
ondersteunde rol vervullen bij de selectie van ouderdieren 
voor de fokkerij. In veel gevallen is dit zeer wenselijk. Het 
oude fokkersambt (“het oog van de meester”) mag echter 
niet verloren gaan. Niet voor niets speelt de Nederlandse 
fokkerij al decennia lang een toonaangevende rol in de 
hondenwereld!’

‘Als Raad van Beheer staan wij midden in de samen-
leving, waar wij worden geconfronteerd met onder-
werpen vanuit alle onderdelen van de kynologie. 
Veel thema’s spelen niet alleen in Nederland, maar 
ook in de ons omringende landen. Zo is de trend dat 
wetenschappers steeds meer een adviserende en 

‘Het is en blijft 
houden van honden!’
Op zaterdag 11 januari jl. hield de Raad van Beheer in Woudenberg een drukbezoch-
te nieuwjaarsreceptie, waar hondenvrienden, fokkers, bestuurders van aangesloten 
verenigingen, officials, medewerkers en zakelijke relaties elkaar de hand konden 
schudden en konden proosten op een goed en gezond 2020. Voorzitter Jack Alberts 
sprak het gezelschap namens de Raad van Beheer toe. 

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts in nieuwjaarsspeech:
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Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts 
proost op een goed en gezond 2020.



Nederland heeft de Raad van Beheer zijn keurmerk 
“Kynologisch Instructeur” landelijk opengesteld. De 
commissie Kynologische Instructeur werkt hard om 
een en ander goede vorm en inhoud te geven.’

Fokkerij van kortsnuitige honden
‘De fokkerij van kortsnuitige honden heeft het afgelo-
pen jaar veel media-aandacht gekregen, het zal u niet 
zijn ontgaan. Zoals bekend heeft de Raad van Beheer 
als antwoord op het ingezette beleid van het ministe-
rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
een fokbegeleidingsplan voor kortsnuitige hondenras-
sen ingediend, waarmee wij aansturen op een verant-
woorde fokkerij van de desbetreffende rassen. Wij zijn 
op dit moment nog in afwachting van een reactie van 
de minister. Aan de hand van die reactie zullen wij 
het proces met de desbetreffende rasverenigingen 
evalueren en de verder te volgen route en het beleid 
nader bepalen. Met veel waardering kijken wij even-
wel terug op het proces dat het afgelopen jaar plaats-
vond. Het was zeker niet altijd gemakkelijk om begrip 
te hebben voor elkaars standpunten en visies. Ook 
hier geldt weer, dat Nederland geen eiland is en dat 
wij goed moeten kijken naar de positie van Nederland 
in het Europese kynologische veld. Hoe dan ook – la-
ten we daar duidelijk over zijn – staat dierenwelzijn 
altijd op de eerste plaats en vinden wij met elkaar dat 
onze honden in hun dagelijkse bestaan geen belemme-
ringen mogen ondervinden die gerelateerd zijn aan 
hun uiterlijk.’

Bijzondere evenementen in 2019
‘In ons beeld- en jaarverslag van 2019 zullen wij 
proberen alle disciplines op een juiste wijze aan u te 
presenteren. Vandaag wil ik een aantal bijzondere 
evenementen noemen die in 2019 hebben plaatsgevon-
den. 
•  Op 1 en 2 juni 2019 vond in Hengelo de Internatio-

nale Working Test 2019 plaats, waaraan veertig 
teams deelnamen afkomstig uit heel Europa.

•  Van 25 tot en met 28 juli 2019 werd op Papendal de 
European Open Agility gehouden, waarbij er onder 
extreme weersomstandigheden een heel mooi event 
werd neergezet.

•  Op 29 juni 2019 werd in Zutphen “De Nationale” 
gehouden, de speciale show voor ons nationale 
erfgoed, de Nederlandse hondenrassen.

•  Op 31 augustus 2019 organiseerde de Raad van 
Beheer de “Dag voor de Werkhond”.

Voor 2020 staat er ook een aantal speciale evenementen 
op de agenda, waarvan ik onder meer noem: de Dag 
voor de Lokale Kynologie op 15 februari, De Dag van 
de Hond op 17 mei en het Wereldkampioenschap voor 
Werkhonden van 9 tot 13 september 2020.’

Fokkerondersteuning
‘Dat brengt mij op een uitdaging waar wij ons al enige 
jaren voor gesteld zien. De vraag naar stamboomhonden is 
groot – te groot. Onze fokkers kunnen niet voldoen aan de 
vraag naar zorgvuldig gefokte pups In Nederland. Daarom 
is de Raad van Beheer in 2019 met een nieuw project 
gestart: “Fokkerondersteuning”. Daarmee willen we de 
verantwoorde fokkerij van stamboomhonden stimuleren. 
Zo willen we de zogenaamde huiskamernesten ondersteu-
nen en promoten – en wat minder terughoudendheid om 
meerdere nestjes te fokken. Ook zijn er vaak meer geschikte 
ouderdieren die ingezet zouden kunnen worden voor de 
fokkerij: honden die voldoen aan alle voorwaarden qua 
gezondheid, maar hun eigenaren weten vaak niet goed hoe 
te starten met de voorbereidingen van een nest. Dat is ook 
niet makkelijk, daarom bieden wij de helpende hand. Denk 
aan een handzame checklist voor fokkers van stamboom-
honden, servicegesprekken met onze buitendienstmedewer-
kers, het bijeenbrengen van ervaren en beginnende fokkers 
in zogeheten Fokkerscafés, en de organisatie van informa-
tiedagen over zaken als wet- en regelgeving voor ervaren 
fokkers die willen uitbreiden. Wij houden u op de hoogte 
van deze nieuwe activiteit en hopen u te ontmoeten op de 
diverse locaties in het land.’ 

Educatie en opleidingen
‘Op het gebied van educatie \
De vernieuwde kynologische 
opleidingen, te weten de 
Basiscursus Fokken en Houden 
van honden (BFH) en de 
Voortgezette Kynologische 
Kennis (VKK), beide modu-
lair van opzet, hebben goed 
vorm en inhoud gekregen. 
Een duidelijke wens vanuit de 
kynologie is hiermee in vervulling gegaan. 
Het Nederlandse aanbod van opleiders op het gebied van 
opvoeding en training van honden is groot. Om te kunnen 
bijdragen aan een solide basiskennis voor instructeurs in 

‘We willen de 
verantwoorde fokkerij 
van stamboomhonden 
stimuleren’
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bestaansgeschiedenis van de Raad van Beheer – 
een miljoenenproject, waar ons bouwteam dage-
lijks aan werkt en dat veel extra inzet en flexibili-
teit van onze medewerkers vraagt. Wij hopen in 
het najaar van 2020 het grootste deel operationeel 
te kunnen presenteren.
‘Een belangrijk onderdeel van onze nieuwe IT is 
de Normenmatrix, waarin geprotocolleerde en 
door de Raad van Beheer geadministreerde 
gezondheidsonderzoeken worden opgenomen, 
mits relevant voor het ras. In 2019 hebben diverse 
rasverenigingen hun input al aangeleverd. Die 
werkzaamheden zullen door en voor andere 
verenigingen nog worden voortgezet. Als de 
Normenmatrix operationeel is, kunnen wij heel 
duidelijk inzichtelijk maken welke onderzoeken de 
ouderdieren hebben moeten ondergaan. Deze 
normen gelden dan voor het gehele ras in Neder-
land en worden gekoppeld aan de stamboom.’ 

 Bestuur en beleid
‘Er werd in 2019 een aantal belangrijke beslui-
ten genomen. Zo werden in de Algemene 
Vergadering van juni 2019 twee nieuwe 
commissies toegevoegd aan ons Kynologisch 
Reglement: de Commissie Exposities, voor 
bestuursadviezen op het gebied van tentoon-
stellingszaken, en de Commissie Keurmees-
ters, voor bestuursadviezen op het gebied van 
keurmeesterszaken, opleidingen, examens, 
nascholing en de borging van de gewenste 
kwaliteit van ons keurmeesterscorps. 
‘In de Algemene Vergadering van november is 
besloten om het bestuur met twee leden uit te 
breiden. Nadere berichten omtrent de uitvoe-
ring daarvan zullen wij ter voorbereiding van 
de volgende Algemene Vergadering aan onze 
leden doen toekomen. In de Algemene 
Vergadering van november 2019 werd tevens 
het vernieuwde Tuchtrecht aangenomen. 
Voordat dit in werking treedt, zal er de 
komende maanden worden gewerkt aan 
enkele aanpassingen, die tijdens de volgende 
Algemene Vergadering nog met de leden 
zullen worden besproken.’    
 
Automatisering
‘Het project “IT for-Dogs”, de grootscheepse 
vernieuwing van onze ICT, is in volle gang. 
Het is het tot nu toe grootste project in de 

‘Het oude fokkersambt 
(“het oog van de meester”) 
mag echter
niet verloren gaan’

Als vanouds was het weer een mooie gelegenheid 
om elkaar de hand te schudden en de liefde voor 
honden weer volop te delen.
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De drukbezochte receptie 
vond plaats in de Scimmel 

1885 in Woudenberg.

pij voor Diergeneeskunde, het ExpertiseCentrum 
Genetica Gezelschapsdieren en de Dierenbescher-
ming. FairDog is een samenwerking van dierenartsen, 
wetenschappers, fokkers, importeurs van buitenland-
se herplaatsers, dierenspeciaalzaken, onderwijsinstel-
lingen en dierenbeschermers en vormt zo een brede 
vertegenwoordiging van de hondensector. FairDog 
slaat de handen inéén om te trachten middels een 
integrale aanpak de diverse problemen op het gebied 
van verkoop en fokkerij van honden in kaart te 
brengen en van een oplossingsrichting te voorzien. 
Om dit te verwezenlijken zijn er binnen FairDog zes 
deelprojecten gedefinieerd:
1. kwaliteitscriteria voor de fokkerij;
2.  kwaliteitscriteria voor de adoptie van buitenlandse 

herplaatsers;
3. veilige aanschafplaats voor de consument;
4. stimuleren van bonafide aanbod;
5. bestrijding van illegale en malafide import;
6. internationale samenwerking.

‘U ziet, er is voldoende gebeurd in 2019  en ook voor 
dit jaar is er veel werk aan onze gezamenlijke winkel! 
Samen met u geven wij graag vorm en inhoud aan 
deze mooie opdracht. Dank voor uw steun in het 
afgelopen jaar. We hopen ook in 2020 weer op u te 
mogen rekenen! Het is en blijft “houden van honden” 
bij alles wat wij dagelijks doen. Graag proost ik met u 
op het nieuwe jaar!’ ■

Fokkerij en gezondheid
‘Voor wat fokkerij en gezondheid betreft, zijn er 
veel nieuwe inzichten en mogelijkheden. Er 
vinden binnen de diverse commissies en werk-
groepen voortdurend gesprekken plaats met 
wetenschappers en ontwikkelaars. In de Alge-
mene Vergadering van november gaven wij een 
update van de ontwikkelingen op het gebied 
van DNA (de SNP-chip) en de vele mogelijkhe-
den die dit heeft voor de fokkerij. Er wordt druk 
gewerkt om ook op beleidsmatig terrein voor-
stellen te doen, die passen bij de eigentijdse 
mogelijkheden ten behoeve van de fokkerij van 
honden. Wij hopen deze beleidsvoorstellen in de 
komende Algemene Vergaderingen aan de leden 
te kunnen voorleggen.’ 

FairDog
‘Het Fairfok-project voor 
een gezonde en sociale 
hond dat de afgelopen 
jaren door de sector vorm 
is gegeven, krijgt in 2020 
een vervolg onder de 
naam FairDog. De Raad 
van Beheer heeft zitting 
in de stuurgroep, samen 
met de Koninklijke 
Nederlandse Maatschap-
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