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Nieuw directieteam
Raad van Beheer
blikt vooruit
Sinds 1 maart heeft de Raad van Beheer twee nieuwe directeuren. Na een
maand inwerken vertellen Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns in een open
gesprek met het Tijdschrift voor Diergeneeskunde vol enthousiasme over
wat hen voor ogen staat. Het gesprek vindt plaats in Amsterdam Oud-Zuid,
waar de Raad zetelt in een kantoor dat tot in de puntjes distinctie en
hondenliefhebberij uitstraalt.
Tekst Marjan Leneman

De Raad van Beheer is 110 jaar geleden
begonnen als overkoepelende vereniging
voor drie hondenverengingen. Nu zijn
het er ruim driehonderd. Het gaat om
215 rasverenigingen en de overige zijn
kynologische verengingen, te weten
hondentrainingverenigingen, de keur
meestersvereniging, et cetera. De Raad
van Beheer is vooral bekend vanwege

gericht geweest op het benadrukken van
de uiterlijke kenmerken van het ras dan op
de gezondheid en het welzijn van het dier.
De meeste rassen zijn ontstaan vanuit een
werkfunctie, bijvoorbeeld jacht of erfbewa
king, maar sinds de jaren zestig hebben de
functies gezelschap en ‘branding’ steeds
meer gewicht gekregen. Dit kan een ver
klaring zijn voor de karikaturale fokrichting

Elke verbeterende selectie
duurt een generatie
de rashondenvertegenwoordiging, maar
die bekendheid is niet altijd louter positief
geweest. Tot circa dertig jaar geleden is de
fokrichting voor redelijk wat rassen meer
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van toen. Er is door de Raad van Beheer
en de rasverenigingen al in de jaren tachtig
afscheid genomen van dergelijk fokbeleid,
maar men kampt nog altijd met de gevol

gen, zijnde de opsporing van gebreken,
genetische ‘bottlenecks’ en het herstellen
van imagoschade.

Gezondheid, Gedrag en Welzijn
De Raad heeft al meer dan dertig jaar een
speciale afdeling Gezondheid, Gedrag en
Welzijn (GGW), om juist die aspecten, dus
de intrinsieke waarde van de rashond,
in het fokbeleid van de rasverenigingen
te waarborgen. Ingeborg de Wolf gaat
deze afdeling aansturen. Haar streven
is te zorgen dat het stamboekpapier
inzicht geeft in kwaliteit. “Er zijn ongeveer
500.000 van de circa 1,5 miljoen honden
in Nederland als rashond geregistreerd.
Deze dieren zijn in tegenstelling tot niet
geregistreerde honden onderworpen aan
ons Kynologisch Reglement. Daar vallen
behalve gezondheidseisen ook welzijns
eisen onder. Elk nest wordt gecontroleerd
en de ouderdieren worden gescreend op
een aantal erfelijke gebreken. We kunnen
nooit 100 procent gezondheid garanderen,
omdat het om levende have gaat, maar
de kans dat een geregistreerde rashond
goed en gezond is, moet op termijn veel
waarschijnlijker zijn dan wanneer je een
ongeregistreerde op-een-ras-gelijkende
hond of een bastaard koopt. We zijn bezig
om het waarborgen te verankeren als een
kernkwaliteit van de Raad van Beheer.
Jaarlijks worden vijfduizend potentiële
fokdieren gecontroleerd op afwijkingen
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Bijschrift

aan heupen en ellebogen en zevenduizend
ondergaan een ECVO-oogonderzoek.
De fokkers gebruiken de resultaten om
de beste reu-teef combinatie te maken.
We gaan de uitslagen via onze website
toegankelijk maken. Maar ons werk strekt
verder dan toekomstige ouderdieren tes
ten op afwijkingen. Onze GGW-afdeling
en de Universiteit van Wageningen doen
momenteel onderzoek naar inteelt en

verwantschap in samenwerking met drie
rasverenigingen.” De Raad van Beheer
wil de kennis uit dit project behalve met
hondenfokkers en rasverenigingen ook
delen met dierenartsen. Er kan een boek
besteld worden bij de Raad van Beheer,
dat ook digitaal (gratis) beschikbaar komt
via de website. “Ook met de ICT afde
ling”, vervolgt Ingeborg de Wolf, “willen we
onze service uitbreiden. Per 1 april is de

Twee directeuren
Het Bestuur van de Raad van Beheer heeft gekozen voor een tweehoofdig directieteam, om te kunnen bogen op een breder competentiespectrum en vermogen tot
afstemmen van interne afdelingen en externe relaties. De uitbreiding van haar missie
(maatschappijbreed baken voor hond gerelateerde zaken) en groeiende organisatie
(vijftig mensen in dienst en zeer veel vrijwilligers) noopte daartoe.
Ingeborg de Wolf studeerde Gezondheidswetenschappen en Bedrijfskunde en is
gepromoveerd aan de faculteit Diergeneeskunde. Ze heeft gewerkt voor de Raad
voor Dierenaangelegenheden en als directeur van het Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren (LICG). Zij gaat leiding geven aan het Bureau, dat wil zeggen de
personele, financiële en juridische afdelingen, de ICT, waaronder de I&R databank,
de stamboekhouding en de Gezondheid, Gedrag en Welzijnsafdeling.
Rony Doedijns is al meer dan dertig jaar actief in de kynologie, onder andere als
‘allround’ mondiaal keurmeester en organisator van Nederland’s grootste hondententoonstelling, de Amsterdam Winner. Hij ruilde zijn baan als manager bij een internationaal retailbedrijf in, om leiding te geven aan de Raad’s activiteiten met betrekking tot
ledencontact, opleidingen, hondensporten, keurmeesterszaken, tentoonstellingen,
evenementen, nestcontroleurs én de marketing en communicatie.
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verplichte identificatie en registratie voor
pups van kracht. We gaan een daartoe
door het Ministerie van Economische
Zaken aangewezen databank beheren, die
we openstellen voor alle honden, dus niet
alleen voor rashonden. We gaan daar een
‘Track and Trace’-service aan verbinden
voor zoekgeraakte dieren.”

Imago
Erfelijke gebreken komen te paard en
gaan te voet. Elke verbeterende selectie
duurt een generatie. Maar het herstel van
een geschade reputatie duurt nog langer.
Rony Doedijns: “We willen uitgroeien tot
een nationale organisatie voor de hond.
Onze Engelse evenknie laat jaarlijks op
hun ‘Crufts Dog Show’ in Birmingham zien
dat dat kan. Genieten van en met honden
staat centraal. Dat kan het bedrijven van
hondensport zijn, maar ook het fokken van
rashonden. De beste fokkers hebben een
diepgaand begrip van het erfelijk materiaal
waarmee ze werken en zijn sterk verbon
den met hun dieren. Dat dwingt respect
af.” Doedijns vervolgt: ”Er is een breed
gedragen wil om het goed te doen en dat
maakt verbeteringen doorvoeren eenvou
diger. Nu is de tijd gekomen van ‘Be good
and tell it’. We moeten uitdragen waar we
voor staan en om te zorgen dat men ons
niet met een verouderde bril blijft bekijken,
laten we ons bijstaan door campagne- en
communicatiespecialist Kay van de Linde”.
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