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RAAD VAN BEHEER

OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND

Nauwe

			samenwerking
Raad van Beheer en KNK ‘Cynophilia’

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Koninklijke Nederlandse
Kennelclub ‘Cynophilia’ gaan nauw samenwerken. Zo worden de hondensporten Agility,
FCI Obedience en Flyball per 1 januari 2015 bij de Raad van Beheer ondergebracht en
wordt voortaan de organisatie van de Winner Show, de Holland Cup en de Eukanuba
World Challenge gezamenlijk opgepakt. Directeur Rony Doedijns en bestuurssecretaris
Marc Valk van de Raad van Beheer lichten toe.
Waar komt deze samenwerking
vandaan?
Rony Doedijns: ‘Praktisch alle
landen waar men tentoonstellingen,
shows en sporten met honden

organiseert brengen dit soort activiteiten onder bij de nationale
kennelclub. In Nederland is dat
zoals je weet de Raad van Beheer.
Dat is niet voor niets: zowel de

Cynophilia en de Raad van Beheer zijn partner voor de Winner Show en de
Holland Cup, en zullen die evenementen gezamenlijk organiseren.

sporten als de Winner Show vragen
een professionele aanpak qua
organisatie en begeleiding. Voor
Cynophilia, dat voornamelijk moet
werken met vrijwilligers, bleken
de organisatie en uitvoering van
zulke grote evenementen niet
meer mogelijk.
De Raad van Beheer is de koepel
organisatie waar ruim 300 verenigingen bij zijn aangesloten. Zowel
de sporten als de Winner-tentoonstellingen zijn opgenomen in het
Kynologisch Reglement van de Raad
van Beheer. Vanuit dit reglement
behoren beide activiteiten toe aan
de Nederlandse kynologie, dat wil
zeggen de Raad van Beheer.
Cynophilia heeft deze activiteiten
ooit gedelegeerd gekregen, maar
omdat het nu toch een te zware
dobber voor hen alleen werd, heeft
zij de gedelegeerde taken op het
gebied van hondensporten teruggegeven aan de Raad van Beheer.’
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EVEN VOORSTELLEN
Marc Valk is secretaris van de
Raad van Beheer en belast met
de portefeuille ‘Sporten met
honden’. Hij is actief Agilitydeelnemer, en van 2010 t/m 2013
was hij portefeuillehouder Agility
bij de KNK ‘Cynophilia’. Zijn
verrichtingen op agilitygebied:
• Deelnemer FCI Wereldkampioenschappen Agility (2006,
2008, 2009, 2011).
• Assistent coach Nederlands
team FCI Wereldkampioenschappen Agility 2012.
• European Open FCI Agility (2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2013).
• Crufts Championship Agility 2012.

En hoe zit dat met de Winner Show?
Rony Doedijns: ‘Gezien de omvang
en de financiële risico’s die de
organisatie van de grootste hondententoonstelling van Nederland met
zich meebrengt, heeft Cynophilia de
Raad van Beheer gevraagd partner
te worden voor de Winner Show en
de Holland Cup, en zo deze evenementen gezamenlijk te gaan organiseren. De gedelegeerde taak voor
wat betreft de Winner wordt dan
voor een deel teruggegeven aan de
Raad van Beheer.’
Zo’n overgang is misschien nog
best ingewikkeld?
Rony: ‘Jazeker, en daarom wordt er
op dit moment door een heleboel
mensen heel hard gewerkt. Een
omvormingscommissie, bestaande
uit twee personen vanuit de Raad
van Beheer en twee personen vanuit Cynophilia, zorgt voor een
naadloze overgang van deze
sporten naar de Raad van Beheer.
De commissie zal hierbij goed
luisteren naar kynologenclubs, de
sporters en sleutelfiguren uit de
diverse sportdisciplines. In dit kader
worden er inspraak- en discussie-

Marc Valk en zijn Sheltie ‘Inch Ronin of the Five Colors’.

bijeenkomsten met alle betrokkenen
georganiseerd.’ Marc Valk: ‘Zo was
er een bijeenkomst op 20 oktober
met keurmeesters van de diverse
sporten. Op 11 november was er
in Woudenberg een bijeenkomst
waarvoor de totale kynologie was
uitgenodigd. De opkomst was laag,
maar de bijeenkomst werd wel als
zeer goed ervaren. De uitwisseling
van informatie tussen de Nederlandse kynologie betrokken bij de sporten, en de Raad van Beheer was zeer
goed te noemen. De omvormingscommissie heeft tevens de processen
in kaart gebracht die nodig zijn om de
sporten in de toekomst goed te
kunnen faciliteren onder de Raad van
Beheer. Er zijn zeker punten die de
komende tijd bekeken moeten
worden, zowel in algemene zin als in
sport-specifieke zin.’
En dan is de overgang klaar?
Marc Valk: ‘Nee nog niet. Vervolgens moeten de puntjes op de i
worden gezet. Daartoe namen
per 1 januari 2015 de diverse
overgangscommissies – dat is
er per sport één, bestaande uit
keurmeesters, verenigingen en

deelnemers, de Raad van Beheer en
Cynophilia – het stokje over. Deze
commissies hebben als taken het
operationeel houden van het
lopende jaar 2015, de mogelijke
structuren bespreken voor vorming
van de diverse commissies en hun
“inbedding” in de structuur van de
Raad van Beheer, taakbeschrijvingen en protocollen maken om de
gewenste structuur te ondersteunen, en voorbereidingen treffen
voor het seizoen 2016.’
Rony: ‘Uiteindelijk zal een en ander
worden geborgd in een voorstel tot
wijziging van het Kynologisch
Reglement. Deze wijzigingen
worden voorbereid en vervolgens
ter besluitvorming aan de leden van
de Raad van Beheer voorgelegd.’
Wanneer is dat proces afgerond?
Marc: ‘Besluitvorming hierover volgt
in de voorjaarsvergadering van de
Raad van Beheer op 20 juni aanstaande. We zien dat met vertrouwen
tegemoet, want het wordt allemaal
heel degelijk en deskundig voorbereid. In 2016 moet het geheel vorm
hebben gekregen en zullen de definitieve commissies gevormd zijn.’
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Jullie hebben onlangs gezamenlijk de Winner Show georganiseerd. Hoe ging dat?
Rony: ‘Dat is heel goed gegaan.
Terugkijkend zijn wij zeer tevreden
over het resultaat. Zowel de Winner
Show, de Holland Cup als Eukanuba

organiseren. Waar het uiteindelijk
om gaat, zijn de exposant en de
bezoekers. Die hebben niets
gemerkt van de onvermijdelijke
schoonheidsfoutjes die er waren.
Voor 2015 zal de focus vooral liggen
op het promoten van de shows in

opgesteld. Als de samenwerking
eenmaal concreet is, wordt deze
opgenomen in het Kynologisch
Reglement. Een voorstel daartoe
wordt uiteraard met de georganiseerde kynologie besproken. De
financiën zijn ondergebracht bij

‘De omvormingscommissie zal goed luisteren
naar de kynologenclubs, de sporters en de
sleutelfiguren uit de diverse sportdisciplines.’
World Challenge zijn zeer succesvol
geweest. Vanuit binnen- en buitenland stromen nu nog de felicitaties
binnen.
Natuurlijk waren er onderdelen die
we volgend jaar beslist anders gaan

Nederland om zo te zorgen voor
nóg meer bezoekers. Voor wat
betreft de standhouders hebben wij
dit jaar ook veel nieuwe ideeën
opgedaan. Deze ideeën komen
terug in de show van 2015.’

Ook de hondensport FCI Obedience, het vroegere
Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G), is vanaf
1 januari bij de Raad van Beheer ondergebracht.

En dat met een heel
nieuw team…
‘Het Winner Team
heeft een formidabele prestatie geleverd. In september
2014 startten we
pas met de organisatie, dus hadden we
slechts drie maanden. Normaal staat
hier minimaal een
jaar voorbereiding
voor, maar we
hebben het voor
elkaar gekregen.
De teamspirit was
dan ook prima.
Vanaf nu is het
Winner Team
zodanig samengesteld, dat de invloed
van beide organisaties gelijkelijk is
verdeeld. Voor deze
samenwerking is een
intentieverklaring

de Raad van Beheer, die de budgetbewaking op zich neemt en de
boekhouding voert.’
Gaan jullie ook nog op andere
gebieden samenwerken?
Rony Doedijns: ‘Jazeker. In de
loop van 2015 zullen we nader
overleg hebben over hoe seminars, cursussen en andere opleidingstrajecten voor de Nederlandse kynologie gezamenlijk tot
stand kunnen worden gebracht.
Voor wat de opleidingen betreft
moet er nog een inventarisatie
plaatsvinden. De Raad van Beheer
verzorgt een pakket aan opleidingen en informatiesessies over
verschillende thema’s zoals de
Fokkerstour, de examens Kynologische Kennis, te weten KK 1 en
KK 2, exterieur en bewegingsleer,
de rasexamens enzovoort.
Cynophilia is één van de opleidingsinstituten voor de Commissie
Kynologisch Instructeur (CKI)
en geeft via Cynocampus ook
diverse lezingen over uiteenlopende thema’s gedurende het jaar.
Het zou mooi zijn als we al deze
activiteiten in een integraal
programma kunnen aanbieden,
zodat iedereen daar de vruchten
van plukt.’

