
Het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. V.l.n.r.: Gerard Jipping (voorzitter), Rony Doedijns 
(directeur bureau), Marion ten Cate (secretaris), Frank Koster (penningmeester), John Lijffijt (bestuurslid), Hugo Stempher (be-
stuurslid) en Jack Alberts (bestuurslid). Vice-voorzitter John Wauben en Ingeborg de Wolf (directeur bureau) waren niet aanwezig.  
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Voor de regelmatige bezoeker van 
de nieuwjaarsreceptie is het altijd 
weer een verrassing welke trefwoor-
den voorzitter Gerard Jipping in 
zijn toespraak gaat gebruiken. ‘Zelf 
de koers bepalen’, ‘acteren in plaats 
van reageren’, ‘samen krachtig zijn’, 
maar ook ‘ongenuanceerde menin-
gen van anderen’, ‘machteloosheid’ 
en ‘hoogste tijd dat we onze hobby 
beschermen’ kwamen in de afgelo-

pen jaren voorbij. Maar 2014 wordt 
het jaar van de ‘uitvoering’, ‘vorm-
geving’ en ‘vernieuwing’.

NUTTIG
‘Tout cynologique’ is aanwezig en 
gelukkig zie ik ook jonge mensen, 
want van het imago dat nieuwjaars-
recepties iets voor oudere mensen 
is, moeten we af. Hier immers krijgt 
de kynologie te horen wat onze 

bestuurders in het afgelopen jaar 
hebben gepresteerd en in het 
komende jaar zullen gaan doen. En 
dat de nieuwjaarstoespraak nog 
dezelfde dag op de website van de 
Raad staat, doet daaraan niets af of 
toe. Het kan immers heel nuttig zijn 
om mensen met wie je in de kynolo-
gische hobby al dan niet op één lijn 
zit, eens in een andere setting te 
ontmoeten en met hen te praten.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 11 januari houdt de Raad van Beheer haar Nieuwjaarsreceptie in partycentrum 
Schimmel in Woudenberg, dat inmiddels een druk kynologisch trefpunt kan worden ge-
noemd. Veel vergaderingen en seminars vinden hier plaats. Niet ten onrechte, want de 
medewerkers doen hun werk vol overgave en zorgen altijd voor een gezellige ontvangst...
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Raad van Beheer op Kynologisch Gebied



Kynologen ontmoeten elkaar op de Nieuwjaarsreceptie vooral in een leuke 
ambiance om even ongedwongen met elkaar te kunnen praten. 

Frenk Bonefaas, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Kennelclub ‘Cynophilia’, in gesprek met Erna Upmeijer, 
keurmeester en fokster van Alaskan Malamutes.

Bestuursvoorzitter Gerard Jipping: ‘Ook in 2013 vormden 
kwaliteit en gezondheid van de rashonden en zijn fokkers het 
middelpunt van discussies in de publieke en sociale media.’
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‘oNGedWoNGeN KLeTSeN’
Die mening is ook een aantal 
aanwezigen toegedaan, want op 
mijn vraag ‘Waarom komen jullie 
naar de nieuwjaarsreceptie?’ zegt 
keurmeester Jan de Gids: ‘Ik vind 
het leuk om allerlei keurmeesters, 
collega’s en andere kynologen te 
ontmoeten. Vaak loop ik degene die 
niet met ‘mijn’ rassen te maken 
hebben het hele jaar mis en daarom 
vind ik het leuk hen hier te zien.’ 
Niet benieuwd naar de inhoud van 
de nieuwjaarstoespraak? 

Jan: ‘Ook wel, ook wel, maar ik vind 
die ontmoetingen het belangrijkste.’
Ik stel dezelfde vraag aan Roel van 
Veen, ook een keurmeester en altijd 
op belangrijke kynologische tref-
punten aanwezig. Roel: ‘In de eerste 
plaats om iedereen te ontmoeten van 
wie ik het belangrijk vind om hen te 
ontmoeten en ze dan de allerbeste 
wensen te geven voor het nieuwe jaar. 
En natuurlijk ook voor de gezelligheid.’
Komt dan niemand in de eerste 
plaats om te luisteren naar de 
nieuwjaarstoespraak? Ik doe een 

derde en laatste poging bij Maria 
Ebels, die met haar echtgenoot Jan 
– beiden zeer actief in de kynologie –
 uit het hoge noorden is afgereisd. 
Maria: ‘Ik kom omdat ik dan heel veel 
mensen weer zie in een leuke ambiance 
en gewoon lekker even met iedereen 
ongedwongen kan kletsen. Allemaal 
kynologen bij elkaar, je hebt altijd 
gespreksonderwerpen.’ 
Het is me duidelijk: voor de geno-
digden heeft de nieuwjaarsreceptie 
vooral een grote sociale functie.

CoMMUNICaTIe
De nieuwjaarstoespraak van be-
stuursvoorzitter Gerard Jipping is 

om TE oNThoudEN:
‘fokkers die fokken volgens 
maatschappelijk gedragen 
normen en waarden, bij wie de 
gezondheid en het welzijn van 
hun honden het allerbelangrijk-
ste zijn en daarvoor alle maatre-
gelen nemen die je redelijkerwijs 
van ze kunt verwachten, kunnen 
rekenen op onze steun.’

Gerard Jipping



Paul Peeters, marketing en communicatie, onthult het campagnebeeld van de Dag van de Hond 2014.
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te lezen op de website van de Raad: 
www.raadvanbeheer.nl dus heeft 
het weinig nut de tekst hier in zijn 
geheel af te drukken. Wel wil ik er 
enkele passages uit lichten. 
Gerard Jipping: ‘In 2013 liep een 
groot aantal projecten, eigenlijk te veel 
om alle activiteiten de aandacht te 
kunnen geven die ze verdienen. 
Daarom is daar waar mogelijk een pas 
op de plaats gemaakt en is eerst een 
groot aantal lopende projecten 
afgerond.’ Een verstandig besluit, 
want de kynologie krijgt in 2013 
een tsunami aan bijeenkomsten, 
vergaderingen, evenementen, 
verdiepingsavonden, maatregelen 

en voorschriften over zich uitge-
stort, die op hun beurt ook bij de 
Raad voor grote druk op de ketel 
zorgen. Het Verenigingsfokregle-
ment voor de rasverenigingen, 
locatiecontroles bij fokkers, ver-
plichte DNA-afname bij pups, 
chippen én registreren van pups, 
wijzigingen in het Kynologisch 
Reglement, kortom te veel om 
op te noemen. 
Op de communicatie, of liever het 
gebrek eraan, is, aldus Gerard, in 
2013 ingespeeld met maar liefst 
14 afleveringen van de nieuwsbrief 
‘Raadar’, die ook in 2014 de kynolo-
gie op de hoogte zal houden van alle 

vorderingen en nieuws. ‘Raadar’ is 
er voor iedere kynoloog, niemand 
uitgezonderd, en is eveneens te 
vinden op www.raadvanbeheer.nl

LooK-aLIKeS eN KRUISINGeN
In de loop van 2014 zal het lande-
lijke projectplan De gezonde en 
sociale hond in Nederland klaar zijn. 
Geïnitieerd vanuit de overheid, 
moeten in dit plan de concrete 
maatregelen worden benoemd om 
de gezondheid en het welzijn van 
honden te borgen. En: het gaat hier 
niet alleen om rashonden, maar 
ook om look-alikes en kruisingen. 
En 2014 wordt het jaar waarin 



Bestuurslid van de Raad van Beheer Hugo Stempher 
(links) in gesprek met Victor van Raamsdonk, keur-
meester en fokker van Franse Bulldoggen. De ‘Windhondentafel’, gevuld met kynologen uit rasgroep 10. 
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– met toestemming van de Raad 
van Beheer – wordt begonnen met 
het inkruisen van andere rassen in 
de Wetterhoun en de Saarlooswolf-
hond. Dit om de genenpool te 
vergroten; de Raad van Beheer en 
de rasverenigingen trekken daarin 
gezamenlijk op. Met andere woor-
den: voor deze rassen wordt het 
stamboek opnieuw geopend. 
Nieuw is ook dat in ONZE HOND 
regelmatig artikelen gaan verschij-
nen die vanuit de Raad van Beheer 
worden aangeleverd en waarin onder 
andere onderwerpen uit ‘Raadar’ 
uitgebreider aan de orde komen. 
ONZE HOND is niet voor niets is de 
officiële Media Partner van de Raad. 
De hiervoor genoemde ‘vernieuwing’ 
heeft betrekking op de huisstijl en 
de website van de Raad, maar ook 
op de vernieuwing van de inrichting 
van processen, met andere woorden 
digitalisering en automatisering. 

heRoRIËNTeRING
Aparte aandacht schenkt voorzit-
ter Gerard Jipping aan de nieuwe, 
tweehoofdige directie van het 

‘de Raad van Beheer, de aange-
sloten verenigingen en hun leden 
zullen wél in beweging moeten 
komen. dat verwacht ‘men’ van 
ons: de maatschappij, de over-
heid, de politiek. Stakeholders uit 
de gezelschapsdierensector 
kijken kritisch naar de stappen 
die we zetten.’ 

Nieuwjaarstoespraak 2014

bureau, die tijdens de nieuwjaars-
receptie in 2013 werden voorge-
steld. Gerard: ‘En dat hebben we 
geweten: wij, als bestuur, moeten 
harder werken dan ooit tevoren…’
Men is druk bezig om de Raad van 
Beheer als organisatie te reorgani-
seren, waarbij het niet allemaal 
even vrolijk is wat het personeel 
van de Raad in 2014 te wachten 
staat. Gerard: ‘Naast een heroriën-
tatie op processen en financiële 
stromen, betekent dit ook een 
heroriëntering op het personele 
vlak. Helaas betekent dit ook het 
moeten nemen van impopulaire 
maatregelen, zoals het doen af-
vloeien van medewerkers.’

KINd & hoNd
De voorzitter besluit met dat de 
Raad zich realiseert dat ze het de 
kynologie als geheel niet altijd 
even gemakkelijk maakt, maar: 
‘Wees er echter van verzekerd dat zij 
dit maar met één doel doet, name-
lijk het verstevigen van de positie 
van de Nederlandse kynologie en 
van de vereniging Raad van Beheer.’

Tot slot onthult Paul Peeters, van 
de afdeling marketing en commu-
nicatie van de Raad van Beheer, 
het campagnebeeld van de dit jaar 
alweer vierde Dag van de Hond: 
Kind & Hond. 
Deze dag wordt gehouden op 
zondag 18 mei. Aan het applaus 
te horen, vallen het thema én de 
bijbehorende campagnefoto in 
goede aarde.
Lang nadat het eerste glas is 
geheven, is het nog steeds gezel-
lig druk in Schimmel. Het kynolo-
gisch jaar 2014 is geopend.  


