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TEKST en foto’s: Raad van beheER

De Raad van Beheer ontvangt het Ministerie van Economische Zaken

			 ‘Mooi te zien dat veel
mensen met veel liefde,
passie en deskundigheid
met (gezonde) honden omgaan’

kynologie

Medewerkers van het Ministerie van Economische
zaken, de beleidsmakers voor onder andere dierenaangelegenheden, hadden 26 september een werkbezoek op uitnodiging van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland. Er werd een
fokker bezocht, aansluitend watersport activiteiten
met honden en als afsluiting presenteerde een
lokale kynologen club haar activiteiten...
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HET MINISTERIE
Vanuit het ministerie waren aanwezig:
• Drs. Henri Kool, directeur Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn.
• Ir. Hans van Dongen, lid van het
managementteam Cluster Dierenwelzijn, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn.
• Drs. Saar Beelen, senior beleidsmedewerker welzijn en gezondheid gezelschapsdieren, Cluster
Dierenwelzijn, Directie Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn.
• MSc. Monique Brobbel, senior
beleidsmedewerker welzijn en
gezondheid gezelschapsdieren,
Cluster Dierenwelzijn, Directie
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn.

Reactie ministerie op het werkbezoek:
Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van de Raad van Beheer. De
Raad is een belangrijke stakeholder voor het ministerie van Economische
Zaken. Politiek en maatschappelijk bestaan er over de fokkerij van gezelschapsdieren al jarenlang veel zorgen over het voorkomen van erfelijke
gebreken en schadelijke raskenmerken, met name in de rashondenfokkerij. De Raad heeft met dit werkbezoek een impressie gegeven van hetgeen
waar de Nederlandse Kynologie voor staat. De ambtenaren van het
ministerie hebben hiermee een goede indruk gekregen van hetgeen er
zoal in de kynologie gebeurt.
In de beleidsbrief dierenwelzijn, die op 4 oktober j.l. naar de Tweede
Kamer is verzonden, is het bevorderen van het fokken van gezonde dieren
als belangrijke doelstelling opgenomen. De overheid stelt regels aan de
fokkers van gezelschapsdieren en laat onderzoek verrichten naar de
incidentie van erfelijke gebreken en schadelijke raskenmerken bij honden
en katten. Daarnaast is met de Raad van Beheer overeengekomen dat zij
in samenwerking met onder meer de KNMvD, Faculteit Diergeneeskunde
en Wageningen Universiteit zal komen tot ondertekening van een intentieverklaring in oktober 2013. In deze verklaring is opgenomen dat er in mei
2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland
moeten gaan verbeteren. De Dierenbescherming zal als kritische participant aan dit proces deelnemen.
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in haar beleidsbrief
dierenwelzijn aan de Tweede Kamer aangegeven deze intentieverklaring te
ondersteunen en de uitvoering van de acties uit het plan financieel te willen
ondersteunen. Overleg over het plan van aanpak en de acties daaromtrent
zal in de komende maanden op regelmatige basis plaatsvinden.
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Reactie raad van beheer op het werkbezoek:

De Raad van Beheer
De Raad van Beheer fungeerde als
gastheer en namens de Raad van
Beheer waren aanwezig:
• Dr. drs. Ingeborg de Wolf, directeur Raad van Beheer.
• Rony Doedijns, kynologisch
directeur Raad van Beheer.
• Mr. Dieuwke Dokkum, hoofd
juridische zaken Raad van Beheer.
• Drs. Laura Roest, howofd afdeling
Gezondheid, Gedrag en Welzijn
Raad van Beheer.
• Paul Peeters, marketing en
communicatie Raad van Beheer.
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Het ministerie heeft aangegeven dat men een goede indruk heeft gekregen
hetgeen er zoal in de kynologie gebeurt, waarmee naar het oordeel van de
de Raad van Beheer de doelstelling van het werkbezoek is gehaald.
De Raad van Beheer wilde aan het ministerie bewust de praktijk laten zien.
Niet de beleidsplannen, dat is papier, niet het proces van het aanvragen en
uitgeven van een stamboom, niet het registreren van een kampioenschap.
De Raad wilde de relatie tussen mens en hond laten zien. De relatie die ervoor
zorgt dat iedere dag zoveel vrijwilligers actief zijn met hun hond om samen te
genieten van elkaars gezelschap en van gezamenlijke activiteiten. Kynologie is
emotie en passie. Maar wel verantwoord en met deskundigheid. Die combinatie van factoren, de kern van de kynologie, wilde de Raad van Beheer tonen en
die opzet is, gezien de reactie van het ministerie, zeker geslaagd.
Nu zijn er aspecten belicht die ruim voor het voetlicht gebracht konden
worden: verantwoord fokken, (water)werk met honden en de regionale functie
van een vereniging in opvoeding en gedrag. Maar de kynologie is breed. Er zijn
nog voldoende thema’s die belicht kunnen worden in volgende werkbezoeken:
denk aan sport op wedstrijdniveau, andere vormen van werken of sport met
honden, de functie van een rasvereniging, hondenshows, opleiding en voorlichting, enzovoort. De Raad nodigt het ministerie dan ook graag uit om in de
toekomst ook die aspecten van de kynologie zelf te ervaren.
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Interessant programma
De Raad van Beheer had voor haar
gasten een interessant programma
samengesteld. Uitgangspunt was

buitenland, om zijn fokdieren door
keurmeesters te laten beoordelen.

Stabiele ouderdieren
dat de medewerkers van het
ministerie een indruk zouden
krijgen van bepaalde aspecten
binnen de kynologie.
Het eerste programmaonderdeel was
een bezoek aan de Teckel en Beagle
kennel ‘van de Hoefstal’ van Kees
Versluis in Meerkerk. Eén van de
doelstellingen van deze succesvolle

kennel is om met gezonde, rastypische en sociale honden te fokken.
Kees Versluis houdt zich aan de
regels van de rasverenigingen en dat
betekent ook, dat de gezondheidsaspecten bij fokdieren vooraf worden
gecontroleerd. Deze fokker is veelvuldig te zien als exposant op
tentoonstellingen in binnen- en

Aan de gasten van de Raad werd
getoond hoe een keurmeester een
hond beoordeelt en wat er nodig is
om een hond goed aan een keurmeester te presenteren.
Rony Doedijns gaf uitleg over de
beide rassen en hij kon rekenen op
een aandachtig luisterend publiek.
Er wordt in ‘De Hoefstal’ alleen maar
gefokt met gezonde, stabiele en
vriendelijke ouderdieren, omdat
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gezondheid én een goed karakter van
een hond in onze maatschappij van
het grootste belang zijn.

Demonstratie waterwerk
Bij ‘De Hoefstal’ is uitgebreid over
fokken en tentoonstellen gesproken.
Het tweede deel van het programma
belichtte het werk dat door rashonden kan worden gedaan. Buiten de
Waterpoort in Gorinchem kreeg men
een demonstratie waterwerk met
honden door een ras dat dicht aan
water en zwemmen is gelieerd, de
Newfoundlander. Dit ras heeft niet
alleen grote, brede voeten, maar ook
zijn karakter dat zich laat omschrijven als zelfstandig en vriendelijk, én
zijn exterieur, in het bijzonder de
dubbele vacht, maken hem prima
geschikt om in het water te werken.
Was de Newfoundlander in vroeger

Waterwerk brevetten
In samenwerking met de Raad van
Beheer introduceerden de beide
rasverenigingen voor de Newfoundlander de internationale
manier van waterwerken in
Nederland.
Inmiddels is ook, in samenwerking
met de rasverenigingen voor de
Landseer E.C.T. en de Leonberger,
vorm gegeven aan een officieel
reglement dat leidt tot het beoefenen van waterwerktrainingen.
Deze trainingen moeten dan
resulteren in het behalen van
internationale, door de F.C.I.
erkende, waterwerk brevetten.
In dit waterwerk reglement wordt
de uiterste zorg besteed aan de
gezondheid en het welzijn van de
honden die aan het waterwerk
deelnemen.
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waterwerk, jacht, agility, flyball,
windhondenrennen of coursing is –
betekent dat een mooie rashond
tegelijkertijd een gezonde en fitte
werkende hond kan zijn.

Demonstraties
Het bezoek van de medewerkers van
het ministerie werd afgesloten met
een ontvangst door de Kynologen
Club Gorinchem en Omstreken. Deze
club gaf diverse demonstraties, onder
andere agility en gedrag & gehoorzaamheid. De Kynologen Club
Gorinchem en Omstreken is al sinds
november 1921 bezig met trainingen
voor honden, zoals puppycursussen,
jonge honden cursussen, elementaire
gehoorzaamheid, ringtraining,
uithoudingsvermogenproeven,
enzovoort. De Kynologen Club heeft
een sterke regionale functie in de
opvoeding van eigenaar én hond.

Representatief

tijden vissers behulpzaam bij het
binnenhalen van de netten in de
koude, Canadese wateren én actief
bij het aan land brengen van drenkelingen, tegenwoordig wordt hij nog
steeds ingezet voor het redden van
mensen uit het water. Aan de
demonstratie buiten de Waterpoort
namen acht Newfoundlanders en
hun begeleiders deel.

Visitekaartje
Waterwerken met de voornoemde
rassen geeft niet alleen bazen en
honden veel plezier, maar toont ook
aan dat gezonde en fitte rashonden
hét visitekaartje van de Nederlandse
kynologie zijn. In een tijd waarin
heel kritisch naar rashonden wordt
gekeken, is het goed te weten dat
het werken met honden – of dat nu

In kort bestek hebben medewerkers
van het ministerie van Economische
Zaken een representatief overzicht
gekregen welke activiteiten er binnen
de kynologie met rashonden kunnen
worden beoefend. Fokken, tentoonstellen, werken en hondensporten,
dát is wat kynologie zo veelzijdig
maakt. Directeur Dierlijke Agroketens
en Dierenwelzijn drs. Henri Kool
twitterde over het werkbezoek:
‘Mooi te zien dat veel mensen met veel
liefde, passie en deskundigheid met
(gezonde) honden omgaan. En dat weer
overdragen aan anderen.’

informatie
Meer weten over waterwerk? Surf
naar: www.nnfc.nl of naar:
www.thenewfsociety.com/index.html
Meer weten over alle andere
vormen van hondensport:
www.raadvanbeheer.nl/hondensport

