STAPPEN

In de Algemene Vergadering van 16 oktober zetten 
wij een aantal belangrijke stappen in het gezond-
heidsbeleid. Een van de instrumenten is de 
instelling van het Meldpunt Erfelijke Aandoening 
(www.houdenvanhonden.nl/meldpunt), waar meldin-
gen over epilepsie en andere erfelijke aandoeningen 
kunnen worden gedaan. Op basis van de diagnose 
van de dierenarts en eigen onderzoek gaat de Raad 
van Beheer over tot een set van maatregelen. Lijdt 
de hond daadwerkelijk aan idiopathische epilepsie, 
dan volgt een fokverbod dat wordt geregistreerd in 

de openbare databank Dutch Dog Data (www.dutchdogdata.nl). Daarmee 
wordt het een internationaal geldend fokverbod, ook wel limited registration 
genoemd. Daarnaast worden de betrokken fokkers (eigenaar moederdier 
en eigenaar vaderdier) gewaarschuwd dat de combinatie waar de aange-
melde hond uit is voortgekomen, niet herhaald mag worden. Geeft de com-
binatie van een van deze dieren met een andere hond opnieuw epilepsie, 
dan wordt de desbetreffende hond helemaal uitgesloten van de fokkerij.

INTERNATIONAAL FOKVERBOD 

Nieuw is ook het eerder genoemde limited registration op de stamboom. 
Dit fokverbod kan gegeven worden aan honden die onder meer kampen 
met gezondheidsproblemen. Er mag niet gefokt worden met deze honden, 
maar ze mogen wel deelnemen aan officiële activiteiten in de honden-
wereld, zoals wedstrijden of tentoonstellingen. Aan de hand van deze 
registratie weet nu iedereen dat er met de hond in kwestie niet gefokt mag 
worden. Mochten er toch pups geboren worden, dan krijgen zij geen stam-
boom en worden niet ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek 
(NHSB). Dit geldt ook voor honden die in het buitenland een soortgelijk ver-
bod opgelegd hebben gekregen en daarna geïmporteerd zijn in Nederland.

Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!

www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

Het afnemen van DNA bij een pup...

Ras-specifieke normenmatrix 

Naast de nieuwe maatregelen heeft de Raad van Beheer ook afgesproken 
om in de toekomst de verantwoorde fokkerij extra te stimuleren. Dit doen 
we door een aanduiding op de afgegeven stambomen te zetten wanneer de 
ouderdieren voldoen aan gezondheids- en welzijnsvoorwaarden. Voldoen de 
ouderdieren daar niet aan, dan wordt dit in de toekomst ook vermeld op de 
stamboom. Voor de pupkoper is dit voorafgaand aan de aanschaf online in te 
zien. In de Algemene Vergadering van 16 oktober is besloten deze matrix in 
werking te laten treden als de normen zijn vastgesteld voor alle rassen waar 
een aangesloten rasvereniging voor bestaat.

Uitbouw DNA-onderzoek 

De strijd tegen epilepsie is onderdeel van een breder nieuw gezondheidsbe-
leid waar de Raad van Beheer toe heeft besloten. Naast het epilepsiebeleid 
zetten we een belangrijke stap in DNA-onderzoek. Al sinds 2014 geldt er 
een verplichte DNA-afstammingscontrole voor alle stamboomhonden, om 
vast te stellen dat de opgegeven ouderdieren ook echt de ouders zijn. Ook 
kan men hierdoor veel gerichter werken aan een goede gezondheid van 
stamboomhonden. Om dit nog verfijnder te doen zet de Raad van Beheer 
een nieuwe techniek in: de SNP-analyse. Hiermee wordt afstammingscontro-
le nóg betrouwbaarder, maar komen op termijn ook nieuwe, geavanceerde 
toepassingen voor een duurzaam fokbeleid in zicht. Denk aan de bepaling 
van de noodzakelijke genetische variatie in een populatie, het opsporen van 
mutaties die erfelijke ziekten veroorzaken en ‘mate select’, waarmee slimme 
combinaties van ouderdieren worden gemaakt.
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CONVENANT MET DOBERMANN-RASVERENIGINGEN 
OM HARTAFWIJKING UIT TE BANNEN

Per 1 januari 2021 is een convenant van kracht dat de Raad van Beheer sloot met respec-
tievelijk de Dobermann Vrienden in Nederland (DVIN), Sport Dobermann Nederland (SDN) 
en de Nederlands Dobermann Club (NDC). Het convenant is erop gericht de Dobermann 

gezonder te maken door de erfelijke hartaandoening DCM (Dilateren-
de Cardiomyopathie) uit te bannen. DCM is een veel voorkomen-

de erfelijke, progressieve hartaandoening bij de Dobermann. 
In het beginstadium is er nog niet veel van te merken. Wel 
is met een 24-uurs holter-ECG (hartregistratie) te zien dat 
een deel van het hart (niet functionele) extra slagen maakt. 
Het holteronderdeel is daarom essentieel in de (vroege) 
diagnose van DCM bij de Dobermann. Jaarlijkse screening 
door middel van holter en echografie, uitgevoerd door een 

gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog, is 
daarom verplicht.

NIEUWE STAP IN DNA-AFSTAMMINGSCONTROLE

Sinds 2014 werkt de Raad van Beheer met DNA-afstamingscontrole bij pasgeboren stam-
boompups. Het Van Haeringen Laboratorium (VHL) in Wageningen voert deze controle 
voor ons uit en slaat de informatie op. Op 5 februari bracht een delegatie van de Raad 
van Beheer een werkbezoek aan VHL en werden de voorbereidingen getroffen voor de 
nieuwe, geavanceerde SNP-markers. Tot op heden gebruiken wij ISAG 2006-markers. 
Inmiddels is er vanuit het ISAG (International Society for Animal Genetics, verantwoordelijk 
voor standaardisatie van markers) een nieuwe standaard bijgekomen, de ISAG 2020. Deze 
maakt gebruik van SNP (Single Nucleotide Polymorfisme) markers, waarmee de afstam-
mingscontrole nog betrouwbaarder wordt. 
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OVERLEG MET ECVO-PANEL

Op 16 maart vond er een werkoverleg plaats met Roswitha van de Sandt 
en Frans Stades van het ECVO-panel. Namens de Raad van Beheer waren 
aanwezig Daphne Buskens, Laura Roest, Hildeward Hoenderken en Rony 
Doedijns. Tijdens het overleg werd de voortgang van het digitaal verwer-
ken van het ECVO-onderzoek op detailniveau besproken. Tevens was er 
aandacht voor de ontwikkelingen vanuit dit specialisme met betrekking tot 
de beoordeling van cataract (staar). Een regelmatige update en het bijpra-
ten over de actualiteit draagt bij aan een succesvolle samenwerking.

AANKEURING HONDEN VOOR DE 
WETTERHOUNPOPULATIE 

Op 24 april zette de Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) de eerste 
stap van hun Plan van Aanpak voor het aankeuren van honden voor een 
gezonde populatie. Het is een intensief en lang traject geweest om dit Plan 
van Aanpak te maken. Dr. ir. Pieter Oliehoek adviseerde de rasvereniging 
bij het schrijven ervan. Het plan was om reeds geboren honden (het oudste 
nest is al bijna 2 jaar) aan te keuren als Wetterhoun. Omdat wachten tot 
na de coronapandemie te lang zou duren, werd een coronaproof 
programma gemaakt, dat buiten, bij manege De Oorsprong 
in St. Nicolaasga, uitgevoerd. Zie ook het verslag onder 
Maandoverzicht, april.

Staand vlnr Hildeward Hoenderken, Rony Doedijns en Frans Stades. 
Zittend vlnr Daphne Buskens, Roswitha van de Sandt en Laura Roest.
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PLAN VAN AANPAK 
VARIËTEITSKRUISINGEN POEDEL

Op 1 mei trad het Plan van Aanpak voor variëteitskruisingen van de 
Nederlandse Poedelclub (NPC) en de Eerste Gezelschapshonden Club 
Nederland (EGCN) in werking. De Raad van Beheer staat positief tegen-
over variëteitskruisingen ten behoeve van genetische variatie. Toen er 
vanuit de poedelfokkers vraag was naar de mogelijkheden hiertoe en de 
beide rasverenigingen bereid waren een Plan van Aanpak op te stellen, 
kwam men begin 2021 tot overeenstemming. 

Op dit moment komt de Poedel voor in zeven variëteiten: 
vier formaten waarvan er drie in twee kleurgroepen 

worden verdeeld in de fokkerij. Volgens de afspraken 
die NPC, EGCN en Raad van Beheer maakten, 

mogen de formaten ‘Toy x Dwerg’ en 
‘Dwerg x Middenslag’ onder strikte voor-
waarden gecombineerd worden. Ook bij de 
kleuren, die momenteel in twee groepen 
worden verdeeld, mogen de kleurgroepen
 (zwart-witbruin en grijs-abrikoos-rood) 
voortaan uitgewisseld worden. De kleuren-
variëteiten mogen bij alle formaten worden 

uitgewisseld. De kleur van de nakomelingen 
wordt bij het chippen bepaald en de na-

komelingen worden ingeschreven in het 
hoofdstamboek.. Het Plan van Aanpak 

wordt elke drie jaar gevalueerd en zo 
nodig aangepast.
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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.

EXPERTISECENTRUM GENETICA 
GEZELSCHAPSDIEREN

In het kader van de strijd tegen malafide hondenhandel ondersteunden 
wij ook dit jaar een onderzoek van het Expertisecentrum Genetica van de 
Faculteit Diergeneeskunde. Het Expertisecentrum onderzoekt het wissel-
patroon van de snijtanden om zo de leeftijd in kaart te brengen waarop 
bij pups van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Met de onder-
zoeksresultaten wil men een betrouwbare methode ontwikkelen voor het 
inschatten van de leeftijd van een pup. Dit kan een belangrijk ‘wapen’ 
worden in de strijd tegen malafide hondenhandel. In het verslagjaar deden 
al meer dan 200 eigenaren van stamboompups mee. (Zie ook het Maand-
overzicht onder de maand juli.)
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HONDENBESCHERMING 

Op verzoek van de Raad van Beheer stelde de Koninklijke Hondenbescherming 
een syllabus over relevante wet- en regelgeving samen voor onze opleiding 
tot Kynologisch Instructeur. De syllabus met als titel ‘Relevante wet- en regel-
geving op het terrein van honden ten behoeve van het examen Kynologisch 
Instructeur’ plaatsten wij als download op onze website. De syllabus werd 
samengesteld door mr. Just de Wit, beleidsadviseur dierenrechten van de 
Hondenbescherming. Alle gecertificeerde opleidingsinstituten die de opleiding 
tot Kynologisch Instructeur aanbieden, hebben de syllabus eveneens tot hun 
beschikking gekregen. Ook op andere onderwerpen werken wij samen met 
de Hondenbescherming, onder meer bij de bestrijding van malafide honden-
handel en vuurwerk.

 
 

Alle relevante 
opleiders hebben 
deze syllabus tot 
hun beschikking
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HOGERE AGRARISCHE SCHOOL (HAS) 

Het geven van gastcolleges past in ons beleid om ook in het groene onderwijs uit te 
leggen wat de Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers doen aan verant-
woorde fokkerij van stamboomhonden. In dit kader gaf onze dierenarts-beleidsmede-
werker Laura Roest een online gastcollege over de verantwoorde fokkerij van stam-
boomhonden aan studenten van de HAS in Den Bosch. Circa twintig studenten volg-
den haar presentatie, die was gebaseerd op van tevoren ingestuurde vragen van 
de studenten. Die waren zeer divers en kritisch en gingen over zowel de organisatie 
van de Raad van Beheer als over de fokkerij en de regels waaraan je als fokker moet 
voldoen. Ook vroegen zij naar de verschillende doel-
groepen waar de Raad van Beheer zich op richt, wan-
neer een hond in aanmerking komt voor een stamboom, 
en hoe je als consument weet of een hond een echte 
stamboomhond is of een kruising. De studenten waren 
enthousiast over deze online vorm van college geven.

VUURWERKMANIFEST 

De Raad van Beheer liet eind 2021 weten blij te zijn met het opnieuw doorgevoerde 
vuurwerkverbod dat het kabinet voor de jaarwisseling had uitgevaardigd. 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 ondervraagden (86%) liever vandaag dan 
morgen een vuurwerkverbod ziet. Slechts 6 procent was tegen een verbod. 
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RAAD VAN BEHEER 
KENNIS TOUR 2021

Als gevolg van de coronacrisis kon een aantal van de geplande Kennis 
Tour-sessies in 2021 fysiek niet doorgaan. Daarom kozen wij er ook dit 
jaar voor de Kennis Tour gedeeltelijk online aan te bieden. Dit is opnieuw 
bijzonder succesvol verlopen.

KENNIS TOUR ONLINE: 
KEUZES IN DE FOKKERIJ

Vanwege het grote succes en de enthousiaste reacties van de deelnemers 
op eerdere sessies van de Kennis Tour Online, organiseerden wij op 17 
juni een onlinesessie met de lezing ‘Keuzes in de fokkerij’ van Marjoleine 
Roosendaal. Haar goed gewaardeerde lezing ging over keuzes maken, 
over uitsluiten of juist gebruiken en over een goed inzicht in wat zinnig 
kan zijn en wat niet. 

Marjoleine Roosendaal
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GRATIS ONLINE KENNIS TOUR-SESSIES VOOR 
KYNOLOGENCLUBS EN KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEURS

Om geregistreerde kynologisch instructeurs te ondersteunen bij het verzamelen 
van nascholingspunten in coronatijd, organiseerden wij drie gratis online Kennis 
Tour-lezingen voor deze doelgroep, waar zo’n 342 instructeurs zich voor aan-
meldden. Iedere kynologisch instructeur die lesgeeft bij een aangesloten vereni-
ging kon twee gratis lezingen volgen, om zo 30 nascholingspunten te kunnen 
behalen. Men kon kiezen uit twee van de drie aangeboden sessies: over stress 
en spanning bij honden, over (overmatig) blaffen en hoe hiermee om te gaan, en 
over puberteit bij honden en wat dat betekent voor de instructeur. De lezingen 
werden gegeven door drs. Linda Vermaas en ondersteund door O&O. 

Voor de eerste lezing, op 22 juni, waren 250 deelnemers online present. Deze le-
zing ging over stress en spanning bij honden. Spreker Linda Vermaas ging aan de 
hand van duidelijke video’s in op het verschijnsel stress: wat is het, hoe werkt het 
en is er ook sprake van positieve stress? De lezing werd erg goed gewaardeerd. 
Met een rapportcijfer van ruim 8,8 voor zowel het organiseren van deze sessies, 
de spreker en de inhoud van de lezing waren wij zeer tevreden. De tweede 
sessie met als onderwerp ‘Blaffen’, stond voor 24 juli op de rol en vond eveneens 
veel waardering. Hetzelfde gold voor de derde en laatste lezing over Puberteit, 
die op 2 september werd gehouden. 

Docente Linda Vermaas
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FYSIEKE KENNIS TOUR-SESSIE 
‘GANGWERK EN BEWEGING’

Op zaterdag 2 oktober verzorgden Dick Rutten en Rob Douma in Wouden-
berg de Kennis Tour-sessie Gangwerk en Beweging. Het werd, na lange 
tijd uitsluitend onlinecursussen, een groot succes. De deelnemers waar-
deerden de sessie, die de hele dag duurde, met een 8,6 voor de inhoud en 
een 9,1 voor de sprekers.
Waar kijkt een keurmeester naar tijdens een show en hoe beoordeelt deze 
in grote lijnen het gangwerk – en dan vooral functioneel gangwerk? Welke 
verschillen zijn er hierbij tussen verschillende rassen en hoe zijn deze te 
verklaren vanuit het oorspronkelijke doel van dat ras? Door middel van 
praktijkvoorbeelden ondersteund met beeldmateriaal werd er tijdens deze 
lezing een tipje van de sluier opgelicht over hoe een keurmeester te werk 
gaat en de verschillende (rasgebonden) aspecten waarmee rekening wordt 
gehouden. Gezien het succes komt er in de Kennis Tour 2022 een vervolg 
op deze lezing, en wel op 29 oktober 2022.
 

Dick Rutten (links) en Rob Douma poseren voor aanvang van hun 
Kennis Tour-sessie
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UITGESTELDE LEZING OVER 
SKELETAANDOENINGEN

Op 20 november hield Herman Hazewinkel zijn lezing ‘Heupdysplasie, elleboog-
dysplasie, patella luxatie en andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid 
en voorkómen’. De deelnemers gaven de lezing een dikke 9 als rapportcijfer. De 
beoordeling van HD en ED wordt in het kader van de door de Raad van Beheer 
georganiseerde screening verricht door een beoordelingspanel, aan de hand van 
hoogkwalitatieve röntgenopnamen. Tijdens de lezing toonde Hazewinkel onder 
meer hoe deze gemaakt worden en wat daarop te zien kan zijn. De diagnose 
patella luxatie (PL) moet níet op de röntgenfoto, maar bij de hond zelf gesteld 
worden door de dierenarts. De wijze van onderzoek werd getoond en de ver-
schillende graderingen werden besproken. Enkele minder vaak voorkomende 
erfelijke skeletaandoeningen waarop niet wordt gescreend in Nederland, 
werden eveneens besproken. Voor deze sessie werden 15 
nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters toegekend.
De lezing, die gepland stond voor 20 november 2020, 
werd nu onder beperkende COVID-19-maatregelen 
alsnog gehouden. Dat betekent dat er slechts een 
beperkt aantal deelnemers was, die 1,5 meter af-
stand tot elkaar moesten bewaren. Omdat er nu 
dus minder mensen konden deelnemen dan zich 
in 2020 hadden opgegeven, komen er in 2022 nog 
meer inhaalsessies.

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!
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DOORLOPENDE 
PROMOTIE 

STAMBOOMHOND

De Raad van Beheer promoot de stamboomhond het hele jaar door, dag 
in dag uit. We doen dat door middel van banners op sociale media, ad-
vertenties en artikelen in (honden)bladen en via onze eigen media, zoals 
de website houdenvanhonden.nl en de Raadar-nieuwsbrief. Daarnaast 
spelen 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 2021.

‘SPRAAKMAKERS’ NPO RADIO 1

Op 18 en 19 januari besteedde het radioprogramma ‘Spraakmakers’ 
uitgebreid aandacht aan de toegenomen vraag naar pups. Directeur Rony 
Doedijns: ‘De vraag naar puppy’s is verdubbeld in het afgelopen jaar. 
Onze fokkers voeren een strikt beleid, en geven niet zomaar pups aan 
iedereen mee. Zij doen het niet voor het geld. Dan worden de wachttijden 
natuurlijk wel lang.’ Doedijns ziet dat er handelaren in het gat duiken, die 
het wel voor het geld doen. Mensen willen niet wachten en komen bij 
deze malafide handel terecht. Doedijns: ‘Die pups komen veelal uit het 
buitenland, uit landen waar men het niet zo nauw neemt met welzijn 
en gezondheid.’
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NRC HANDELSBLAD

In NRC Handelsblad van 22 januari verscheen het artikel ‘Honden op het 
(thuis)kantoor’, waarin Rony Doedijns ingaat op de enorme toename van 
pupverkoop: ‘Veel mensen die altijd al een puppywens hadden, hebben er 
nu de tijd voor. Dat zien we landelijk, maar ook internationaal. Fokkers van 
populaire hondenrassen, zoals labradors, hebben wachtlijsten van wel een 
jaar.’ Doedijns is bezorgd over de illegale import. “Nederland loopt internatio-
naal voorop in dierenwelzijn, maar tegelijkertijd komen er vrachtwagenladingen 
puppy’s, naar schatting tachtigduizend per jaar, uit Oost-Europa binnen. 
En daar wordt niet op een verantwoorde manier geld mee verdiend.”

DE TELEGRAAF

Ook De Telegraaf van zaterdag 20 februari besteedde uitgebreid aandacht 
aan de enorm toegenomen vraag naar pups, in een artikel met de titel ‘Johan 
Derksen: ’Hond Cuby heeft het fijnste plekje in bed’. In dit artikel komt, behalve 
onder anderen Sacha Gaus, Paul Peeters namens de Raad van Beheer aan 
het woord: ‘In de eerste maanden van de coronacrisis zagen we de vraag 
met 200 procent stijgen. Zo heeft de poedelclub een wachtlijst van twee tot 
drie jaar. Als alternatief zijn er de stichtingen die hondjes uit het buitenland 
(Zuid-Europa) halen en de asiels (die bijna leeg zijn). En dan is er nog de 
broodfokker, voor wie al jaren wordt gewaarschuwd vanwege gezondheids-
problemen met de pups.’
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‘GAAN’ OP NPO RADIO 1

Naar aanleiding van een actie van House of Animals tegen de malafide hondenhandel
op Marktplaats, nodigde het ochtendprogramma ‘Gaan’ (NPO Radio 1) op 21 april 
directeur Rony Doedijns uit om te vertellen waar je op moet letten en hoe je aan een 
gezonde, verantwoord gefokte hond komt.
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DOGZINE 

Een uitgebreid interview met voorzitter 
Hildeward Hoenderken stond in april 
in het tijdschrift Dogzine nummer 1 van 
2021. Hoenderken vertelt over zichzelf 
en geeft zijn visie op de Nederlandse 
kynologie. Daarbij gaat hij onderwerpen 
als kortsnuitige rassen, onduidelijke 
regels, outcross, de verdeelde kynologie 
en de toekomst van tentoonstellingen 
niet uit de weg.
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WNL – ‘DE STAND VAN NEDERLAND’

Op 6 mei zond het WNL-programma ‘De stand van Nederland’ een 
reportage uit over coronapups. Uit deze reportage werd uitermate goed 
duidelijk wat het verschil is tussen een pup afkomstig uit de commerciële 
hondenhandel en een pup van een verantwoorde fokker van stamboom-
honden. Men besteedde aandacht aan de malafide handel in pups uit 
het voormalige Oostblok, die handig inspeelt op de enorm toegenomen 
vraag. Daarna ging men op bezoek bij Greetje Dozeman, verantwoorde 
fokker van Zwitserse Witte Herders en haar kennel “Of Haely’s Future”. 
Daar zag je hoe het hoort: lange wachttijden (en dus ook lange bedenk-
tijd) voordat je aan de beurt bent voor een pup, de pups gaan pas op 10 
weken naar de nieuwe eigenaar, die eerst wordt onderworpen aan een 
serieus vraaggesprek over zijn motieven voor de aanschaf van een pup 
en over zijn persoonlijke leefomstandigheden. Zo ziet de fokker toe op 
een verantwoorde match tussen mens en hond. Zie ook thema ‘Raad van 
Beheer en Corona’.

Beeld uit een video over Greetje Dozeman, fokker van Zwitserse 
Witte Herders
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PUBLICATIES IN MAGAZINE ‘ONZE HOND’

Alle publicaties in het Raadar XL-katern van glossy hondenmagazine Onze Hond hebben 
direct of indirect als doel stamboomhonden te promoten. Er verschenen in 2021 tien arti-
kelen afkomstig van de Raad van Beheer.

1. ‘IT4Dogs de nieuwe IT-omgeving voor de Nederlandse kynologie’
 Introductie van dit nieuwe IT-systeem.

2. ‘Succesvolle start IT4Dogs’
 Terugblik op de succesvolle lancering van het systeem.

3. ‘We moeten van onze eigen kracht uitgaan’
 Interview met nieuw aangetreden Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken.

4. ‘Een chip die bijdraagt aan een nóg gezondere rashond’
 Uitleg over de SNP-chip en interview met Van Haeringen Laboratorium.

5. ‘Keihard werken aan het imago van de rashond’
 Interview met nieuw aangetreden Raad van Beheer-bestuurssecretaris Jakko Broersma.

6. ‘Nieuwe Cambridge-test op BOAS’
 Over de gevalideerde screening op luchtwegproblemen bij kortsnuitige honden die 
 de Raad van Beheer promoot.

7. ‘Fokverbod om populaties te verbeteren’
 Over het nieuw ingevoerde fenomeen ‘limited regsitration’.

8. ‘Na tien jaar weer in Nederland: Europees Kampioenschap Coursing’
 Uitgebreide promotie van het evenement dat in oktober plaatsvond.

9. ‘Doorbraak in strijd tegen erfelijke schildklierkanker’
 Over de strijd van de Nederlandse Vereniging ‘Langhaar’ tegen een erfelijke vorm van
  schildklierkanker bij de Duitse Staande Langhaar.

10. ‘Bas Esbach is de 500e erkende kynologisch instructeur van ons land’
 Over de gestage groei van het aantal gecertificeerde kynologisch instructeurs in ons land.
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ONLINE MARKETING

In 2021 richtte de onlinemarketing van de Raad van Beheer zich op drie pijlers:
1. Het optimaliseren van het Google Adwords Grants account voor 
 non-profitorganisaties voor advertenties binnen de Google-zoekmachine. 
2. Een YouTube-kanaal voor de verspreiding van nieuws en informatie en promotie 
 van events.
3. Een Facebook-pagina voor de verspreiding van nieuws en informatie en voor 
 promotie van events. 

RESULTATEN 2021

1. GOOGLE ADWORDS GRANTS: 
Corona had ook dit jaar weer invloed op het zoekgedrag op Google. Van januari tot en 
met maart 2021 was er een stijging in het aantal bezoekers op onze website
www.houdenvanhonden.nl ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020. In april 2020 
ging in Nederland de lockdown in en toen was er een enorme stijging in verkeer. In 2021 
waren de coronamaatregelen al ‘gemeengoed’. Het verkeer bleef in deze maanden 
stabiel en heeft de stijging van 2020 niet kunnen evenaren. 
Vanaf augustus tot en met november 2021 was het aantal klikken nagenoeg hetzelfde als in 
2020. In december 2021 is een stijging van 5 procent klikken, ingezet door een optimalisatie 
van de nieuwe advertentievorm van uitgebreide tekstadvertenties naar responsieve tekstad-
vertenties. Over het hele jaar was er een 5,6 procent daling in bezoekers van onze website.
Via ons Google Grants-account hebben we in 2021 ruim 1 miljoen vertoningen gehad in 
Google. Via Google Grants wisten we in totaal 195.586 bezoekers naar onze website 
www.houdenvanhonden.nl te leiden, dit zijn er circa 16.300 per maand. Dit staat in totaal 
voor een Google-advertentiewaarde van ruim € 490.000. Gemiddeld bekeek men drie 
pagina’s en bleef men 2 minuten en 36 seconden op onze website – dit zijn 17 procent 
minder pagina’s dan in 2020 en de bezoeken waren 8 procent korter.  

Doorsluizen van bezoekers naar websites leden: 
• Naar rasverenigingen: in totaal 17.628 bezoekers klikten door via onze website naar de 
 website van een rasvereniging. Vergeleken met 2020 een daling van 32 procent.
• Naar kynologenclubs: 3.900 bezoekers klikten door via onze website naar de website 
 van een kynologenclub. Vergeleken met 2020 een mooie stijging van 33 procent. 

Ook in 2021 zijn de regels met betrekking tot een Google Grants-account strikter geworden 
dan voorgaande jaren. Zo mochten we niet één enkel zoekwoord invoeren, altijd een
combinatie van twee woorden, nooit meer bieden dan $3 voor een klik en moest de 
kwaliteitsscore van een zoekwoord hoog zijn. Daarnaast behielden we net zoals in voorgaande 
jaren concurrentie van partijen die met betaalde Google Ads-accounts werken; deze kregen 
voorrang op de vertoningen van onze advertenties. Gelukkig scoorden we daarnaast nog 
wel vaak beter dan andere organisaties op relevante zoekresultaten en stonden we vaak 
hoger in resultaten. 

2. YOUTUBE
In 2021 hebben we geen betaalde YouTube-promotie ingezet voor campagnevideo’s, omdat 
de fokkers de vraag naar pups niet meer konden beantwoorden.
In 2021 zijn onze video’s gezamenlijk maar liefst 17.233 keer bekeken. De meeste kijkers zijn 
alleen nog niet geabonneerd op ons kanaal, slechts 3 procent heeft een abonnement. 
De best bekeken video was het ‘Europees Kampioenschap Coursing 2021 in Nederland’ 
met 4.542 kijkers.  

3. FACEBOOK
Het aantal vrienden van onze Facebook-pagina groeide met 10,9 procent van 19.525 personen 
in 2020 naar 21.666 (80% vrouwen, 20% mannen) in 2021. 
Onze Facebook-posts zijn in het totaal 343.404 keer bekeken, een stijging van 56 procent 
ten opzichte van 2020. Dit jaar was de best bekeken post die over de ‘verplichte 
registratie van fokkers en importeurs van honden bij de overheid’. Dit bericht 
werd ruim 100.000 keer bekeken en 584 keer gedeeld. In 2021 hebben we
door het ontbreken van bijna alle evenementen geen betaalde 
promotieberichten ingezet.    
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VIJFHONDERDSTE KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR BENOEMD

In oktober benoemde de Raad van Beheer de 500e gecertificeerde kyno-
logisch instructeur van ons land: Bas Esbach van kynologenclub Gooi- en 
Eemland. In werkelijkheid ligt het aantal gecertificeerde instructeurs zelfs 
nog hoger, maar doordat veel instructeurs van niet-aangesloten hon-
denscholen wel een door de Raad van Beheer gecertificeerde opleiding 
volgen maar zich niet bij ons laten registreren, vertekent het beeld.
Een opvoedingscursus bij een gekwalificeerde instructeur, herkenbaar 
aan het landelijke keurmerk Kynologisch Instructeur, is van groot belang. 
Gekwalificeerde instructeurs hebben actuele kennis over onder andere 
houding, (oorzaken van) gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij hon-
den. Ook zijn zij speciaal opgeleid in het overbrengen van kennis en vaar-
digheden. Om de opleiding te volgen kan men terecht bij geaccrediteerde 
opleidingsinstituten: Annorlunda Kynologisch Kenniscentrum, DogVision, 
Honden Advies Centrum Roermond (HACR), Kynotrain, Martin Gaus Aca-
demie; Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding 
en -Opleiding (O&O) en de Tinley Academie. De opleiding tot Kynologisch 
Instructeur is populair: de opleidingen zitten allemaal vol tot medio 2022. 
Over de benoeming van Bas Esbach verscheen ook een uitgebreid artikel 
in magazine Onze Hond (zie beeld pagina 93).

KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR/CKI
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KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR IN CORONATIJD

Om kynologisch instructeurs tijdens corona te ondersteunen en te coachen, 
kwam de Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) in het voorjaar met een aantal 
tips en adviezen. Die waren gericht op slim overleg met de gemeente over wat 
wel en niet mag, digitale initiatieven zoals digitaal spreekuur voor puppyeige-
naren of online vaardigheden oefenen, en op alternatieve oplossingen voor het 
volgen van nascholing. Ook nodigde de CKI instructeurs uit om met creatieve 
ideeën te komen om de coronaperiode goed door te komen. 
Zie ook het thema ‘Raad van Beheer en corona’.
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GRATIS ONLINE KENNIS TOUR-SESSIES

Om geregistreerde kynologisch instructeurs te ondersteunen bij het verza-
melen van nascholingspunten in coronatijd, boden wij hen drie gratis online 
Kennis Tour-lezingen aan. Instructeurs van aangesloten verenigingen konden 
twee gratis lezingen volgen, om zo 30 nascholingspunten te behalen. Men 
kon kiezen uit twee van de drie aangeboden sessies: over stress en spanning 
bij honden, over (overmatig) blaffen en hoe hiermee om te gaan, en over 
puberteit bij honden en wat dat betekent voor de instructeur. De lezingen 
werden gegeven door drs. Linda Vermaas en ondersteund door O&O. 
Maar liefst 342 instructeurs gaven zich op. Zie ook onder het thema 
Raad van Beheer Kennis Tour.

HONDENBESCHERMING LEVERT SYLLABUS 
WETGEVING 

Op verzoek van de Raad van Beheer stelde de Koninklijke Hondenbescher-
ming in het najaar een syllabus over relevante wet- en regelgeving samen 
voor onze opleiding tot Kynologisch Instructeur. De syllabus ‘Relevante 
wet- en regelgeving op het terrein van honden ten behoeve van het examen 
Kynologisch Instructeur’ is sindsdien downloadable op onze website. Hij werd 
samengesteld door mr. Just de Wit, beleidsadviseur dierenrechten van de 
Hondenbescherming. Alle gecertificeerde opleidingsinstituten die de oplei-
ding tot Kynologisch Instructeur aanbieden, kregen de syllabus eveneens tot 
hun beschikking. Zie ook onder het thema ‘Samenwerking met derden’.
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LOKALE KYNOLOGIE

SUPPORT AAN LOKALE KYNOLOGIE

De Raad van Beheer stuurde in januari een bericht aan alle aangesloten 
regionale-, werkhonden- en windhondenverenigingen, om hen te laten 
weten dat de Raad van Beheer er voor hen is, zeker ook in deze moeilijke 
tijden. In de brief boden wij de lokale clubs steun, zoals uitstel van betaling 
van de ledenafdracht, themabijeenkomsten zodra het weer kon, en online 
overleg en ondersteuning wanneer men daar behoefte aan had.
Besturen van clubs die vragen of opmerkingen hadden, konden telefonisch 
of via MS Teams met ons overleggen. 
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CORONA-HULPPROGRAMMA VOOR LOKALE 
KYNOLOGIE

Op 19 maart stuurden wij een mailing naar alle aangesloten kynologenclubs, 
waarin wij hen een extra helpende hand boden, nu zij door de coronacrisis 
wellicht in zwaar weer waren beland. Om de sporters tegemoet te komen ver-
lengden wij gratis alle startlicenties van 2020 voor Flyball, FCI Obedience en 
Agility voor 2021. Wie voor dit jaar al een licentie had aangeschaft, kreeg de 
licentie voor 2022 gratis. Voor kynologisch instructeurs die door de pandemie 
moeite hadden met het behalen van de vereiste nascholingspunten, maakten 
we maatwerkafspraken. 
Om kynologenclubs in aanmerking te kunnen laten komen voor de TASO-
regeling (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties COVID-19), was 
aanpassing van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling, deze wordt bepaald 
door de Kamer van Koophandel (KvK)) nodig. Daarbij hebben wij de nodige 
ondersteuning geboden. 

AANSLUITING NEDERLANDSE CULTURELE 
SPORTBOND (NOC*NSF) 

Op verzoek van de kynologenclubs hebben wij contact gezocht met de 
Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Voordeel van aansluiting bij deze 
bond is dat een kynologenclub dan door de (meeste) gemeenten als een 
sportvereniging wordt beschouwd. Dat maakt dat men vaak in aanmerking 
komt voor gemeentelijke subsidies, maar ook voor Europese subsidies en 
wellicht in de toekomst tevens voor regelingen als de TASO. Ook kan de 
NCS ondersteuning bieden bij de organisatie van bijvoorbeeld trainingen, 
workshops en symposia. Daarnaast kan men gebruikmaken van NCS-diensten 
zoals het aansluiten bij de collectieve bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering ad € 50,-.
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CORONAPUPS WELKOM 
BIJ KYNOLOGENCLUBS

Om tegemoet te komen aan de maat-
schappelijke zorgen over problemen met 
coronahonden die in een impuls werden 
aangeschaft, verwezen wij het publiek via 
onze eigen (social)media naar de lokale 
kynologenclubs voor deskundige onder-
steuning. Honden die niet adequaat worden 
opgevoed, zeker in het eerste levensjaar, kun-
nen grote problemen geven. ‘Bij kynologenclubs 
vindt u deskundige begeleiders die kunnen meedenken en 
-werken aan een goede maatwerkoplossing. Van harte aanbevolen!’

LABRADOR KRING NEDERLAND ORGANISEERT 
LKN-CAFÉ 

Fokkers en vakspecialisten die kennis met elkaar delen over fokkerij en gezondheid 
van de Labrador Retriever. Dat gebeurde in het LKN-Café, een nieuw initiatief van 
rasvereniging Labrador Kring Nederland. Op 13 juni vond de eerste online-editie 
plaats en volgden ruim veertig fokkers en belangstellenden de discussie. Gespreks-
leider/fokker Pim Candel sprak met een drietal deskundigen: Hildeward Hoender-
ken, keurmeester, dierenarts en voorzitter van de Raad van Beheer, en fokkers 
Marie Louise van Haersma de With en Liesbeth Kodde. Centraal stond de vraag 
“Hoe selecteer ik mijn fokdier”, waarbij er naar de pijlers gezondheid, karakter en 
exterieur gekeken werd. 

Van links naar rechts Marie-Louise van Haersma de With, 
Pim Candel, Liesbeth Kodde en Hildeward Hoenderken
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SPOEDADVIES UTRECHTSE RASHONDEN VERENIGING

Op verzoek van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) gaf de Raad van Beheer medio 
juni een spoedadvies over het verantwoord gebruik van voetbalvelden voor hondentraining. 
Spoed was gevraagd, omdat de Utrechtse gemeenteraad op korte termijn moest beslissen 
over toestemming voor het gebruik van voetbalvelden in sportpark Overvecht Noord.
Het snel uitgebrachte advies luidde (conform het advies van de lokale GGD) dat het vanuit 
gezondheidsoogpunt verantwoord is om honden op een voetbalveld te laten trainen, mits 
de aanwezige honden zijn ontwormd en dat alle hondenpoep wordt opgeruimd. Uiteinde-
lijk besliste de gemeente Utrecht dat de verhuizing van de URV van sportpark Zuilen naar 
sportpark Overvecht Noord met ruim een half jaar moest worden uitgesteld. Dit vanwege 
onvoorziene uitloop van werkzaamheden en de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen 
die verder moest worden onderzocht. 

GEEN DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE, WEL 
ONLINESESSIE 

Op 20 november was de Dag van de Lokale Kynologie gepland. Helaas moesten wij de dag 
kort van tevoren afgelasten, gezien het grote aantal afzeggingen wegens corona. Een 
nieuwe datum voor 2022 moet nog worden bepaald. De geplande presentatie over de 
dienstverlening van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), gericht op het delen van 
tips en trucs op het gebied van verzekeringen en subsidies, ging alsnog door in een online-
sessie via MS Teams op 30 november. 

PRESENTATIE NCS 
OVER VERZEKERINGEN, OVERHEDEN EN SUBSIDIES  

Op 30 november gaf Fred Peters namens de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) een 
onlinepresentatie. Hij behandelde onder meer de verschillende verzekeringen die de NCS 
aanbiedt en waar de aangesloten kynologenclubs tegen gereduceerd tarief gebruik van 
kunnen maken. Denk aan ongevallenverzekering en de bestuursaansprakelijkheidsverzeke-
ring voor verenigingen. Peters benadrukte het belang van goede relaties met onder meer 
de gemeente. Weet ook wie je leden zijn, wellicht zitten er mensen tussen die de weg weten 
binnen je gemeente. Zorg voor een goede marketing van je vereniging, ook richting de 
gemeente. Door aansluiting bij de NCS kan het makkelijker worden om voor een bepaalde 
subsidie in aanmerking te komen. De NCS is aangesloten bij de NOC*NSF. Veel gemeen-
tes beschouwen aangesloten verenigingen daardoor als sportclub, wat kan helpen bij het 
aanvragen van vergunningen. Het is daarom belangrijk bij de gemeente aan te geven dat de 
club via de Raad van Beheer is aangesloten bij de NCS.
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ACTIEF MET JE HOND 
(SPORTEN)

Als gevolg van de coronapandemie werd ook 2021 een desastreus jaar 
voor alle vormen van hondensport. Tal van wedstrijden en toernooien 
moesten worden gecanceld, op enkele belangrijke wedstrijden na: het 
Wereldkampioenschap Agility voor Duitse Herders, de Royal Canin 
Masters voor Agility, Wereldkampioenschap FCI Obedience, de Nimrod, 
Nederlands Kampioenschap Werkhonden, het Wereldkampioenschap 
Speuren in december en het Europees Kampioenschap Coursing (zie 
apart thema). 

AGILITY

WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY VOOR DUITSE HERDERS
Van 30 september tot en met 3 oktober organiseerde de Vereniging van 
Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH) in Tilburg het 
Wereldkampioenschap Agility voor Duitse Herders. Er kwamen 69 com-
binaties uit negen landen aan de start. Landenteamwinnaar werd België 
(waaronder een vader en dochter), wereldkampioen werd de Duitse 
Kerstin Fechti met Blow von RazzFazz. 

Er moesten twee verschillende parcoursen worden afgelegd: een vast 
parcours en een ‘jumping’ parcours. Bij het vast parcours zijn er nog diverse 
toestellen (schutting, wip en kattenloop) toegevoegd met zogeheten 
raakvlakken die de hond met minimaal één poot moet aanraken. Beide 
parcoursen moesten in een zo snel mogelijke tijd en technisch foutloos 
worden afgelegd. 

Ondanks de wat tegenvallende resultaten voor het Nederlandse team en 
de overvloedige regen op de derde en laatste wedstrijddag, kijkt de or-
ganisatie samen met ruim veertig enthousiaste vrijwilligers tevreden terug 
op een geslaagd WK. Het bedankje van een van de deelnemers zei alles: 
‘Steve, Vinnie and Cathy would like to express their thanks to everyone 
at the World Agility Championships who have again welcomed us to this 
great event. A massive thank you to you all in the VDH for organising such 
a great event. We look forward to seeing you all again soon!’
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ROYAL CANIN MASTERS AGILITY 2021
Op 9 en 10 oktober werd bij KC De Kempen in Geldrop de Royal Canin Masters 
Agility 2021 gehouden. Ondersteund door twee dagen schitterend weer, werd er 
door 220 deelnemers gestreden om de mastertitel in de categorieën Large, 
Intermediate, Medium en Small. 
In 2020 kon er, ondanks COVID-19, toch een editie van de Royal Canin Masters 
worden georganiseerd. Omdat er daarna eigenlijk geen wedstrijden meer volg-
den en er pas in de zomer van 2021 weer heel voorzichtig opgestart kon worden, 
maakte de Commissie Agility er dit jaar een bijzondere editie van. Zo heeft men 
de selectie-eisen heel laagdrempelig gehouden en werd er een tweedaags toer-
nooi gepland. Een beetje als een Nederlands Kampioenschap, maar toch net iets 
anders. Op zaterdag streden de 220 deelnemers voor een plek in de finale die 
op zondag zou worden gehouden. Er waren de volgende aantallen finaletickets te 
behalen: Large 42, Intermediate 18, Medium 26 en Small 18, aangevuld met een 
aantal junioren die zich via de juniorencompetitie konden plaatsen. Er waren mooie 
vloeiende parcoursen uitgezet waar de tweede- en derdegraads combinaties goed 
doorheen konden komen.

Op zondag de spannende finale. De moeilijkheid van de parcoursen werd voor 
deze gelegenheid opgeschroefd en het vast parcours was een mooie uitdaging 
voor de finalisten. Hieruit kwamen de volgende winnaars: Hein van Bommel met 
Moss (Large), Monique Lichtenbelt met Iebe (Intermediate), Cathrine Søndergaard 
met Touch of Pink (Medium) en Michèle Taffijn-du Bois met Dutch Replay (Small).

De Raad van Beheer dankt partner Royal Canin, KC de Kempen en de Werkgroep 
Wedstrijden Agility voor de fijne en goede samenwerking, waardoor het toernooi 
soepel is verlopen.

De winnaars vlnr Hein van Bommel met Moss (Large), Monique Lichtenbelt 
met Iebe (Intermediate), Cathrine Søndergaard met Touch of Pink (Medium) 
en Michèle Taffijn-du Bois met Dutch Replay (Small)
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JACHTHONDEN

NIMROD-JACHTPROEF 2021
Op maandag 8 november vond in Gieten (Dr.) de 47e Nimrod plaats, de jaarlijkse topwed-
strijd voor jachthonden. Wegens één ziekmelding verschenen 17 in plaats van (de traditio-
nele) 18 deelnemers met hun voorjager aan de start. Het was koud maar droog en de sfeer 
zat er goed in. De wedstrijd was zo ingericht dat de proeven voor de 2.000 bezoekers 
goed te volgen waren. De organisatie, te weten de Commissie Jachthondenproeven (CJP) 
van ORWEJA, kijkt dan ook terug op een geslaagde dag.

Verschillende rassen
Verschillende jachthondenrassen gaven acte de présence: Duitse Staande Langhaar, 
Duitse Staande Korthaar, Duitse Staande Draadhaar, Viszla Korthaar, Labrador Retriever, 
Golden Retriever, Heidewachtel, Grote Munsterlander en Flatcoated Retriever. Ze moesten 
proberen tijdens een drietal proeven om alle negen apporten binnen te brengen. De proe-
ven waren afwisselend opgebouwd, waarbij de honden onder meer een lang geurspoor 
(‘sleep’) moesten volgen, een apport moesten zoeken in een dichte begroeiing en buiten 
het zicht van hun voorjager zelfstandig moesten werken om het apport binnen te halen.

Winnaar werd Labrador Retriever Cate van 
      voorjager Jos Pieters

De honden moesten flink aan de bak. Hier winnende hond Cate in actie...

AA-diploma
In totaal hebben elf jachthonden en hun voorjagers alle apporten binnengebracht 
– een vereiste om kans te maken op de winnaarstitel. Deze elf honden krijgen een 
AA-diploma, het hoogst haalbare binnen de jachthondenwereld. Dit diploma is alleen 
te behalen op de Nimrod, en een hond mag in zijn leven maar eenmaal deelnemen 
aan de Nimrod. Na een wedstrijddag die eindigde rond half vijf, kwam Labrador Retrie-
ver Cate met 278 punten (300 punten is het maximaal haalbare) als beste uit de bus.
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Maar liefst 2.000 toeschouwers genoten van de strijd

De 17 deelnemende combinaties 
poseren voorafgaand aan de strijd
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MONDIORING

KENNISMAKING MET MONDIORING
Op 30 mei bezochten bestuursleden Els Siebel en Ilona Lodders op het 
terrein van WHV Breda een demonstratie Mondioring. Deze nog vrij onbe-
kende sport is uitermate geschikt voor werkhonden en bestaat uit een mix 
van gehoorzaamheid, lengte- en hoogtesprongen en pakwerk. 

Mondioring kent drie niveaus (categorieën) waarbij de oefeningen steeds 
moeilijker worden. Opvallend is dat de keurmeester vóór aanvang van de 
wedstrijd of proef pas bepaalt hoe, met welke attributen en in welke volg-
orde de onderdelen moeten worden afgelegd. Dat maakt dat geleider en 
hond nooit precies weten wat hen te wachten staat en daar dus ook niet 
voor kunnen trainen.

Speelser
Mondioring gaat speelser en losser dan sommige andere werkhonden-
sporten. De hond mag ook tussendoor even ontspannen. Hij blijft wel bij 
de geleider, maar hoeft niet per se “links voet”. Het gehele programma 
wordt met een los volgende hond afgelegd. De honden zijn super en-

thousiast, zonder onderdanigheid, angst of overdreven 
gespannenheid. Een complete oefening duurt zo’n 40 

minuten. Gehoorzaamheid is een groot onder-
deel, maar daarbij ligt de nadruk op de samen-

werking, de afwisseling in de oefeningen en 
het plezier van de hond. Er wordt zelfstan-
digheid verwacht van de hond en de hond 
moet ook sociaal zijn, zeker ook omdat hij 
losloopt en zelfstandig moet werken.
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Rol pakwerker
Er zijn drie onderdelen: gehoorzaamheids-, spring- en bijtoefeningen. Bij 
deze laatste is een belangrijke rol weggelegd voor de pakwerkers, die 
overigens zelf ook een examen en een conditietest moeten afleggen (in 
het pak dat zeker 20 kg weegt) voordat ze mogen optreden op wedstrij-
den. De pakwerker heeft, door de manier waarop hij als het ware met 
de hond speelt, grote invloed op de uitslag. Als hij de honden te weinig 
uitdaagt, doen ze het allemaal ‘goed’ en kan de keurmeester moeilijk 
verschillen ontdekken. De kunst is om het precies zo te doen dat de hond 
kan laten zien wat hij kan, passend bij zijn niveau. Daarom krijgt de pak-
werker ook een beoordeling van de keurmeester. Die wordt in zijn boekje 
bijgeschreven. Zo is er op een wereldkampioenschap de dag voorafgaand 
aan de wedstrijd een voorselectie van pakwerkers, uitgevoerd door de 
keurmeesters.

Bewaking
Erg indrukwekkend is de oefening waarbij de hond een object bewaakt 
als de geleider uit het zicht is. De hond staat in een dubbele cirkel (met 
kalk op gras getekend) en de pakwerker probeert, al dan niet met een 
attribuut in zijn handen, het object van de hond te ‘stelen’. Op het moment 
dat de pakwerker te dichtbij komt, mag de hond hem aanvallen. Zodra dat 
de pakwerker dan weer uit de binnenste cirkel stapt, moet de hond losla-
ten. En dit zonder commando van de baas, die is immers uit het zicht. Alle 
honden deden dit perfect!

Groeiende sport
Mondioring is internationaal, zeker in België en Frankrijk, een belangrijke 
FCI-erkende sport. Er zijn ongeveer 24 landen waar FCI Mondioring wordt 
beoefend. In Nederland zijn er nog maar zo’n 40/50 beoefenaren, maar 
de verwachting is dat dit aantal zeker zal groeien. Het is belangrijk dat 
een sport met honden in de maatschappij past. Iets wat de recent door de 
Raad van Beheer benoemde Commissie Mondioring zeker onderschrijft.



werkHONDEN

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN 2021
Op 3 juli organiseerde de Commissie Werkhonden (CWH) in samenwerking met 
VDH-kringgroep Slingeland in Gaanderen het Nederlands Kampioenschap voor 
Werkhonden 2021. 
Het werd een soort reünie: sporters die elkaar lange tijd niet hadden gezien 
kwamen naar sportpark De Pol, trainingslocatie van kringgroep Slingeland. Ze 
konden er bijkletsen en van mooie hondensport genieten. Vooraf aanmelden was 
noodzakelijk en binnen drie dagen was het maximumaantal bezoekers bereikt; 
er moest zelfs een reservelijst worden aangelegd. Ook de portefeuillehouder 
Werkhonden van de Raad van Beheer, Mark Wisman, en de voorzitter van de 
FCI-gebruikshondencommissie, Frans Jansen, waren aanwezig.

Speuren
Bij het leggen van de sporen door spoorleggers Carlo Vervoordeldonk, Peter 
Boeters en Bert Nieuwenhuizen, werd gekozen voor lang gras – niet makkelijk 
voor de hond om de concentratie vast te houden. Dit ging de meeste van de in 
totaal twintig honden goed af, maar sommige hadden er duidelijk moeite mee. 
Keurmeester Toon Hop had de taak om het speurgeweld te beoordelen.

Gehoorzaamheid
Het onderdeel Gehoorzaamheid is al jaren het moeilijkste onderdeel van de 
IGP-sport. Concentratie, uitstraling en correctheid zijn de basiseisen en dat is 
niet gemakkelijk met honden die een hoge motivatie hebben. Keurmeester Berry 
Kleinhesselink had de taak dit allemaal te beoordelen. De uitslagen waren zeer 
wisselend en om naar de kwalificatie Zeer Goed te kunnen werken moesten de 
combinaties alle zeilen bijzetten. De nog hogere Uitmuntend is op het niveau van 
een Nederlands Kampioenschap maar voor een enkeling weggelegd.
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Pakwerk
Het pakwerk werd beoordeeld door keurmeester Toine Jonkers, geholpen
door pakwerker Edris Fahti voor het korte werk en Ruud Broeders voor 
het lange werk. Vooral in het korte werk moesten de honden op dit grote 
terrein behoorlijk aan de bak, met stevige belasting en gelijkwaardig voor 
elke hond. Kort nadat de laatste hond had gedraaid, kon de afsluitende 
ceremonie protocollair worden afgewerkt. Op naar het NK Werkhonden 
2022, dat zal worden georganiseerd door VDH Kringgroep Schijndel.

Winnaars
Winnaar met 285 punten werd Manon Dillenius met Mechelse Herder 
‘Aikido vom Puren Leben’, gevolgd door André van Eekelen met Duitse 
Herder ‘Sam vom Meerblick’ en Arjan Wetering met Mechelse Herder 
‘Germali’s Naiki’ met respectievelijk 278 en 276 punten.

Winnaar werd Manon Dillenius met ‘Aikido vom Puren Leben’, 
gevolgd door André van Eekelen met ‘Sam vom Meerblick’ en Arjan 
Wetering met ‘Germali’s Naiki’ 
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WERELDKAMPIOENSCHAP SPEUREN 
Van 26 tot en met 31 oktober werd in Tápiószentmárton (Hongarije) het 
Wereldkampioenschap Speuren 2021 gehouden. Beste Nederlander werd 
Roland Scholten, die een negende plaats veroverde. Het Nederlandse 
team bestond dit jaar uit Roland Scholten met ‘Sita van Meerblick’, Ad van 
Yperen met ‘Erik van Alpauver Haus’, Barbara Matekovic met ‘Nick Peyotle 
en als coach Anja Matekovic. Vanwege een recordaantal deelnemers kon 
Barbara Matekovic helaas niet in actie komen.

Droog
Er werd gespeurd op gras en op akker. De grond was erg droog, want er 
was al een aantal weken geen regen gevallen. Ook deze week was het 
rond de 20 graden en s ’nachts onder het vriespunt. Als keurmeesters 
traden op Erik S. Ahrends en Aivo Oblikas. Beide keurmeesters hebben 
het gehele evenement strak, sportief en fair gekeurd.

Uitslagen
Eerste individueel werd de Deense Liselotte Nielsen met Hesseballe Goa, 
gevolgd door de Oekraïense Gulnara Markova met Lili en als derde de 
Sloveen Tomas Rezonja met Erja Marshall Dogs. De eerste plaats bij de 
landenteams werd behaald door het team van Slovenië. In 2022 vindt 

het Wereldkampioenschap Speuren van 
20 tot en met 24 april plaats in Polen 

(zie ook www.fci-igp-fh2022.pl).

 

FCI OBEDIENCE

WERELDKAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE 2021
Marjolein van Rotterdam stond dit jaar met haar hond River in de finale van het 
Wereldkampioenschap dat van 12 tot 15 augustus in Bern, Zwitserland werd gehouden. 
Ze maakte bijgaand verslag.
‘Met een aantal handlers uit verschillende landen hebben we ons in Polen voorbe-
reid. We focusten ons op alle facetten die belangrijk zijn voor een topprestatie: con-
ditie van de hond, fysieke en mentale gesteldheid, competitietraining en afleiding. 
Voor River was alles erop gericht om hem stabiel te maken, om zonder grote fouten 
rond te komen en om hem het vertrouwen te geven dat hij het echt kon.’

Droom
‘Na Polen kreeg River een week rust om fysiek goed fit te zijn en toen was het zo-
ver. Op donderdag stond de ‘blijf’-oefening op het programma, een oefening waar 
we veel tijd in hadden gestopt. River was zelfverzekerd en stabiel en hiermee was 
mijn WK al geslaagd. Op vrijdag mochten River en ik ons individuele programma 
lopen. We maakten geen grote fouten en we hebben onwijs genoten. Uiteindelijk 
bleek dat we op de vierde plaats waren geëindigd met een Uitmuntend. Op zater-
dag bleek dat onze prestatie voldoende was voor een overall vijfde plaats en dat 
we daarmee een ticket hadden verdiend voor de finale op zondag. Totaal onver-
wacht kwam daarmee mijn droom uit!’

Finale
‘Op zondag de finale... Kijkend naar de startlijst vroeg ik mij af wat wij daar deden. 
Wat een grote namen stonden er tussen, handlers die zich al zo bewezen hebben in 

de sport. Wat had ik te verliezen? Ik wilde alleen maar genieten en dat hebben 
we gedaan. We mochten als derde van start. Ik was benieuwd wat ik kon 

verwachten van River, hij had vrijdag al alles gegeven en dan zo snel 
weer een wedstrijd lopen. Maar hij stond er weer hoor! Hij 

liet weer zien hoe graag hij wil, hoeveel focus hij heeft 
en weer gaf hij alles. Met een zevende plaats kan 

ik echt zeggen dat mijn droom is uitgekomen, 
maar nog niet af is… Het was super om mee 
te mogen maken, om samen met Marjon 
Aarnink (hond Sky), Ellen van Dort (honden 
Ryan en Jino) en Ton Hoffmann (coach) Ne-
derland te vertegenwoordigen. De steun 
vanuit Nederland, de berichtjes en het 
medeleven waren echt hartverwarmend. Dit 

hadden wij nooit kunnen bereiken zonder 
de hulp van zo veel mensen om ons heen!’

111



EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING  
Van 21 tot en met 24 oktober werd op camping Ronostrand in de Drentse 
gemeente Een het Europees Kampioenschap Coursing gehouden. Precies 
tien jaar na de vorige Nederlandse editie werd dit grote evenement 
wederom in Nederland gehouden. Het werd – ondanks hondenweer bij 
de start – een prachtig en geslaagd kampioenschap met maar liefst 817 
deelnemende honden uit twintig landen.

In 2020 ging het kampioenschap in Hongarije niet door wegens corona, 
waarna Hongarije zich helemaal terugtrok. Begin februari bereikte ons het 
verzoek namens de FCI of Nederland het dit jaar zou kunnen organiseren. 
Waar er normaal twee jaar voorbereidingstijd is, moest nu alles in een 
paar maanden op poten worden gezet. Sterker nog, de definitieve toe-
stemming van de gemeente kregen we pas drie weken van tevoren! 

817 deelnemers
Ingeschreven werden 817 honden, met nog zo’n 72 reservehonden, van 
ruim 600 eigenaren uit twintig verschillende landen. Een enorme uitda-
ging. Gezien het late tijdstip in het jaar hadden we minimaal vier 
wedstrijddagen nodig en drie velden. Een behoorlijke 
aanslag op mensen en materiaal! Het wedstrijdter-
rein werd in tweeën verdeeld. Op veld 1 werd het 
parcours uitgezet en bemand door Windhonden-
vereniging Coursing Nienoord Leek. Veld 2 
was het terrein van de coursing-vriendenclub 
CC2000. Achter het erepodium was nog een 
derde (gras)veld, waar de KVW Beringen uit 
België de scepter zwaaide. De velden werden 
gecontroleerd en goedgekeurd door vier 
juryleden uit vier verschillende landen, samen 
met de FCI-gedelegeerde en de coursing-leider. 

EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP 

COURSING  
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Noodweer
Het weer moet ook meewerken. In de nacht voor de opening was het noodweer: storm en 
enorme regenbuien. Alles wat we hadden opgebouwd was weggewaaid en kapot. Maar 
belangrijker: alles stond compleet blank! Er werd besloten om alleen op de beide zand-
parcoursen te lopen, omdat het water daar sneller wegzakt. De start op 21 oktober werd 
verzet van 9 naar 11 uur. Alle honden zouden maar éénmaal kunnen lopen. Op veld 2 bleek 
echter het water toch minder gezakt dan gehoopt en kon de wedstrijd gered worden door 
een parcoursaanpassing. 

Wedstrijden
Op donderdag liepen veel verschillende rassen: Ierse Wolfshonden (16), Greyhounds (32), 
Pharaohonden (15), Cirnecchi dell’Etna (15), Podenco’s Ibicenco (30) en de sprinters Whip-
pets (98) en Italiaanse Windhonden (23). Op vrijdag was het water op het grasparcours ge-
lukkig ook weer gezakt en kon er gelopen worden volgens programma door Chart Polski 
(9), Galgo Español (40), Magayar Agar (21), Saluki (116) en Sloughi (14). 
Ook zaterdag en zondag verliepen de courses zoals gepland: respectievelijk Italiaanse 
Windhonden (65) en Whippets (144) op zaterdag en op zondag met een stralend zonnetje 
Afghaanse Windhonden (71), Azawakhs (25), Barsoi (65), Deerhounds (20). 

Te water…
Zondagmiddag liepen de Afghaanse Windhonden op veld 1. Waar er al 3½ dag op het-
zelfde parcours zonder enig probleem honden hadden gelopen, raakten veel Afghaanse 
Windhonden ‘te water’. Sommige eigenaren schrokken ervan, de honden renden gewoon 
het water in voor een frisse duik, ze leken even de weg kwijt te zijn. Gelukkig gebeurde er 
niets ernstigs, maar vreemd was het wel.   

Dertig kampioenen
Er waren in totaal 30 titels te verdelen, omdat sommige rassen gemixt hadden gelopen. 
Duitsland voerde de medaillespiegel aan met maar liefst zeven kampioenen. Nederland, 
Finland en Tsjechië hadden er elk vier, Polen, Zweden, Italië, Zwitserland elk twee en 
Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk elk één kampioen. 

Media-aandacht
Voorafgaand hebben we ter promotie een uitgebreid artikel over het op handen zijn-
de evenement geplaatst in hondenmagazine Onze Hond (nr.8). Tijdens het evenement 
hebben we een prachtige videoregistratie laten maken die op het YouTube-kanaal van 
de Raad van Beheer te bekijken is: www.youtube.com/raadvanbeheer. Ook besteedden 
regionale media de nodige aandacht aan het evenement: RTV Drenthe, Dagblad van het 
Noorden, Het Streekblad, Roder Journaal, Brabant Vandaag.
De organisatie kijkt terug op een geslaagd kampioenschap. Veel dank gaat uit naar alle 
vrijwilligers, officials en het hele team van camping Ronostrand: zonder de inzet van al 
deze mensen was het nooit gelukt! 
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RAAD VAN BEHEER 
YOUTH ZOMERKAMP 

2021

Ondanks Covid-19 kon de Raad van Beheer Youth dit jaar gelukkig de 
eerste lustrumeditie van het Zomerkamp houden, verdeeld over twee 
leeftijdscategorieën. Op 26 en 27 juli genoten twaalf kinderen van 7 tot 
en met 13 jaar met hun honden van een heerlijk kamp en van 28 tot en 
met 30 juli was het de beurt aan twintig deelnemers van 13 tot en met 
21 jaar. Met steun van onze Partner in Youth Royal Canin en de goede 
zorgen van de vrijwilligers van kynologenclub Delft, werd dit lustrum 
een groot succes! 

7 t/m 13 jaar
Door en voor jongeren
De leiding van het eerste kamp bestond vooral uit jongeren die ook zelf 
de afgelopen jaren deelnamen of anderszins betrokken waren bij het 
Zomerkamp. Zij waren ook degenen die het grootste deel van het pro-
gramma bedachten en uitwerkten. Daarmee zag de Youth-club een van de 
gedroomde doelen in praktijk komen: ‘dóór de jeugd, vóór de jeugd!’

Spannend
Op maandagochtend 26 juli kwamen de deelnemers aan, sommigen nog 
een beetje onwennig. Voor kinderen die al eens op kamp geweest waren, 
was het even wennen aan het feit dat er nog maar één overnachting was 
in plaats van twee. Voor een aantal van de nieuwe deelnemers was dat 
juist weer fijn. Zo’n kamp is immers best spannend...
Een kennismakingsspel brak echter al snel het ijs en bij de lunch was het 
dan ook een gezellige kakafonie in de kantine.

Plastic soup 

Deelnemers en begeleiders van de groep 7 t/m 13

Na de lunch vertelde een vrijwilliger van het Duur-
zaamheidscentrum De Papaver uit Delft over plastic 
soep en wat je eraan kunt doen. Gelukkig wisten 
veel kinderen al van de grote hoeveelheden plastic 
die in onze oceanen drijven. ’s Middags stonden 
er workshops Agility, Balans & Coördinatie en het 
maken van een leuk speeltje op het programma. Na 
het eten volgden workshops Hoopers, Spelen met 
je hond en Show.

Het Jeugdjournaal!
Dinsdagochtend begon heel spannend: het Jeugd-
journaal kwam filmen! Diezelfde avond kon heel 
Nederland zien hoe leuk het is om met je hond op 
kamp te gaan. Na het ontbijt begonnen de eerste 
workshops: Speurtocht, Dogdance en Pak de fles, 
waarbij de honden leren om plastic flesjes te appor-
teren en zelfs in de prullenbak te gooien – door het 
opruimen van zwerfvuil wordt onze natuur schoner 
en komt er minder plastic in het water terecht.

Workshops
Na de lunch volgden workshops Belonen, Vachtver-
zorging en Agility. Vervolgens was het alweer tijd 
om alle spulletjes in te pakken en weer - moe maar 
tevreden - huiswaarts te gaan.
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13 t/m 21 jaar
Gevarieerde club
Voor de deelnemers van 18 jaar of ouder waren er op de slaapzaal duidelijke vakken 
afgeplakt, om te zorgen voor voldoende afstand. Dat stond gelukkig de gezelligheid geen 
moment in de weg. Ook bij dit kamp was het een gevarieerde club, met deelnemers met 
verschillende honden en kynologische achtergronden, met jongeren die al voor het vijfde 
jaar komen én nieuwkomers. 

Workshops en Fotochallenge
De eerste dag, woensdag 28 juli, zat vol met workshops, wederom een uitleg over plastic 
soep en ’s avonds verdiepingsworkshops, waarbij de jongeren konden kiezen uit een divers 
aanbod. Daarnaast konden de jongeren meedoen aan een fotochallenge: elke dag waren er 
opdrachten voor foto’s die gemaakt moesten worden met een smartphone. Op woensdag 
waren de opdrachten ‘Geef elkaar de hand’ (je hond legt zijn poot in jouw hand) en ‘Tunnel-
visie’. ‘s Middags kwamen Trucjes, een speurtocht, Pak de fles en Dogdance aan bod.

Verdiepingsworkshops
Na het avondeten was het tijd voor de gekozen verdiepingsworkshops: Balans & Coör-
dinatie, Agility, Handling, Flyball, Dogdance, Vachtverzorging en Snuffelwerk. De honden 
waren daarna al klaar voor een goede nachtrust. 

Fris en fruitig
Op donderdagochtend stonden deelnemers en honden fris en fruitig klaar voor weer een 
dag vol sport en spel. Er werd begonnen met een vrolijke ochtenddans op het veld. 
Bij het ontbijt werden de fotochallenges van die dag opgegeven: ‘Koekjes vissen’ (voor 
twee personen: de ene houdt een schaal met water en koekjes vast en de ander maakt 
van onderaf een foto) en ‘De hond in actie’. Na het ontbijt was het tijd voor Flyball, 
Handling, Agility en zelf een riem maken. 
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Gebruikshondenproef
Een onderdeel dat voor het eerst tijdens een Zomerkamp aan bod kwam, was IGP 
(Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung). Tijdens een demonstratie kon 
iedereen zien wat de bedoeling van deze werkhondensport is. In de aansluitende 
workshops die middag was het bijzonder om te zien hoeveel honden – ook als ze 
niet tot een werkhondenras behoorden – talent bleken te hebben voor pakwerk! 
Naast IGP waren er workshops Hoopers, Balans & Coördinatie en een lezing over 
de tien FCI-rasgroepen.

Reddingshondenwerk
Na een mooie uitleg en demonstratie Reddingshondenwerk werden de laatste 
beetjes energie aangesproken voor de laatste workshops: naast Reddingshonden-
werk was er ook Jacht, Agility en Cirkeltraining. Een gezamenlijke lunch en een 
spel waarbij de opgedane kennis van de lezing de dag ervoor goed van pas kwam, 
waren de afsluiting van een gezellig Zomerkamp.

Video-impressie
Een leuke impressie van het evenement en het grote plezier 
dat de kinderen met hun honden hadden, kunt u bekijken 
op het YouTube-kanaal van de Raad van Beheer: 
www.youtube.com/raadvanbeheer. Meer foto’s 
en video’s op facebook.com/RVByouth en 
www.instagram.com/rvbyouth. 
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JUBILEA

KC GORINCHEM E.O. 100 JAAR 

Kynologenclub Gorinchem e.o. bestond 100 jaar en vierde dat op zaterdag 
18 september met een receptie. Voorzitter Hildeward Hoenderken van de 
Raad van Beheer overhandigde bij die gelegenheid de Zilveren Legpen-
ning met oorkonde en een bronzen beeld aan de vereniging. Ook kregen 
secretaris Lydia Schot en voorzitter Jan Bouter de Zilveren Erespeld voor 
hun jarenlange bestuursactiviteiten. Tevens werden drie leden van de 
club, te weten Lies Aalberts, Jan Bouter en Klazien Kleppe, geridderd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Joost van der 
Geest overhandigde namens de gemeente Gorinchem een cheque voor 
het 100-jarig bestaan. 
Zie ook www.kcgorinchem.nl.

KC LIMBURG 100 JAAR

Op zaterdag 16 oktober vierde kynologenclub Limburg zijn honderdjarig 
bestaan met een zonnig evenement vol demonstraties, workshops en 
feestelijkheden. Plaats van handeling was de Rimburgerhoeve te Land-
graaf. Hoogtepunt van de dag was de overhandiging van een erepenning 
aan voorzitter Monique Krings-Heussen door de burgemeester van Land-
graaf, Freed Janssen. Aansluitend overhandigde bestuurslid Ilona Lodders 
namens de Raad van Beheer de Zilveren Legpenning, een bijbehorende 
oorkonde en een bronzen beeld. De kynologenclub presenteerde een 
mooi feestprogramma, met onder andere een vrolijke en gezellige markt, 
diverse demonstraties (Agility, Obedience, politiehonden, Detectie), 
diverse workshops (Hoopers, Balans & Coördinatie, Techniekspeuren, 
Cirkeltraining) en een lezing Praktijkspeuren. 
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ONDERSCHEIDINGEN 
RAAD VAN BEHEER

ORWEJA-ERESPELDEN 
RAAD VAN BEHEER 2021 

Op 18 augustus vond tijdens een keurmeestersbijeenkomst van ORWEJA
(Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) in Hotel Schimmel 1885 te 
Woudenberg de uitreiking van erespelden aan ORWEJA-leden plaats. 
Verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen 
en worden voorgedragen door collega-kynologen, in dit geval speciaal 
voor ORWEJA-leden. Raad van Beheer-bestuurslid Frans Krijbolder 
verrichtte de officiële handelingen. 
• Zilveren Erespelden werden uitgereikt aan de heren E. Bekkering, 
 K. Beukema, A. van Duren, M. Lochs, C. Nijssen en P. Remijnse.
• Gouden Erespelden werden uitgereikt aan de heren W. Klijsen 
 en H. Nulkes
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De onderscheiden kynologen vlnr M. Lochs, A. van Duren, 
C. Nijssen, P. Remijnse, Raad van Beheer-bestuurder Frans Krijbolder, 
W. Klijsen, J. Nulkes, K. Beukema en A. Bekkering
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ZILVEREN EN GOUDEN ERESPELDEN 2021 

Op 30 oktober vond in Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse 
uitreiking van de Raad van Beheer Erespelden plaats. Buitengewoon ver-
dienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen 
en worden voorgedragen door collega-kynologen. Voorzitter Hildeward 
Hoenderken van de Raad van Beheer verrichtte de officiële handelingen.
• Zilveren Erespelden werden dit jaar uitgereikt aan: Monique Barten,   
 Cees Beersen, Miranda Jongenelen - van Geel en Jan Wierbos.
• Gouden Erespelden werden uitgereikt aan: Jack Alberts, Lies van   
 Essen - van der Hout, Olga Homans - Ox, Casper Knippenborg, Lex   
 Quartel, Saskia Rathenau - Beyerman, Gea Westerhof - Ritzema en 
 José Zijlmans
• Op 18 september ontvingen secretaris Lydia Schot en voorzitter 
 Jan Bouter van KC Gorinchem e.o. de Zilveren Erespeld voor hun
 jarenlange bestuursactiviteiten (zie onder Jubilea).

ZILVEREN LEGPENNING

• Op 18 september vierde KC Gorinchem e.o. het 100-jarig bestaan. 
 Voorzitter Hildeward Hoenderken van de Raad van Beheer overhan-
 digde bij die gelegenheid de Zilveren Legpenning, bijbehorende   
 oorkonde en een bronzen beeldje (zie voor meer informatie en foto’s 
 onder Jubilea). 
• Op 16 oktober vierde KC Limburg het 100-jarig bestaan. Bij die 
 gelegenheid overhandigde bestuurslid Ilona Lodders namens de 
 Raad van Beheer de Zilveren Legpenning, bijbehorende oorkonde en
 een bronzen beeldje (zie voor meer informatie en foto’s onder Jubilea).

De gelauwerden poseren, vlnr voorzitter Hildeward Hoenderken, 
Jan Wierbos, Miranda Jongenelen-van Geel, Monique Barten, 
Casper Knippenborg, Lies van Essen-van der Hout, Olga Homans-
Ox, Gea Westerhof-Ritzema, Saskia Rathenau-Beyerman, José 
Zijlmans, Lex Quartel, Cees Beersen en Jack Alberts
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EREKEURMEESTERS 

Wim van Dijk en Ad van Yperen 
Op 3 september werden twee keurmeesters van de 
Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herders-
honden (VDH) benoemd tot erekeurmeester: Wim van Dijk en Ad van 
Yperen. Vanwege hun grote verdienste voor de VDH zijn beiden tevens 
benoemd zijn tot Bijzonder Lid van Verdienste van de VDH. 
Beide mannen zijn behalve keurmeester ook jarenlang zelf tot op het 
hoogste niveau actief geweest – en gebleven – in de africhting. Zo nam 
Wim van Dijk deel aan het NIAK (Nederlands Kampioenschap africhting 
voor Duitse Herders), en vertegenwoordigde Nederland op het WUSV 
(Wereldkampioenschap africhting voor Duitse Herders). 
Ad van Yperen is speurfanaat bij uitstek. Hij heeft veel betekend voor de 
opleiding van spooruitzetters en -leggers. Zelf werd hij in 2020 nog 
Nederlands Kampioen met zijn eigen speurhond. Ook bestuurlijk zijn 
beiden jarenlang actief geweest op verschillende niveaus: in het bestuur 
van de kringgroep, de provincie, Sponsorcommissie (Wim) en de 
Commissie Bijstand Africhting (Ad). Op het verzoek of zij willen helpen bij 
de opleiding en opleidingsprogramma van nieuwe africhtingskeurmeesters 
hebben beiden hun medewerking toegezegd.

Raad van Beheer-bestuurder Mark Wisman (links) 
overhandigt de oorkonde behorende bij de titel 
van erekeurmeester aan Wim van Dijk. 
Ad van Yperen (foto rechts) was helaas 
verhinderd en krijgt zijn oorkonde van de VDH

Jaaroverzicht 2021  125Jaaroverzicht 2021

Paul Sanders
Op 21 november nam keurmeester Paul Sanders (64) tijdens een kampioensclub-
match afscheid van de Nederlandse Basset Hound Club. Bij die gelegenheid werd 
hij feestelijk benoemd tot erekeurmeester, en kreeg hij de versierselen die horen 
bij deze titel uitgereikt door Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken. 
Paul Sanders fokte met zijn kennel Clayton’s Clan een aantal nesten tot in de 
jaren ‘90. Exposeren deed hij heel intensief en met veel plezier, ‘De wereld van de 
Bassethound was een grote vriendenclub’, aldus Paul. In 1988 deed hij zijn eerste 
keurmeestersexamen, natuurlijk voor de Bassethound. Snel na zijn benoeming werd 
hij uitgenodigd om te keuren in Finland, gevolgd door vele Bassethound-keuringen 
door heel Europa. ‘Bij mijn keuringen zoek ik naar het mooie in de hond en niet 
alleen maar naar gebreken.’ Na meer dan dertig jaar keuren en inmiddels benoemd 
voor de FCI-rasgroepen 4 en 6, stopte Paul als keurmeester.
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In 2021 is een aantal gepassioneerde kynologen overleden, die wij hier 
graag nog een keer in herinnering willen brengen.

Loes van den Bogaard (15-01-2021)  
Op 15 januari overleed op 81-jarige leeftijd Loes van den Bogaard, oud-
bestuurslid van de Raad van Beheer, oud-voorzitter en erelid van Ver-
eniging Het Nederlandse Kooikerhondje en KC Gooi en Eemland. Loes 
was één van de oprichters en erelid van de Nederlandse Vereniging voor 
Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding (O&O), ridder in de Orde 
van Oranje Nassau en onderscheiden met de Gouden Erespeld van de 
Nederlandse Kynologie.
Voor Loes was het belangrijk dat mens en hond goed kunnen samenleven. 
Om dat te bereiken deelde ze haar kennis op alle mogelijke manieren: ze 
gaf les bij KC Gooi en Eemland, leidde als O&O-docent instructeurs op, 
introduceerde de kynologisch gedragstherapeut en behendigheid, en ze 
gaf les aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Haar boeken Kwis-
pelen en Behendigheid en haar vele columns waren gericht op delen van 
haar kennis voor iedere hondeneigenaar. En met het succesvolle Oscar & 
Rufusproject leerde ze kinderen hoe ze veilig met honden kunnen omgaan. 

Hetty Grevelt (23-03-2021)
Op 23 maart overleed op 64-jarige leeftijd Hetty Grevelt. Hetty was vooral 
bekend door de Afghaanse Windhonden die ze onder de kennelnaam ‘El 
Kharaman’ fokte. De El Kharaman-Afghanen behaalden vele titels, niet 
alleen op het hoogste niveau op tentoonstellingen, maar ook op renbanen 
en in coursingwedstrijden. Hetty kon intens genieten van de prestaties 
van haar honden, maar toonde ook altijd oprechte belangstelling voor 
andere deelnemers. Ze was daarnaast keurmeester van rasgroep 10, de 
Windhonden, en keurmeester voor de half-windhonden uit rasgroep 5. Ze 
was vele jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaan-
se Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen. Hetty was jaren-
lang betrokken bij kynologische opleidingen zoals AKK en E&B. Met veel 
enthousiasme en aandacht voor de cursisten gaf zij les.

IN MEMORIAM
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Tineke Antonisse-Zijda (03-04-2021)  
Op 3 april overleed op 76-jarige leeftijd Tineke Antonisse-Zijda. Ze fokte 
Golden Retrievers en volgde Britse Field Trial-lijnen. Veel honden uit haar 
kennel ‘Van De Woudstreek’ bleken uitstekende jachthonden en top-
wedstrijdhonden. In de eerste helft van de jaren zeventig werd Tineke 
keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden 
voor spaniels en retrievers. Als keurmeester was ze scherp, attent en 
beslist. In de jaren tachtig werd ze aangesteld als lid van het Field Trial 
Comité en later afgevaardigde in de Commissie Retrievers van de FCI. 
Jarenlang was zij wedstrijdsecretaris in het bestuur van de Nederlands 
Retriever Club. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot erelid. Tineke 
schreef meerdere artikelen en boeken over de training van jachthonden. 
In 1998 werd ze door de Raad van Beheer geëerd met de Gouden Erespeld.

Martin Alferink (10-04-2021)
Op 10 april overleed Martin Alferink, leraar en kynoloog in hart en nieren. 
Als kynoloog gebruikte Martin zijn didactische vaardigheden voor het 
geven van de cursus Kynologische Kennis 1 en 2, onder andere bij de 
Kynologenclub Nijmegen en Waalwijk. Jarenlang gaf hij samen met zijn 
vrouw de Raad van Beheer-cursus Exterieur en Beweging, het voortraject 
voor keurmeesters. Als keurmeester, als redacteur van “Onze Honden-
wereld” en als bestuurder van diverse rasverenigingen zette Martin zich 
met tomeloze energie in voor de kynologie. Hij was dan ook benoemd 
tot ere-keurmeester en drager van de Gouden Erespeld van de Raad van 
Beheer. Ruim tien jaar heeft hij samen met zijn vrouw ook als tatoeëerder/
chipper voor de Raad van Beheer gewerkt. Getroffen door een hersenin-
farct in 2009 raakte zijn rol in de kynologie op de achtergrond. Hij is tot 
het einde blijven genieten van waterwerk en uitjes op de Berendonck met 
Newfoundlander Jutta.

Chris Bekker (06-10-2021)  
Op 6 oktober overleed op 54-jarige leeftijd Chris Bekker, windhondenman 
in hart en nieren. Chris was jarenlang namens Nederland FCI-gedelegeerde 
in de Commissie voor de Windhondenrensport, waar hij ook secretaris van 
was. Hij verzette veel werk, als altijd bescheiden en achter de schermen, 
maar met een grote kennis van zaken. Overleggen met hem was altijd 
heel plezierig en constructief, hij dacht mee en was altijd gericht op het 
vinden van de beste oplossing. Daarbij had hij een typische droge en 
soms wat vreemde humor. Niet alleen de honden waren een grote hobby, 
ook snelle of antieke auto’s en vliegtuigen konden op zijn warme belang-
stelling rekenen, evenals gezellig iets eten met vrienden.
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Gerda Kuiper-van den Bosch (13-10-2021)  
Op 13 oktober overleed op 92-jarige leeftijd kunstenares Gerda Kuiper-van
den Bosch. In de kynologie zullen wij ons Gerda voornamelijk herinneren 
als de kunstenares die prachtige, realistische hondenbeelden in brons 
vervaardigde. Gerda’s werk bestond voornamelijk uit beeldhouwwerken 
van dierfiguren in brons en is te vinden in de publieke ruimte van diverse 
Nederlandse gemeenten. Gerda heeft gedurende haar leven veel met de 
Raad van Beheer samengewerkt en in opdracht beelden van rashonden 
vervaardigd. In de ontvangsthal van ons kantoor in Amsterdam prijken twee 
van haar beelden. Gerda heeft de Nederlandse kynologie met haar beelden 
een prachtige erfenis nagelaten, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Frits Matzen (01-11-2021)
Op 1 november overleed op 85-jarige leeftijd kynoloog in hart en nieren 
Frits Matzen. Frits was ruim 36 jaar keurmeester van rassen in groep 3, 
8 en 9 en vervulde tevens diverse functies in de landelijke kynologie. Zo 
was hij secretaris van de Amerikaanse Cocker Spaniel Club Nederland 
en voorzitter van de Clumber Spaniel Club Nederland. In 2008 werd hij 
door de Raad van Beheer onderscheiden met de Gouden Erespeld. Frits 
Matzen stapte in 1975 in de kynologie met de kennel ‘Of The Crow’s Nest’. 
Onder deze kennelnaam fokte het echtpaar Amerikaanse Cocker Spaniels 
en Shih Tzu, met als hoogtepunt  het Wereldkampioenschap in 1981 in 
Dortmund voor een van hun Amerikaanse Cocker Spaniels. Frits was 
keurmeester, maar daarnaast ook vaak in de ring te vinden als ringmede-
werker. Naast zijn kynologische activiteiten verzamelde hij munten. Hij had 
een zeer uitgebreide, bijzondere verzameling van kynologische “prijspen-
ningen”, waaronder zeer fraaie, zeldzame exemplaren. Van zijn hand is de 
catalogus “Nederlandse Kynologische Penningen”.
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BEST IN SHOW 2021

46E DOGSHOW MAASTRICHT, 25 SEPTEMBER 2021 
Grand Basset Griffon Vendéen ‘Forget Me Not Van Tum-tum’s Vriendjes’ 

van Gwen Huikeshoven

47E DOGSHOW MAASTRICHT, 26 SEPTEMBER 2021
Samoyeed ‘Imperiya Sibiri Salvador Allende’ van Tanja van der Elst

Foto’s: Marion Quaedvlieg Jaaroverzicht 2021 131

29E DOGSHOW BLEISWIJK MET HOLLAND CUP-TITEL, 6 NOVEMBER 2021 
Grote Keeshond, wolfsgrijs ‘Percy Red La Dolce Vita’ van Aline Quicray (Frankrijk)

30E DOGSHOW BLEISWIJK, 7 NOVEMBER 2021, 7 NOVEMBER 2021
Schotse Herdershond Langhaar ‘Belrosa Always On My Mind’ 

van Anne-Marie Drougge (Zweden)



Agility Commission  M. Valk

Breeding Commission  J. Broersma

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 DOGDANCE

De Commissie Dogdance beheert de reglementen en organiseert de 
wedstrijdkalender. Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijd-
uitslagen en de communicatie met verenigingen, keurmeesters en 
deelnemers. Zij zorgt voor uitzending van de combinaties naar 
internationale wedstrijden. 

Ingesteld per augustus 2021.

A. De Jong
B. van Gestel
N. Goes
T. Leblanc
G. Weideveld (tot 10-11-2021)
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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 (tot 15-10-2021)
S. de Cocq 
I. van Heck (tot 15-10-2021)
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.

N. Beijerink (per 16-10-2021)
M. Megens
P. Oliehoek
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COMMISSIE HOOPERS

De Commissie Hoopers onderzoekt de mogelijkheden tot het opzetten van deze 
sport onder de Raad van Beheer, het opstellen van reglementen en de 
wedstrijdkalender.

Ingesteld per december 2021.

A.  van Gorp
A. Valkhoff
E. van Oirschot
G. van Dijk
P. Seinstra

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. 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
F. Krijbolder, vice-voorzitter namens de Raad van Beheer
W. Schimmelpenninck van der Oije, vice-voorzitter namens de Jagersvereniging
J.H. Folmer, voorzitter CJP
J.A.P. Luijendijk, voorzitter FTC
H.W. Rodenburg, voorzitter JWR
H. Hoogenkamp, vice-voorzitter RJC
E. van Wijngaarden (ambtelijk secretaris)
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COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden goed opgevoed worden. Honden 
maken tenslotte 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 MONDIORING

De Commissie Mondioring onderzoekt de mogelijkheden tot het opzetten van deze sport 
onder de Raad van Beheer, het opstellen van reglementen en de wedstrijdkalender. 

Ingesteld per 1 juli 2021.

B. Van Stalle
F. Jansen
H. van Garderen
L. Manders
R. Gerlofsma

COMMISSIE WATERWERK

De Commissie Waterwerk beheert de reglementen en organiseert de wedstrijdkalender. 
Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijduitslagen en de communicatie met ver-
enigingen, keurmeesters en deelnemers. Ook zorgt zij voor de uitzending van één of 
meer combinaties naar internationale wedstrijden.

Ingesteld per december 2021.

B. van Genabeek
B. Smeulders
D. Luiten
L. Decker
S. Maas-Maarseveen
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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 hebben tegen-
woordig 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 Werk-
honden 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.

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

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 (tot 14-03-2021)
E. Hamelers, secretaris (per 14-03-2021, daarvoor lid)
D. Knoop penningmeester
M. Ackermans
W. Heidekamp
W. Ossinga
R. Scheepers



138

GESCHILLENCOMMISSIE

L. Waller, voorzitter (tot 04-12-2021)
G. Bouter-Rijksen, vice voorzitter (vanaf 04-12-2021 voorzitter)
J. Grit (tot 04-12-2021)
J. Koehoorn (tot 04-12-2021)
R. In ’t Veld
J.W. Veenendaal

RAAD VAN BEHEER YOUTH 

In navolging van de FCI heeft de Raad van Beheer een actieve Nederlandse Youth-werk-
groep. 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 (tot 01-12-2021)
I. Frenk-Kleton
M. Vijvers-Roosink
J.M.A. Vlimmeren-v/d Boom (tot 01-12-2021)
H. Kuipers (tot 15-10-2021)

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. Op grond van artikel 81 Procesreglement Tuchtrecht is het bestuur gerechtigd 
straffen en maatregelen gedeeltelijk kwijt te schelden. In de periode 1 juli 2020 tot en met 
31 december 2021 is daarvan geen sprake geweest.

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 Tucht-
college in eerste aanleg in behandeling genomen.

R. Grotens, voorzitter
J. Hollebeek, vice-voorzitter
F. Zijdenbos-Jansen, secretaris
J. Nienhuis-Koppes
A. Veldhuizen-van ’t Hul
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TUCHTCOLLEGE VAN BEROEP 

Het Tuchtcollege in hoger beroep beoordeelt tuchtzaken opnieuw, wanneer één van 
de partijen niet instemt met de uitspraak van het Tuchtcollege in eerste aanleg.

A. Boot, voorzitter
L. Verheugt
N.A. de Leon-van den Berg, vice voorzitter (tot 11-11-2021) 
A.J. van Koerten, secretaris (tot 11-11-2021) 
G. van Essen (tot 11-11-2021)
A. Chatzakis, vice voorzitter (toegetreden per 08-12-2021)
R. Smits (toegetreden per 08-12-2021)
H. Doornbusch, secretaris (toegetreden per 08-12-2021)

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
Y.P.J. Drost (per april 2021)
J.H. Grit
J.J. Havik-Schaft
H.O. Hoenderken
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 2021
Kynologische kerncijfers 2019 2020 2021 
      
Aangesloten rasverenigingen 217 214 215
Aangesloten kynologenclubs 65 63 63 
Windhondenrensportverenigingen 12 13 13
Bijzondere verenigingen 11 11 9
Aangesloten leden van de bij de Raad van Beheer 
aangesloten verenigingen (excl. Jagersvereniging) 89.688 87.134 87.221
   Bureau     
Medewerkers 36 38 40
Stamboomafgifte  34.524 35.491  39.416
   Juridische zaken     
Schikkingsvoorstellen  n.v.t. 21 50 
Tuchtzaken 85 46 16
Zittingen Tuchtcollege 3 3 4
Geschillenzaken 5 4 3
Zittingen Geschillencommissie 3 2 2
Civiele rechtszaken 2 2 1
   Opleidingen      
Kynologische Kennis 1 - examenkandidaten 3 2 0
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal modules, examens door Raad van Beheer, 
2 landelijke examens  103 63 96
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal examens op locatie door KC of Rasvereniging 10 10 6
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden / 
aantal modules, op locatie door KC of Rasvereniging 538 395 190
Kynologische Kennis 2 - examenkandidaten 10 1 0
VKK Voortgezette Kynologische Kennis mondeling 
examens Modules 7, 8, 10, 11 of 12 0 84 84
VKK Voortgezette Kynologische Kennis schriftelijk 
examen Module 9 landelijk of op locatie 0 59 (M9) 19 (M9)
Exterieur & Beweging cursus 17 0 0
Exterieur & Beweging examen 19 0 0
Docentenbijscholing sessies 0 0 0
   Kynologisch Instructeur      
Benoemingen Kynologisch Instructeur 39 21 43
Benoemingen Kynologisch Instructeur niet aangesloten bij RvB 28 40 31
Herbenoeming Kynologisch Instructeur 46 119 157
Totaal Kynologisch Instructeurs 395 456 524
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Kynologische kerncijfers 2019 2020 2021 

  Keurmeesterzaken    
Exterieurkeurmeesters 284 276 271
Dagen examen 24 5 9
Rasexamens totaal 36 8 33
Rassen volledige examens 17 8 11
Rassen compacte examens 33 6 29
Volledige examens 90 33 53
Geslaagd 61% 61% 70%
Gezakt 39% 39% 30%
Compacte examens 51 14 58
Geslaagd 71% 50% 74%
Gezakt 29% 50% 26%
   Exposeren met honden 
Inschrijvingen tentoonstellingen 27.712 9.021 10.384
Inschrijvingen kampioenschapclubmatches 9.879 1.183 6.718
Inschrijvingen clubmatches 2.738 558 118
Nederlands Kampioen (NK) 680 282 575
Nederlands Jeugd Kampioen (NJK) 670 158 210
Nederlands Veteranen Kampioen (NVK)  122 32 65
Nederlands Werk Kampioen 4 0 7
Nederlands Ren Kampioen 20 8 6
Nederlands Kampioen voor Buitenlandse hond 480 161 -*
Internationaal Ren Kampioen 0 0 0
Internationaal Werk Kampioen 3 0 0
   Gedrag 
MAG-testen  78 12**
Gedragskeurmeesters 16 16 16
   Gezondheid screening testen 
HD onderzoeken 3.243 3.531 3.951
ED onderzoeken 1.761 2.031 2.259
ECVO individueel 7.314   7.184 6.700
CD onderzoeken 262 298 108
PL onderzoeken 842 812 834
   Sport met honden     
Agility Junioren – afgegeven startlicenties 79 58 50
Agility – wedstrijden 116 30 44
Agility Junioren - wedstrijden 19 3 12
Agility – starts 10.689 4041 6.466
Flyball – afgegeven startlicenties 199 89 23
Flyball – wedstrijden 10 0 0
Flyball – starts 1.254 0 0
FCI Obedience – afgegeven startlicenties 117 86 171
FCI Obedience – wedstrijden 15 3 5
FCI Obedience – starts 555 130 171
Keurmeesters Agility     19
Keurmeesters FCI Obedience     4
Keurmeesters Gehoorzamen Hond     5
Officials Flyball     16
   



Kynologische kerncijfers 2019 2020 2021
 
FCI Obedience Examens   
Aantal examens 24 8 9
Deelnemers 235 71 94
B 133 27 36
I 56 27 19
II 34 13 9
III 12 4 3
Geslaagde/half geslaagde deelnemers 108 46 44
B 63 20 36
I 25 18 7
II 15 8 0
III 5 0 1
Afgewezen deelnemers 121 25 49
B 64 6 27
I 31 10 12
II 19 5 9
III 7 4 1
Absent/loops 1 0 1
B 1 0 0
I 0 0 0
II 0 0 0
III 0 0 1
Afgelast - 5 0
   Overzicht Gehoorzame Hond     
Examens 2 0 1
Deelnemers 23 0 9
Geslaagde deelnemers 16 0 9
I 16 0 0
Afgewezen deelnemers 5 0 0
I 5 0 0
Absent/loops 2 0 0
I 2 0 0
   Windhondenrennen (cijfers afkomstig van 
   Commissie Windhondenrensport)    
(Inter)nationale baanrennen 26 9 16
(Inter)nationale coursings 10 4 6
Starts baanrennen 1.369 548 728
Starts coursings 851 284 279
Juryleden en baancommissarissen 29 27 31
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Kynologische kerncijfers 2019 2020 2021 
      
   Jacht met honden – jachthondenproeven 
   (cijfers afkomstig van Orweja)    
Keurmeesters  54 57 60 
Deelgenomen combinaties 5.164 1.588 4.802
Jachthondenproeven (KNJV)  59 24 43
MAP (Meervoudige Apporteerproeven) 33 1 26
Provinciale Jachthonden Apporteerproeven 4 2 2
   Jacht met honden – veldwedstrijden 
   (cijfers afkomstig van Orweja)    
Keurmeesters 31 42 38
Veldwedstrijden nationaal 66 35 41
Veldwedstrijden internationaal 13 13 15
Overige wedstrijden 51 28 44
Deelgenomen combinaties veldwedstrijden  1.924 1.375 1.192
Orweja Working Test (OWT) 10 2 9
Keurmeesters OWT  17 17 24
Deelgenomen combinaties OWT’s  439 102 468
Luide jacht (koppels) 0 0 0
   Werken met honden 
   (cijfers afkomstig van Commissie Werkhonden)   
Keurdagen 483 370 330
Keurmeesters werkhondenproeven  25 21 18
Keurmeesters Herding 2 2 3
Keurmeesters reddingshonden  6 6 5
Wedstrijden VZH, IPO en Speurhond  ***  60 30 371
Deelnemers VZH, IPO en Speurhond  2.784 1.129 1.704
Examens VZH, IPO en Speurhond  325 246 180
Deelnemers examens VZH, IPO en Speurhond  2.784 1.129 1.239
Examens en wedstrijden Reddingshond  6 3 8
Deelnemers examens Reddingshond  31 19 45
Deelnemers wedstrijden Reddingshond  12 0 0
Deelnemers deelexamens en deelwedstrijden      235 123 104
Totaal deelnemers examens en wedstrijden  2.772 1.286 1.808
   Communicatie & Marketing   
Aantal edities Raadar 15 19 13
Aantal pagina’s Raadar 258 268 245
Aantal likes van de Facebook pagina op 31 december 18.535 19.525 20.392
 (+5,4%) (+5,3%) (+4,4%)

*  Deze zijn opgenomen in Nederlands Kampioen (NK)

**  Tot februari 2020 – daarna geen cijfers  beschikbaar

***  VZH: verkeerszekere hond; IGP:  Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung 
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