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RAAD VAN BEHEER

OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND

Deskundigen Paul Mandigers en Iaira Boissevain:

‘Raad van Beheer
FOKKERSTOUR van
harte aanbevolen’

In oktober organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met partners Eukanuba en
Proteq Dier & Zorg weer de jaarlijkse Fokkerstour. Sprekers zijn onder anderen mr. ing.
Iaira Boissevain en dr. Paul Mandigers. We vroegen beiden naar het hoe en waarom van
hun deelname en waarom het een goed idee is om de Fokkerstour bij te wonen.

Spreker mr. Iaira Boissevain: ‘Juridische aspecten worden steeds belangrijker
in onze maatschappij.’

Iaira Boissevain: ‘Handvatten
voor de praktijk’
Mr. ing. Iaira Boissevain is als
advocaat gespecialiseerd in veterinair recht en praktisch dierenrecht.
Ze voert procedures over allerhande
dierenzaken, zoals veterinair recht,
eigendom, koop/verkoop en aansprakelijkheid. Zij geeft daarnaast
advies, onderwijs (faculteit Diergeneeskunde) en lezingen en publiceert
in diverse dierenbladen. Vorig jaar
gaf zij in de Fokkerstour uitleg over
recht en onrecht in de fokkerswereld.
Dit jaar gaat zij in op wat de fokker
zelf kan doen om zijn rechtspositie
te verbeteren.
‘Juridische aspecten worden
steeds belangrijker in onze maatschappij,’ stelt Iaira Boissevain.
‘Bij geschillen wordt steeds vaker
naar juridische middelen gegrepen. Dat geldt ook voor de hondenfokkerij, daar moet je op
voorbereid zijn. Vorig jaar heb ik
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Spreker dr. Paul Mandigers: ‘Fokkerstour is eigenlijk verplichte kost.’

een beeld geschetst van het rechtssysteem ten aanzien van de
kynologie. Ik heb verteld welke
regels de overheid hanteert, wat
de regels zijn tussen fokker en
koper. Dit jaar wordt het heel
praktisch: Hoe pak je het concreet
aan als fokker?’

delijkheid draagt, moeten fokker
en koper goede afspraken maken.’

MAATWERK
Standaardkoopcontracten zijn er
genoeg, aldus Boissevain, maar het
gaat om het maatwerk: ‘Een Berner
Sennenhond is een heel ander dier
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dan een Welsh Terrier, en met heel
andere vereisten. Er zijn allerhande
rasspecifieke zaken die je moet
benoemen in de afspraken die je
met elkaar maakt. Dat voorkomt
een heleboel narigheid.’ De tijdgeest is er volgens haar naar dat
mensen steeds vaker extreme
claims indienen. Zo was er een
klant die via zijn jurist een claim
van € 7.000,- indiende, omdat twee
oogharen van zijn hond scheef
stonden. ‘Amerikaanse toestanden.
De claimcultuur is hier nog niet zo
ver als daar, maar het gaat langzamerhand wel die kant op. “Je beste
klant kan je ergste vijand worden”,
op dat uitgangspunt is mijn vak
gebaseerd. Ik geef in mijn lezing
handvatten om het niet zover te
laten komen.’ Ze noemt het voorbeeld van een fokker die een claim
aan zijn broek kreeg, omdat hij een
pup met een ernstige aandoening
had verkocht. ‘De enige eis van de
klant was dat de fokker ter compensatie een bedragje aan de
Dierenbescherming zou overmaken. Dat weigerde hij pertinent.
Kijk, dat snap ik nou niet. Je moet
het probleem kleiner maken,
niet groter!’

GOEDE VOORLICHTING
Boissevain is er heel duidelijk over:
‘De verhouding tussen fokker en
koper staat of valt met goede
voorlichting en documentatie. Als
je dat goed regelt, gaat het koopcontract na ondertekening in een
la en blijft daar. Je moet ervoor
zorgen dat de koper alles weet over
het dier dat hij aanschaft en dat hij
zich ervan bewust is welke verantwoordelijkheden hij op zich neemt.
Hij moet weten dat hij met een
levend wezen te maken heeft, dat
wel eens iets kan mankeren. Dat
het geen bank is die je bij de
Wehkamp koopt. Over wat er mis
kan gaan en wie welke verantwoor-

‘CONGRES WERD TOUR’
Paul Peeters, communicatie manager Raad van Beheer, organiseert de
Fokkerstour al vanaf het begin: ‘Omdat we kennisoverdracht op fokkers
erg belangrijk vinden, organiseren we met onze partners Eukanuba en
Proteq Dier & Zorg al sinds 2009 bijeenkomsten. Aanvankelijk het Raad
van Beheer Fokkerscongres, dat heel succesvol was, en vanaf 2012 werd
dat de Raad van Beheer Fokkerstour. Er zijn meerdere themasessies over
uiteenlopende onderwerpen, gebracht door deskundigen van onder meer
Wageningen UR en de Universiteit Utrecht. De editie van 2012 was zeer
succesvol: in totaal bijna 750 deelnemers bezochten zo’n dertig sessies!
De editie 2013 was wat bescheidener van opzet en bestond uit negen
sessies verspreid over drie locaties in Nederland. Die waren met in totaal
bijna 500 sessiedeelnemers alle drie ‘uitverkocht’. Van de editie 2014
weten we natuurlijk nog niet hoe deze uitpakt. Tevredenheidsonderzoek
wijst in elk geval uit dat 85 procent van de deelnemers de Tour aanbeveelt bij collega-fokkers. Dat zegt toch wel wat.’
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HANDVATTEN VOOR PRAKTIJK
De reacties op haar lezingen in de
Fokkerstour 2013 waren heel
enthousiast. ‘Mensen kwamen na
afloop naar me toe en zeiden “Ik
dacht dat recht heel saai was,
maar dat valt reuze mee!” Eerlijk
is eerlijk: recht is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show.
Ze zijn het spoor snel bijster.

vragen of ik ze tips kan geven om
alle juridische problemen in één
keer te tackelen. Dat kan natuurlijk niet… Maar het was wel
duidelijk dat mijn verhaal in een
behoefte voorzag. Wie er vorig
jaar bij was, raad ik aan er dit jaar
zeker ook weer bij te zijn. Want nu
wordt het concreet en krijg je
handvatten voor de praktijk mee.’

lezing over neurologische problemen.
Paul Mandigers: ‘In deze lezing
bespreek ik de meest voorkomende neurologische problemen
binnen de rashondenfokkerij. De
meest sprekende voorbeelden zijn
epilepsie en ruggenmergziekten.
Maar daartoe zullen we ons niet
beperken. Sommige problemen
komen alleen bij bepaalde rassen
voor, sommige juist alleen bij
bepaalde leeftijden.’ Op laagdrempelige wijze laat Mandigers de
verschillende aandoeningen en de
manier waarop ze zich openbaren
de revue passeren. ‘Zo nodig ga
ik in op de diagnostiek van de
specifieke ziekte en wat dit betekent voor de fokker. In mijn
voorgaande lezingen lag het accent
daar meer op dan dit jaar. Zo heb
ik de afgelopen jaren verschillende
moleculaire tests besproken
waarmee je kunt diagnosticeren
of een hond een erfelijke ziekte
onder de leden heeft. Dit keer zal
het veel meer ziektekunde zijn:
Wat kan ik als fokker zoal meemaken bij mijn honden?’

UP TO DATE KENNIS

Paul Peeters, organisatie Fokkerstour: ‘De Raad van Beheer vindt kennisoverdracht aan fokkers belangrijk.’

Daarom vermijd ik in mijn verhalen het gebruik van moeilijke
termen en jargon en probeer ik
alles zo laagdrempelig mogelijk uit
te leggen. Daarnaast laat ik veel
ruimte voor vragen en interactie,
zodat iedereen aan bod kan
komen. Kijk, deze mensen hoeven
in dat uurtje geen juristen te
worden, maar ik kan ze wel op
het goede spoor zetten.’ Ze waarschuwt dat ze zeker niet alles kan
oplossen. ‘Er zijn altijd mensen die

Paul Mandigers: ‘Fokkerstour is
eigenlijk verplichte kost’
Dr. Paul Mandigers is inmiddels
vaste spreker op de Raad van Beheer
Fokkerstour. Hij is als dierenartsspecialist interne geneeskunde en
neurologie verbonden aan Universiteitskliniek Utrecht en het Veterinair Specialistisch Centrum ‘De
Wagenrenk’. In samenwerking met
fokkers en de rasverenigingen
probeert hij vat te krijgen op erfelijke ziekten. Dit jaar gaat zijn

De toehoorders van Pauls lezingen
zijn doorgaans heel tevreden over
de geboden stof. ‘Ik krijg zelden
klachten dat het saai is. Het is wel
complexe, zware materie, ook al
geef ik het op een luchtige manier,’
geeft hij toe. ‘Toch zie ik het als
verplichte kost voor fokkers. Al
verkoop je maar één nestje per
jaar – in dat geval ben je voor de
wet fokker en heb je automatisch
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als fokker moet je,
binnen het redelijke, kennis
hebben van de ziekten die bij jouw
ras kunnen voorkomen, hoe je ze
ontdekt en wat je kunt doen om ze
te voorkomen.’ Als fokker sta je
garant voor de conditie en kwaliteit van de dieren die je aflevert,
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vindt Paul. ‘Kopers moeten je daar
op aan kunnen spreken. Dus moet
je redelijk up to date kennis in
huis hebben. Je kunt echter niet
alles weten. Ook dierenartsen
weten niet alles. Maar fokkers
hebben ook een ethische en
morele verplichting om gezonde
en sociale pupjes te verkopen. Wat
ik in de praktijk zie, is dat kopers
toch behoorlijk wat achtergrondkennis verwachten van de fokker.
Ergens is dit ook logisch. Immers
je kunt geen automonteur zijn
zonder daadwerkelijk kennis te
hebben van auto’s. Je kunt niet
alles weten, maar wel er naar
streven. Als we dat doen, kunnen
we ervoor zorgen dat de rashond
ook echt te zijner tijd de gezondere hond is.’

RESPECT

‘Tevredenheidsonderzoek wijst in elk geval uit dat 85 procent van de deelnemers
de Tour aanbeveelt bij collega-fokkers. Dat zegt toch wel wat.’

Hoe ervaart Paul Mandigers de
Fokkerstour tot nu toe? ‘Het is een
goed initiatief. De Raad van
Beheer laat ermee zien dat het hen
menens is en dat ze de fokkerij
echt beter willen maken. En de
fokkerij heeft mijn sympathie. Al
sinds 1985 werk ik in de praktijk

met fokkers. Al doende heb ik veel
respect voor hen gekregen. Het
zijn mensen die vaak uit liefhebberij gestart zijn, en gaandeweg
bijna ongemerkt professional zijn
geworden. Met alle verantwoorde-

RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014
De Fokkerstour vindt plaats op drie verschillende avonden, verspreid over
drie locaties door het land. Totaal 9 avonden in oktober en november.
Sprekers zijn dr. Paul Mandigers, mr. ing. Iaira Boissevain en een derde
thema en spreker die door de fokkers zelf aangedragen kan worden.
Deelname kost € 19,50 per persoon, inclusief koffie, thee of ander
drankje. Er geldt er een maximum van 50 tot 70 deelnemers per avond
(afhankelijk van de zaalgrootte) en ‘vol = vol’. Aanvangstijd is 20.00 uur.
Paul Mandigers – Sessie: Neurologie
Dinsdag 14 oktober – Zwolle (Mercure).
Donderdag 30 oktober – Berlicum (Den Durpsherd).
Donderdag 13 november – Woudenberg (De Camp).
Iaira Boissevain – Sessie: Confrontatie of Contract
Woensdag 22 oktober – Berlicum (Den Durpsherd).
Donderdag 6 november – Woudenberg (De Camp).
Dinsdag 18 november – Zwolle (Mercure).
Aanmelden en informatie via: www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour

lijkheid van dien. En dat vaak naast
een volwaardige baan. Als zij
dan ook nog de tijd nemen om
’s avonds ergens naartoe te rijden
om in een onderwerp als erfelijke
ziekten te duiken, vind ik dat
bijzonder!’
De sfeer tijdens de toursessies is
uitstekend, de zalen zitten vol.
Dat vindt hij een goede zaak. ‘Jammer eigenlijk dat er niet meer dan
zeventig mensen in kunnen, dat
betekent dat je over drie avonden
verdeeld zo’n 210 fokkers direct
bereikt. En dat, terwijl er misschien wel 10.000 fokkers in ons
land actief zijn. Die zou ik natuurlijk allemaal willen bereiken, want
de onderwerpen zijn echt van
belang voor hen.
Misschien is het een idee voor de
Raad van Beheer om de lezingen
ook in een internetversie, als
E-learning, te brengen, zodat er
nog meer mensen kennis van
kunnen nemen.’

