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Raad van beheer

Op kynologisch gebied in nederland

Behoefte aan balans
Bij kynologische lezingen is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de georganiseerde
kynologie behoefte heeft aan een goede en professionele communicatie met de maatschappij.
Campagnes tegen de rashondenfokkerij worden uitvergroot en groot gebracht in de media.
Hoogste tijd om de maatschappij
een ander, gewogen beeld te geven
over wat er precies gebeurt in de
rashondenfokkerij, welke maatregelen er in de afgelopen jaren zijn
genomen om te komen tot een zo
zorgvuldig mogelijk gefokte rashond. Er is binnen de kynologie
behoefte aan balans, niet aan
zwart-wit denken, niet aan zwart
maken en niet aan het uitdragen
van ongefundeerde vooroordelen.
De Raad van Beheer (de overkoepelende organisatie voor de (ras)hond
in Nederland) speelt, als brancheorganisatie, daarin een uiterst belangrijke rol en wil nadrukkelijk die rol
ook oppakken!
Noem de reden waarom het voor
de Raad van Beheer belangrijk is
om via een kynologisch magazine
artikelen te publiceren:
• Verdieping van Raadar, dat grotendeels wordt gevuld door korte,
actuele informatie.
• De hondenliefhebber te benaderen
via een laagdrempelig medium en
deze kennis te laten maken met
het instituut Raad van Beheer en
het werk en werkveld van de Raad.
• Meer dan ooit is er behoefte aan
voorlichting over de vele onderwerpen die in de georganiseerde
kynologie spelen, niet alleen over
fokkerij en gezondheid, maar zeker

ook over de geweldige sporten die
er met honden kunnen worden
bedreven, etc.
Noem de redenen waarom de Raad
van Beheer kiest voor Onze Hond
om maandelijks een kynologisch
artikel, verband houdende met de
Raad, te laten publiceren:
• De samenwerking in het nabije
verleden met de rubriek Raad &
Daad en met de Winner Specials
2011, 2012 en 2013.
• Het grote verspreidingsgebied van
Onze Hond (30.000 – 35.000
exemplaren per nummer).
• De betrokken medewerkers en de
deskundige auteurs die aan Onze
Hond zijn verbonden.
Noem de onderwerpen die mogelijk aan bod zullen komen in 2014:
• De (achtergronden van) de belangrijkste zaken die in de georganiseerde kynologie spelen.
• Kennismaking met de diverse
afdelingen binnen het Bureau van
de Raad en het werk dat men doet.
• De Raad als onderdeel van het
grote (Europese) geheel van de
(georganiseerde) kynologie.
• Artikelen van door de Raad
uitgenodigde gastschrijvers.
• Inspelen op eventuele vragen om
meer informatie vanuit de markt.
• De plaats die de Raad van Beheer

inneemt binnen de andere talrijke
Nederlandse organisaties die zich
bezighouden met dieren en dierenwelzijn, wetgeving, politiek, etc.
• Stand van zaken binnen alle
gezondheidsonderzoeken waarmee
de Raad zich bezighoudt (heupen,
ogen, patella luxatie, doofheid, etc.).
• Antwoord op de vraag: waarom
wordt het stamboek voor het ene
ras wel en voor het andere niet
opengesteld? (Wat zijn de voorwaarden die nodig zijn om dit
vorm te geven uit het KR).
• Welke veranderingen er bij de
kynologische keurmeesters hebben
plaatsgevonden (gezondheid is een
onlosmakelijk onderdeel van
schoonheid gemaakt).
Waaraan zullen die artikelen
voldoen:
• Een heldere en duidelijke behandeling van het onderwerp.
• Geschreven vanuit het standpunt
dat de rashondenfokkerij een
nieuwe impuls behoeft in een tijd
waarin deze, soms terecht, meestal
onterecht, onder druk staat.
• Een open, positief kritische blik op
het onderwerp.

TOT SLOT
De Raad staat uiteraard open voor
vragen en suggesties. Mail naar:
info@Raad van Beheer.nl

