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Woord van de 
voorzitter

Op vele terreinen is er 
hard gewerkt. En dat hebt 
u ongetwijfeld gemerkt, 
bijvoorbeeld omdat u er in 
de Raadar over gelezen hebt 
of omdat u er zelf mee in 
aanraking bent gekomen. Ik 
doe slechts een kleine greep 
uit alle activiteiten die met 
succes zijn neergezet in 2014.

De verplichte DNA-afname en 
-afstammingscontrole werd 
massaal door de Nederland-
se kynologie omarmd. Op de 
Algemene Vergadering van 23 
november 2013 stemde maar 
liefst 91 procent voor deze ver-
plichting. De verplichting zelf 
werd op 1 juni 2014 van kracht. 
Er werd rekening gehouden 
met een daling in de stam-
boomafgifte, maar niets van 
dit alles. Met deze verplich-
ting hebben we een stevig 
fundament neergelegd voor 
een gedegen gezondheids- 
en welzijnsbeleid voor (ras)
honden. Een prachtige basis 
voor gezonde honden… een 
resultaat om trots op te zijn.

Volop in beweging, zo laat 
2014 zich het beste omschrij-
ven. Maar er is meer om trots 
op te zijn. Denk maar aan de 
introductie van de Benelux 
Winner, een nieuwe titel die in 
samenwerking met onze Belgi-
sche en Luxemburgse colle-
ga’s tot stand is gekomen. Een 
andere mijlpaal op het gebied 
van de hondententoonstellin-
gen was de organisatie van 
de Winner, samen met Cyn-
ophilia. De Winner was een 
groot succes en kende een 
opvallende primeur: Eukanuba 
World Challenge. Tijdens dit 
evenement waren, dankzij een 
goede samenwerking tussen 
Eukanuba en de Raad van Be-
heer, alle tophonden van over 

de hele wereld in Amsterdam 
aanwezig!

Natuurlijk wil ik ook de over-
gang van de sporten van 
Cynophilia naar de Raad van 
Beheer niet onvermeld laten. 
De Raad van Beheer heeft bij 
het bepalen van zijn standpunt 
over het al dan niet overgaan 
van de sporten naar de Raad 
van Beheer kritisch geluisterd 
naar diegenen die een derge-
lijke overgang concreet raakt, 
namelijk de sporters. Steeds 
heeft de Raad van Beheer ge-
probeerd vanuit hun belang te 
handelen… en met succes! Als 
voorzitter ben ik blij om deze 
nieuwe tak aan de Raad van 
Beheer te mogen toevoegen. 
Naast de tentoonstellingen en 
het werken met honden maakt 
ook het sporten met honden 
de passie van mensen voor 
hun hond zichtbaar.

Een andere mijlpaal die niet 
onvermeld mag blijven, is de 
totstandkoming van het pro-
jectplan ‘Fairfok – de gezonde 
en sociale hond in Nederland’. 
De Raad van Beheer had bij 
de totstandkoming van dit 
projectplan op verzoek van het 
ministerie van Economische 
Zaken een voortrekkersrol. 
Samen met partijen uit de 
huisdierensector heeft de 
Raad van Beheer gezocht naar 
een pallet aan maatregelen 
die de gezondheid, het welzijn 
en het sociale gedrag van alle 
honden in Nederland moe-
ten verbeteren. Dit pallet aan 
maatregelen is beschreven in 
het projectplan dat op 27 no-
vember 2014 aan staatssecre-
taris Dijksma van Economische 
Zaken is overhandigd.
Niet alle inspanningen zijn 
even zichtbaar. Achter de 
schermen is bijvoorbeeld heel 

hard gewerkt aan een nieuwe 
huisstijl. De Raad van Beheer 
is volop in beweging; de 
nieuwe huisstijl onderstreept 
dit. Ook zijn voorbereidin-
gen getroffen voor een groot 
transitietraject waarin IT een 
cruciale rol speelt. De komen-
de jaren bouwen we de Raad 
van Beheer verder uit tot een 
professionele organisatie die 
midden in de maatschappij 
staat. En hoe u dit gaat mer-
ken… bezoekt u later in 2015 
de website van de Raad van 
Beheer maar eens!

We zijn volop in beweging en 
we gaan door, ook in 2015. Ik 
schrijf nadrukkelijk ‘we’, want 
de Raad van Beheer zijn wij 
immers allemaal… u en ik! 
Samen maken wij het ver-
schil. Dat verschil kunnen we 
maken dankzij het grote aantal 
mensen dat wekelijks, zo niet 
dagelijks, actief is binnen de 
kynologie. Daarom wil ik al 
onze leden, de fokkers die bij 
ons een stamboom aanvragen 
en alle vrijwilligers - keurmees-
ters, ringmedewerkers, de 
leden van het Honden Welzijn 
Team, de bestuursleden van 
verenigingen en al die andere 
actieve vrijwilligers die van 
de Raad van Beheer een van 
de grootste vrijwilligersorga-
nisaties van het land maken 
- bedanken voor hun tomeloze 
energie en ongelooflijk grote 
inzet! Dankzij hun positieve 
houding en enorme betrok-
kenheid kunnen zoveel men-
sen genieten van hun hobby 
en maken we voor honden het 
verschil!  

Gerard Jipping
Voorzitter Raad van Beheer
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Het bestuur van de Raad van Beheer per 28 juni 2014.
Vlnr: John Lijffijt (lid), Hugo Stempher (lid), John Wauben (vice-voorzitter), Marc Valk (secretaris), Gerard Jipping (voorzitter), Koen Borst (penningmeester), Jack Alberts (lid)
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Woord van de 
directie

Alweer ruim twee jaar werken 

wij als directie enthousiast 

aan de toekomst van de 

kynologie. Werken met 

passie aan de passie van 

anderen, het is ons op het lijf 

geschreven. 

Meer dan ooit staan de 

gezondheid en het welzijn 

van honden volop in de 

belangstelling. En terecht: 

gezondheid en welzijn zijn 

niet alleen voor mensen 

het belangrijkste goed, dat 

geldt ook voor honden. 

Daarom werken we hard 

aan maatregelen en plannen 

om hier zo goed mogelijk 

invulling aan te geven. Onder 

andere met het projectplan 

‘Fairfok’, voor een gezonde 

en sociale hond. Op de dag 

van de overhandiging van 

Fairfok aan de staatssecretaris, 

november 2014, was er de 

hele dag positieve aandacht 

in de media. Onder andere op 

het NPO-nieuws en in diverse 

actualiteitenprogramma’s 

op radio en televisie. De 

volgende stap was het plan 

te bespreken met onze 

achterban. Veel van wat in het 

projectplan is geformuleerd, is 

staand beleid. Maar er zit ook 

een deel nieuw beleid bij. Daar 

moet onze achterban zich in 

kunnen vinden en daarom 

zitten we in een informatie- en 

inspraakproces – ook nog een 

groot deel van 2015. 

Wij vinden het belangrijk 

dat de boodschap van de 

Raad van Beheer overkomt 

en dat wij duidelijk zijn in 

onze communicatie. Maar 

we vinden het ook belangrijk 

dat onze leden de service 

krijgen die ze van ons 

verwachten. Onder het motto 

“meten is weten” hebben we 

daarom in 2014 het eerste 

klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd. Dat gaan 

we voortaan regelmatig 

doen, ook onder fokkers 

en consumenten. Want 

uiteindelijk moet iedereen 

zich door de Raad van Beheer 

gehoord voelen en tevreden 

zijn over dat wat we te bieden 

hebben.  

Dat er een andere wind waait 

bij de Raad van Beheer, is 

ook de sector niet ontgaan. 

De overheid ziet in ons een 

belangrijke partner als het gaat 

om het houden van honden. 

Er is regelmatig contact met 

de overheid, maar ook met 

andere stakeholders hebben 

we waardevolle en intensieve 

contacten. Alleen door samen 

te werken kunnen we het 

verschil maken. En met elkaar 

moeten we een antwoord 

geven op de ongenuanceerde 

kritiek op de rashond in 

Nederland. De Raad van 

Beheer, de rasverenigingen, 

maar ook de fokkers doen 

veel om gezonde en sociale 

honden te fokken. Er zijn 

verenigingsfokreglementen 

opgesteld, er vinden 

gezondheidsonderzoeken 

plaats, uitslagen van 

gezondheidsonderzoeken 

worden gepubliceerd. Daarin 

is de Raad van Beheer heel 

transparant. Dat zijn ook 

allemaal dingen die veel 

fokkers van look-alikes niet 

doen. Maar de koper van 

een hond weet dat niet. Daar 

hebben we nog behoorlijk wat 

werk te verzetten.

Ingeborg de Wolf   
Rony Doedijns

Bouwen aan de 
toekomst van de 
kynologie!
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Over de raad van 
beheer

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) is het 

overkoepelende orgaan op het gebied van de kynologie in Nederland. Kynologie staat voor 

alles wat te maken heeft met relaties tussen mensen en (ras)honden. Kynologie omvat 

dus kennis van het fokken van raszuivere honden, maar ook kennis op het gebied van de 

gezondheid en het welzijn. Ook alle vormen van hondensport worden gerekend tot de 

kynologie. In Nederland worden naar schatting zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen honden gehouden. 

Daarvan zijn er ongeveer 500.000 rashonden; in Nederland zijn circa 300 erkende rassen. 

Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft één of meer honden.

Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Deze verenigingen bestaan 

uit rasverenigingen, kynologenclubs en bijzondere verenigingen. Deze verenigingen kiezen via 

de Algemene Vergadering een bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven personen. Het bureau van 

de Raad van Beheer ondersteunt het bestuur in de voorbereiding, vorming en uitvoering van het 

beleid. Bij het bureau werken zo’n 40 medewerkers.

De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale (ras)honden met een goed welzijn. Dit 

betekent dat de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van (ras)honden leidend zijn. Pas 

als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die gerelateerd zijn 

aan het fokken, aanschaffen en houden van (ras)honden. Daartoe gaat de Raad van Beheer in 

gesprek met zijn leden en hun achterban, maar ook met de politiek, de overheid, maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. ■

Met passie maken wij 
het verschil

Dit document biedt u een overzicht van wat er in 2014 in kynologisch Nederland is gebeurd. Maar 

het biedt meer dan dat. Wij werken met passie aan de passie van anderen! De bestuursleden, de 

directie, de medewerkers van de Raad van Beheer… wij zetten ons, ieder op zijn of haar eigen 

manier, voor meer dan de volle 100 procent in voor die dingen waarin wij geloven. Maar dat doen 

wij niet alleen. Wij doen dat samen met mensen die net zo gepassioneerd zijn als wij: vrijwilligers, 

medewerkers van organisaties uit de sector, leveranciers… 

In de mini-interviews die in dit jaaroverzicht zijn opgenomen, geven de geïnterviewden steevast 

aan wat ‘houden van honden’ voor hen betekent en hoe dat doorwerkt in de samenwerking die ze 

met elkaar hebben. Daar spat vaak het plezier en het enthousiasme vanaf. ■ 
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Januari

Zoals ieder jaar begint het nieuwe kynologische jaar 2014 

met de nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer. Ook 

dit jaar wordt de nieuwjaarsreceptie goed bezocht: meer 

dan 200 kynologen en zakelijke relaties schudden elkaar 

in Partycentrum De Schimmel in Woudenberg de hand. 

Naast de vele bekende gezichten, zijn dit jaar onder de 

bezoekers ook opvallend veel jonge kynologen. In zijn 

traditionele nieuwjaarstoespraak meldt de voorzitter van 

de Raad van Beheer, Gerard Jipping, tal van nieuwtjes. 

Eén van de meest opvallende nieuwtjes is dat in 2014 de 

stamboeken geopend worden voor de Saarlooswolfhond 

en de Wetterhoun. Dit wordt gedaan om de genenpool te 

vergroten. Na afloop van de nieuwjaarstoespraak wordt 

volop bijgepraat. Pas laat in de middag verlaten de laatste 

bezoekers De Schimmel.

DRUKBEZOCHTE 
NIEUWJAARSRECEPTIE
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Al gedurende langere tijd werkt de Raad van Beheer, met steun van 

het ministerie van Economische Zaken, nauw samen met Wageningen 

University & Research Centre (Wageningen UR) om meer grip te 

krijgen op inteelt en verwantschap binnen hondenrassen. Op 21 

januari 2014 presenteren de Raad van Beheer en Wageningen UR 

de resultaten van het project “Omgaan met verwantschap en inteelt 

in de rashondenfokkerij” aan een breed publiek. Zo’n 250 fokkers, 

rasverenigingen en organisaties uit de sector luisteren geboeid naar 

verschillende presentaties en krijgen in een demonstratie te zien 

hoe de door Wageningen UR ontwikkelde softwaremodules gebruikt 

kunnen worden om tot een weloverwogen fokbeleid en verstandige 

fokcombinaties te komen.

SUCCESVOL 
SYMPOSIUM 

OVER 
INTEELT EN 

VERWANTSCHAP

Na een succesvolle pilot in 2013 is het Honden Welzijn Team vanaf 1 januari 2014 te vinden op iedere 

CAC/CACIB-tentoonstelling in Nederland. Het Honden Welzijn Team bestaat uit ervaren mensen uit de 

kynologie. Hun rol is om exposanten te helpen hun honden ook op tentoonstellingen op een verantwoorde, 

diervriendelijke manier te behandelen. Zo spreekt het Team exposanten aan als honden bijvoorbeeld te lang 

zonder water en zonder aandacht in een bench verblijven of te lang of onbewaakt op een trimtafel staan. 

Hiermee laat de Raad van Beheer zien dat ook op tentoonstellingen de gezondheid en het welzijn van de 

hond het belangrijkste zijn. 

HONDEN WELZIJN TEAM ACTIEF OP IEDERE 
TENTOONSTELLING

De organisatie en sprekers van het symposium: Drs. Saar Beelen, ministerie van EZ, John Wauben, portefeuillehouder fokbeleid 
bestuur Raad van Beheer,  Lucia Kaal-Lansbergen, Hoofd van de afdeling Genomics - WUR, Ingeborg de Wolf, directeur Raad van 
Beheer, dr. Jack Windig, senior onderzoeker WUR, dr. ir. Kor Oldenbroek, senior onderzoeker WUR, drs. Laura Roest, dierenarts 
Raad van Beheer.
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HOND VAN HET JAAR 
SHOW TREKT VEEL 
BEZOEKERS
Op 23 februari 2014 vindt in De Flint in Amersfoort de jaarlijkse 

Hond van het Jaar Show plaats, die ook dit jaar georganiseerd 

wordt door de Raad van Beheer. Deelnemen aan deze show kan 

niet ‘zomaar’, maar uitsluitend op uitnodiging. Alleen honden 

die in 2013 heel succesvol zijn geweest en die een Nederlandse 

eigenaar hebben, komen hiervoor in aanmerking. Meer dan 270 

honden dingen mee naar de titel ‘Hond van het Jaar’. Na een 

spannende finale wint de Welsh Terrier reu Poirot from Michel at 

Husken van Bob Krautscheid deze prestigieuze titel.

RAAD VAN BEHEER 
GAAT DIGITAAL!
Ook de Raad van Beheer gaat mee met zijn tijd en omarmt het 

digitale tijdperk. Op het digitale vlak zal er de komende tijd veel 

gaan gebeuren. Een eerste stap is dat de vertrouwde Raadar, 

die altijd per mail verzonden wordt en op de website van de 

Raad van Beheer terug te lezen is, vanaf februari 2014 ook te 

bekijken is op de iPad of Android tablet via een speciale gratis 

app. Voor de smart phone is een dergelijke app er overigens 

niet; de smart phone is minder geschikt voor het lezen van 

lange(re) stukken tekst. 

RAAD VAN BEHEER 
OVERHANDIGT 

INTENTIEVERKLARING AAN 
STAATSSECRETARIS DIJKSMA

De Raad van Beheer vindt dat de gezondheid en het welzijn 

van honden het belangrijkste moeten zijn. Als het gaat om 

rashonden, dan kan en wil de Raad van Beheer hierin zijn 

verantwoordelijkheid nemen. Het verbeteren van de gezondheid 

en het welzijn van álle honden is echter een brug te ver voor de 

Raad van Beheer alleen. Door de handen ineen te slaan en als 

sector samen een projectplan op te stellen, komt de ambitie om 

voor álle honden het verschil te maken ineens veel dichterbij. 

Daarom gaat de Raad van Beheer het gesprek aan met andere 

partijen uit de sector om alle initiatieven die er zijn in kaart te 

brengen en te kijken waar samenwerking mogelijk is. Deze 

initiatieven en samenwerkingsmogelijkheden worden in een 

projectplan ‘De gezonde en sociale hond in Nederland’ vervat. 

Op 3 februari 2014 overhandigt de Raad van Beheer, samen 

met andere betrokken partijen, de intentieverklaring om tot een 

dergelijk projectplan te komen aan staatssecretaris Dijksma van 

Economische Zaken.

Februari

Op 2 februari 2014 wordt John Wauben (Raad van Beheer) 

gekozen tot voorzitter van de keurmeesterscommissie 

van de FCI (Fédération Cynologique Internationale). 29 

Landen van over de hele wereld brengen hun stem uit. 

De Raad van Beheer is blij met dit resultaat; zo krijgen we 

meer grip op het internationaal beleid en kunnen we onze 

visie op het gebied van keurmeesterszaken beter delen 

met andere landen.

JOHN WAUBEN 
KRIJGT BELANGRIJKE 
FUNCTIE BINNEN DE 
FCI
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Wij werken met 
passie aan de 
passie van anderen 

Dat doen we samen, want wij geloven 
dat we samen het verschil kunnen 
maken. Centric en de Raad van Beheer 
bouwen daarom samen de nieuwe 
website houdenvanhonden.nl. Een 
professionele website, waarop mensen die 
geïnteresseerd zijn in honden gemakkelijk 
de informatie kunnen vinden die hen 
helpt de dingen te doen die goed zijn 
voor honden. Een website ook, waarop 
bezoekers online allerlei dingen kunnen 
regelen. Denk maar aan fokkers die er 
zelf hun dek- en geboorteaangifte kunnen 
doen! 

We hebben natuurlijk nog veel meer 
ideeën. Omdat het takenpakket van de 
Raad van Beheer breed is en onze  
processen complex zijn, doen we dat 
stapje voor stapje. Met ieder stapje dat 
we zetten, maken wij het mensen nóg 
gemakkelijker om invulling te geven aan 
hun passie voor honden. Zo werken wij 
met onze eigen passie aan de passie van 
anderen! ■  

François Zielemans (Centric):

'Houden van honden is voor 

mij samen met de Raad 

van Beheer bepalen hoe 

moderne technologieën de 

dienstverlening richting fokkers, 

hondenliefhebbers en andere 

betrokkenen kan verbeteren.'

Ingeborg de Wolf:

Houden van honden is voor mij 

samen met anderen, binnen 

én buiten de Raad van Beheer, 

dingen doen die goed zijn 

voor honden en hun baasjes – 

uiteraard met de kennis, ervaring 

en enorme drive die we samen 

hebben.’
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Maart

VOLOP AAN HET 
VOORBEREIDEN 
Ogenschijnlijk is maart een maand waarin niet zo veel gebeurt, 

maar schijn bedriegt… Maart staat bol van de activiteiten om 

evenementen die later dit jaar zullen plaatsvinden voor te 

bereiden. Zo zijn de voorbereidingen voor de Dag van de Hond 

in volle gang. Alle leden, dierenartspraktijken en trimsalons 

ontvangen een promotiepakket met een poster en flyers. Er 

zijn banners en stoppers die gebruikt kunnen worden op de 

website, in nieuwsbrieven of in het clubblad van verenigingen. 

Locaties die deelnemen worden bekend gemaakt. En op 12 

maart 2014 organiseert de Raad van Beheer de workshop ‘Kind 

& Hond, samen plezier’ voor instructeurs zodat zij zich goed 

op de Dag kunnen voorbereiden. Een maand eerder hebben 

deelnemende verenigingen zich tijdens een informatieavond al 

volop laten informeren en inspireren. 

Animal Event is een ander evenement dat veel voorbereiding 

vraagt. Tijdens Animal Event ondersteunt de Raad van 

Beheer de promotie van rashonden door rasverenigingen. 

Zo organiseren wij het rashondendefilé en faciliteren andere 

demonstraties. Dit betekent dat er voorafgaand aan het 

evenement veel afstemming nodig is tussen de Raad van 

Beheer en de rasverenigingen, maar ook tussen de Raad 

van Beheer en de organisatie van Animal Event. Voor veel 

activiteiten beginnen de voorbereidingen vaak enkele 

maanden tot ongeveer een jaar van tevoren. Soms starten de 

voorbereidingen nog veel vroeger. Zo zijn de voorbereidingen 

voor de World Dog Show 2018 al geruime tijd geleden gestart. 

Alle pups en geïmporteerde 

honden moeten ingeschreven 

worden bij een door de overheid 

aangewezen databank. Deze 

registratie is wettelijk geregeld. 

Databank Honden van de Raad 

van Beheer is zo’n door de 

overheid aangewezen databank. 

Als extra service introduceert 

de Raad van Beheer in maart 

2014 de gratis ‘invulservice’. 

Met de ‘invulservice’ worden 

de nestgegevens automatisch 

ingevuld in Databank Honden. De 

nestgegevens zijn de gegevens 

zoals die door de Raad van 

Beheer in het Nederlands Honden 

Stamboek zijn opgenomen. 

De fokker hoeft dankzij de 

‘invulservice’ niet meer alle 

chipnummers, de namen van alle 

pups en de gegevens van de 

chipper in te voeren; die zijn alvast 

ingevuld. Dat scheelt veel tijd, tijd 

die nu aan de honden besteed 

kan worden!

NIEUWE 
SERVICE BIJ 
DATABANK 
HONDEN

MIJLPAAL: DE EERSTE
FOKGESCHIKTHEIDSKEURING 
BIJ DE ENGELSE BULLDOG
Eind 2013 sloten de Raad van Beheer en de beide rasverenigingen van de Engelse Bulldog een 

convenant af. In het convenant is een aantal regels vastgelegd waarmee de Raad van Beheer 

en de rasverenigingen hopen de gezondheid en het welzijn van deze bulldoggen te verbeteren. 

Een van de regels uit het convenant is dat alle dieren waarmee men wil fokken - ongeacht of 

men lid is van een rasvereniging - eerst gekeurd moeten worden. Zo’n fokgeschiktheidskeuring 

bestaat uit een conditietest, een patella luxatie-onderzoek en een exterieurkeuring. De eerste 

fokgeschiktheidskeuring vindt plaats op 15 maart 2014 en wordt niet alleen door fokkers, maar ook 

door vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Hondenbescherming bezocht. Dat de keuring geen 

wassen neus is, blijkt wel uit het feit dat op de eerste fokgeschiktheidskeuring niet alle honden 

slagen voor de keuring.

Workshop voor 
instructeurs bij KV 

Nieuwegein ter 
voorbereiding 
op de Dag 
van de 
Hond.

De dierenarts 
registreert het 
verloop van de 
hartslag.

De 
conditietest 
is onderdeel 
van de 
keuring.
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April

Van 3 tot en met 6 april 

2014 ontvangt de Raad 

van Beheer de twee 

belangrijkste commissies 

van de FCI, namelijk de 

FCI Scientific Commission 

en de FCI Standard 

Commission. De eerste 

commissie is verantwoordelijk 

voor de coördinatie 

van het internationale 

gezondheidsbeleid van de 

FCI, de laatste zorgt voor de 

formele goedkeuring van alle 

rasstandaarden. Als gastheer 

maakt de Raad van Beheer 

van de gelegenheid gebruik 

om zich te presenteren aan 

de internationale kynologie. 

Beide commissies zijn onder 

de indruk van de vele stappen 

die de Nederlandse kynologie 

in de afgelopen jaren heeft 

gezet om de gezondheid en 

het welzijn van rashonden 

te borgen. Vooral de wijze 

waarop de Raad van Beheer 

zorgt voor draagvlak voor zijn 

beleid kan rekenen op veel 

belangstelling.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
VOOR WERKHONDEN 2014
In het eerste weekend van april vindt het Nederlands Kampioenschap voor 

werkhonden plaats. Het kampioenschap bestaat uit de onderdelen ‘speuren’, 

‘gehoorzaamheid’ en ‘pakwerk’. Het Nederlands Kampioenschap is niet ‘zomaar’ 

een wedstrijd; het is ook de laatste selectieproef voor deelname aan het Wereld 

Kampioenschap. Jan van de Visch wordt met zijn Mechelse Herder reu ‘Alix van 

het Eldeseveld’ Nederlands Kampioen. 

De Raad van Beheer vindt het 

belangrijk dat het keurmeestersbeleid 

meegaat met zijn tijd. Dingen die 

vroeger heel gewoon gevonden 

werden, worden tegenwoordig lang 

niet altijd zonder meer geaccepteerd. 

Daarom gaat de Raad van Beheer in 

gesprek met keurmeesters en heeft 

hij de inbreng van de keurmeesters 

samen met zijn eigen visie op 

keurmeestersbeleid vervat in een 

nieuw uitvoeringsreglement. Op 16 april 

2014 presenteert de Raad van Beheer 

deze nieuwe uitvoeringsregels aan de 

keurmeesters en de rasverenigingen. 

De uitvoeringsregels beschrijven de 

volledige rasexamens, de compacte 

examens, het loopbaantraject en het 

algemeen beleid voor keurmeesters. 

Internationaal heeft Nederland een 

leidende en initiërende rol met de 

ontwikkeling van een gedragscode 

voor keurmeesters.

INTERNATIONAAL 
BEZOEK

KEURMEESTERS-
BELEID IN 
BEWEGING!
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In de werkgroep 
Fokkerij & Gezond-
heid werken de 
rasverenigingen 
samen om de 
gezondheid van de 
rashondenpopulatie 
in Nederland te 
waarborgen en 
waar nodig te 
verbeteren. 

De passie voor ons geliefde ras 
mag ons niet blind maken voor 
gezondheidsproblemen of risico’s voor 
het welzijn van de honden die wij op de 
wereld zetten. Deze verantwoordelijkheid 
voelen wij gezamenlijk en daaraan geven 
wij handen en voeten door middel van 
adviezen en voorstellen.
De afgelopen jaren hebben wij onder 
meer gewerkt aan het verplichte 
Verenigingsfokreglement (VFR) en de 
DNA-afstammingcontrole met daaraan 
gekoppeld de opslag van DNA-materiaal. 
Dit geeft een basis voor de plannen om 
gezondheidsonderzoeken rasbreed in te 
voeren. Het doel hiervan is dat iedereen 
die met honden van een bepaald ras wil 
fokken, de voor dat ras noodzakelijke 
onderzoeken moet laten verrichten. 
Ongeacht of hij al dan niet lid is van de 
rasvereniging(en) voor dat ras. Zo dragen 
wij ons steentje bij aan “de gezonde en 
sociale rashond”. ■

Wilma Roem :

‘Houden van honden is zorgen voor 

een gezond “honds” leven van je 

eigen honden en hun nakomelingen.’

John Wauben :

‘Houden van honden is er zijn voor de 

vriend die je altijd om je heen hebt, die 

je schijnt te begrijpen als je verdrietig, 

vrolijk, optimistisch of depressief bent 

en waar je stil of luid je problemen bij 

kwijt kunt. Samen en onvoorwaardelijk 

voor elkaar gaan!’ 

Linda Stoppkotte:

Houden van honden 

is genieten van hun 

onvoorwaardelijke 

vriendschap en 

liefde, en daarmee 

onlosmakelijk 

verbonden 

de zorg en 

verantwoordelijkheid 

voor hun welzijn...
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Mei

EEN NIEUWE LOOT AAN  
DE RAAD VAN BEHEER-STAM?
Hoewel veel mensen bij rashonden automatisch denken aan het showen van honden op 

tentoonstellingen, is houden van honden veel meer dan dat. De Raad van Beheer omarmt dan 

ook het sporten en werken met honden. Een mogelijke nieuwe loot aan de stam is ‘herding’, het 

bij elkaar drijven van een groep dieren en die als groep van de ene plaats naar de andere plaats 

brengen. Op 23 april 2014 komen veertien rasverenigingen bij elkaar om samen met de Raad 

van Beheer te brainstormen over de mogelijkheid om ‘herding’ op te nemen in het Kynologisch 

Reglement. Daarmee wordt ‘herding’ een door de Raad van Beheer gereglementeerde sport. 

Gezien de enthousiaste reacties die avond, wordt een werkgroep opgericht die hieraan gestalte 

gaat geven. 

Zowel in april als in mei is de Raad van Beheer volop in de media aanwezig. Op 3 april 2014 

vertelt kynologisch directeur Rony Doedijns in het televisieprogramma ‘De Rekenkamer’ over het 

aantal honden in Nederland. Ook vertelt hij hoeveel van deze honden een stamboom hebben en 

aangeschaft worden bij een fokker die bij de Raad van Beheer fokt. Op 19 mei is het de beurt aan 

directeur Ingeborg de Wolf. Die dag verschijnt er een interview met haar in Trouw als onderdeel 

van de special ‘De staat van het dier’. Andere media, zoals het NOS journaal, jeugdjournaal, 

radioprogramma’s, diverse kranten en vele websites, pikken dit interview op en zoomen vooral 

in op de verplichte DNA-afname die een maand later zal ingaan. Hoewel het moeilijk is om alle 

nuances binnen het fokbeleid goed in de media over te laten komen, is de algemene tendens 

positief. Ook andere media besteden aandacht aan rashonden. Zo staat bijvoorbeeld Een 

Vandaag stil bij fokkers die de Rashondenwijzer van Stichting Dier en Recht misleidend vinden. 

RAAD VAN BEHEER VOLOP IN DE 
MEDIA
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DAG VAN DE HOND
Met meer dan 6.000 bezoekers is ook dit jaar 

de Dag van de Hond weer een groot succes. Op 

18 mei 2014 kan iedereen, met of zonder hond, 

terecht op meer dan veertig locaties verspreid over 

heel Nederland voor informatie, demonstraties en 

activiteiten op het gebied van honden en allerlei 

vormen van hondensport. Tijdens de Dag van de 

Hond zetten de deelnemende kynologenclubs, 

hondensportverenigingen en rasverenigingen 

gezamenlijk hun poorten open voor het publiek. Doel 

is het publiek kennis te laten maken met alle leuke, 

gezonde en leerzame activiteiten die er met een hond 

gedaan kunnen worden. Gezien het grote succes 

zal ook in 2015 de Dag van de Hond georganiseerd 

worden.

Informatie 
over omgang 
kind & hond 
als onderdeel 
van het 
programma.

Gratis 
informatietasjes 

voor iedere 
bezoeker.

Houden van honden 
is voor jong en oud.
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ANIMAL EVENT
Op 2, 3 en 4 mei 2014 bezoeken ruim 30.000 

mensen Animal Event. Samen brengen deze 

bezoekers meer dan 10.000 honden mee, een 

record! Op een evenement als deze mag de Raad 

van Beheer natuurlijk niet ontbreken. Samen 

met 25 rasverenigingen informeert de Raad van 

Beheer deze dagen bezoekers over alles rondom 

het aanschaffen en houden van honden. Ook is 

er een rashondenpiste, waarin de hondenrassen 

hun beste beentje voor kunnen zetten tijdens het 

rashondendefilé en bij andere demonstraties.

Houden van 

honden is 
ook zichtbaar 
bij de 
rasvereniging.

Hondenrecordpoging
‘Hoepel Op’

De stands van de rasvereniging 
voor specifieke rasinformatie.

Raspresentatie in de 
hondenraspiste.

De ingang van het 
rashondendorp 
met meer dan 25 
rasverenigingen.

Rashondendefilé in de grote piste.

Rashondendefilé in de grote piste.

De informatiestand van de Raad 
van Beheer, centraal informatiepunt 
waar pupkopers worden 
doorverwezen naar de aangesloten 
rasverenigingen.
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EEN NIEUW GEZICHT 
VOOR DE RAAD VAN 
BEHEER: HOUDEN VAN 
HONDEN

Bram: ‘Als creative director bij Acato ben ik 
verantwoordelijk voor het begeleiden van 
opdrachten op het gebied van identiteit 
en interactieve media. Tijdens de pitch 
(ideeënpresentatie om de opdracht te verwerven, 
red.) voor de huisstijl van de Raad van Beheer 
hebben mijn collega Lodewijk – baasje van 
studiohond Joep – en ik sterk ingezet op het thema 
‘Houden van honden’. Wij geloven, net als de Raad, 
dat dit de verbindende factor moet zijn tussen 
hondenliefhebbers, houders van honden en iedereen 
die iets met honden te maken heeft. Met het winnen 
van de pitch komt voor ons de liefde voor de hond 
samen met het werk dat we zo graag doen. We 
hopen dan ook nog jaren samen te mogen werken 
met de Raad van Beheer.’

Paul: ‘Mijn liefde voor honden is ontstaan in 
mijn tienerjaren. Bij KC Venray zette ik de eerste 
voorzichtige stappen op het terrein van de kynologie, 
met het ras Kerry Blue Terrier. Pas veel later is mijn 
passie voor de kynologie tot bloei gekomen, wat 
resulteerde in de aanschaf van een Border Terrier, 
het volgen van de cursus Kynologische Kennis 1 
en actieve deelname binnen de rasvereniging. 
Professioneel vond ik een loopbaan in de marketing 
en communicatie, en was ik op diverse terreinen 
werkzaam. In mijn werk voor de Raad van Beheer 
kan ik mijn passie voor honden mooi combineren 
met mijn passie voor marketing en communicatie. In 
mijn werk ben ik op zoek naar het beste van twee 
werelden: hoe kun je er met goede marketing en 
communicatie voor zorgen dat steeds meer mensen 
plezier beleven aan gezonde en sociale honden?’

Bram Birkhoff, creative director Acato:

‘Houden van honden is voor mij… Joep, 

onze studiohond. Met Joep erbij heerst er 

een sfeer van enthousiasme en blijdschap. 

Dan voel ik mijzelf ook weer een jonge 

hond. Joep is naast de trouwe mascotte 

van Acato ook de inspiratie geweest voor 

het nieuwe logo van de Raad van Beheer.’ 

Paul Peeters, manager marketing en 

communicatie Raad van Beheer:

‘Houden van honden is voor mij 

het actief zijn met je hond op het 

oorspronkelijk ‘werkterrein’ van het 

ras. Als je ziet dat op zeker moment 

de natuurlijke aanleg van je hond naar 

boven komt (‘het kwartje valt’), dan is 

dat het mooiste wat er is.’
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Juni

NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR BESTUUR RAAD 
VAN BEHEER
Op 28 juni 2014 vindt de 36e Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer plaats. Een 

groot aantal agendapunten zorgt voor een overvolle agenda. Naast jaarlijks terugkerende punten, 

zoals de presentatie van de jaarrekening en het jaarverslag, is er ook een minder alledaags 

agendapunt, namelijk het verzoek om aansluiting van twee nieuwe bijzondere verenigingen. 

Daarnaast vinden er bestuursverkiezingen plaats. De twee aftredende bestuursleden stellen zich 

niet herkiesbaar. Daarom draagt het bestuur twee nieuwe kandidaten voor die bij acclamatie en 

onder applaus gekozen worden.

De nieuw 
gekozen 
bestuursleden 
Marc Valk(r) en 
Koen Borst(l).

DNA-AFNAME EN -AFSTAMMINGS-
CONTROLE VERPLICHT
Voor alle dekkingen die op of na 1 juni 2014 plaatsvinden, wordt de afstamming van de pups 

gecontroleerd met behulp van een zogenaamd DNA-profiel van de ouderdieren. De pups 

krijgen pas een stamboom als voor alle pups vastgesteld is wie de vader en wie de moeder is. 

De Raad van Beheer ziet dit als de basis voor zijn gezondheids- en welzijnsbeleid. Om beter te 

begrijpen hoe ziektes zich door de populatie verspreiden, op welke wijze zij vererven en veel 

gerichter te kunnen werken aan het verbeteren van de gezondheid, is het belangrijk om te 

weten hoe een populatie precies in elkaar zit. Het afgenomen DNA wordt bovendien bewaard 

in een DNA-databank, zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek. De Raad van Beheer 

biedt de mogelijkheid om niet alleen van de pups maar óók van de ouderdieren DNA te laten 

afnemen door één van de buitendienstmedewerkers tijdens de nestcontrole. Medewerkers 

van de buitendienst zijn daarnaast ook aanwezig op kampioenschapsclubmatches en andere 

bijeenkomsten van rasverenigingen om DNA af te nemen. De Flatcoated Retriever Club en de 

Ierse Setter Club hebben gezamenlijk de primeur: beide verenigingen organiseren op 1 juni 2014 

een DNA-afnamebijeenkomst. Eind september worden de eerste DNA-certificaten uitgereikt.

EERSTE SYMPOSIUM GENETICA 
VOOR FOKKERS DOOR 
EXPERTISECENTRUM GENETICA 
GEZELSCHAPSDIEREN
Op 18 juni 2014 organiseert het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) samen met de Raad van Beheer een symposium over 

genetica voor fokkers. Het symposium wordt voorafgegaan door een workshop speciaal voor 

vertegenwoordigers van rasverenigingen. In de workshop staat de vraag ‘Hoe ontwerpt u een 

gezond fokbeleid voor uw ras?’ centraal. Tijdens het symposium zelf wordt ingegaan op de opzet 

van het incidentieonderzoek dat door het Expertisecentrum in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken wordt uitgevoerd. Ook DNA-technieken en het belang van focus en het 

stellen van de juiste prioriteiten komen nadrukkelijk aan de orde. Het symposium zal ieder jaar in 

juni plaatsvinden.

Jippie!
Ik heb mijn DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen.
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken.
Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers!

Voor meer informatie www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB_poster_DNA_A3.indd   1 23-12-13   16:12

  In september 2014 werden de eerste DNA-certificaten 
uitgereikt aan een nestje Shetland Sheepdogs.
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SAMEN WERKEN AAN GEZONDE 
EN SOCIALE HONDEN

Voor Rony Doedijns hoort houden van honden bij hem, al heel zijn 
leven. Sinds zijn vijftiende heeft hij honden om zich heen. Honden 
die hem ongecompliceerd plezier en onvoorwaardelijke vriendschap 
geven. Honden die zijn leven hebben gevormd. Houden van honden 
heeft Rony’s keuzes en uiteindelijke besluiten altijd beïnvloed. Het is 
voor hem “a way of life”. Vroeger als exposant en fokker, vandaag de 
dag als organisator, keurmeester en vooral… als directeur van de Raad 
van Beheer. 

Het is dan ook niet vreemd dat onder de bezielende leiding van hem 
en zijn collega-directeur Ingeborg de Wolf, het Fairfok-projectplan het 
levenslicht heeft gezien. Een plan dat de toekomst van de rashond 
garandeert, op “eerlijke wijze” voor hond, consument en fokker. 
Een plan ook, dat recht doet aan de kennis en betrokkenheid van 
iedereen die er zijn levenswerk van heeft gemaakt gezonde en sociale 
rashonden te fokken. Hun passie verdient een plan dat hun inzet 
ondersteunt.

Het Fairfokplan is opgesteld met meerdere partijen, omdat een goede 
toekomst realiseren voor álle honden, inzet vraagt van velen. Eén van 
die partijen is de Koninklijke Hondenbescherming. 
Directeur Ineke van Herwijnen: ‘Houden van honden is voor mij vanuit 
het dier denken. Als de hond mag kiezen, stelt hij zijn gezondheid 
en gedrag centraal, meer dan hoe hij eruitziet. Bovendien wil hij een 
baas die zorgt dat de hond aan zijn behoeften kan voldoen: samen, 
veilig, mooie avonturen beleven.’

En… elke hond wil natuurlijk een eerlijke start. Vandaar dat de 
Koninklijke Hondenbescherming dit jaar de Fairpup-campagne 
heeft gelanceerd. Een campagne die goed aansluit bij Fairfok en 
hondenbaasjes al vanaf de start helpt om vanuit hun hond te denken. 
Met de Fairpup-check heeft immers elke hondenbaas in spé een 
perfect instrument in handen voor een goede start van een fantastisch 
hondenleven. ■

Rony Doedijns:

‘Houden van honden is voor 

mij ‘a way of life’.

Ineke van Herwijnen:

‘Houden van honden is voor 

mij vanuit het dier denken’.
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juli

NEDERLAND 
VERTEGENWOORDIGD OP 
EUROPEAN OPEN AGILITY 
JUNIORS 
Dat Agility niet alleen aan volwassenen voorbehouden is, maar 

ook prima door kinderen beoefend kan worden, wordt tijdens 

het European Open Agility Juniors wel duidelijk. Op 11, 12 en 

13 juli 2014 doet een Nederlandse delegatie van kinderen tot 

en met 14 jaar mee aan dit kampioenschap. Hun belangrijkste 

doel: plezier maken met je hond! En hoewel bij sommigen 

de spanning duidelijk op de gezichten te zien is, lukt plezier 

maken zeker. Zowel bij het individuele toernooi als bij de 

teamwedstrijden behaalt Nederland geen podiumplaats, maar 

dat mag de pret niet drukken. Deelnemen is immers belangrijker 

dan winnen.

VERBOD 
OP HET 
VERWIJDEREN 
VAN 
BIJKLAUWTJES 
BIJ HONDEN
Met ingang van 1 juli 2014 

wordt het verboden om 

bijklauwtjes bij honden 

te verwijderen. Het 

Ingrepenbesluit stond tot dan 

toe het verwijderen van deze 

extra teentjes bij honden 

toe tot de leeftijd van vier 

dagen. Met de komst van het 

Besluit diergeneeskundigen, 

dat onderdeel uitmaakt van 

de Wet dieren, behoort dit 

tot het verleden. Alleen 

als bijklauwtjes voor 

problemen zorgen en er 

een medische noodzaak is, 

mag de dierenarts deze nog 

verwijderen. Omdat bij een 

aantal hondenrassen in de 

rasstandaard is opgenomen 

hoe om te gaan met het 

bezitten van bijklauwtjes, 

heeft de Raad van Beheer 

de overkoepelende 

internationale organisatie FCI 

over dit verbod geïnformeerd. 

De nationale wetgeving 

staat immers altijd boven de 

kynologische reglementen.



42 ♦  Raad van Beheer Houden van Honden Jaaroverzicht 2014  ♦ 43

IN DE KYNOLOGIE GEBEURT 
MEER DAN JE DENKT 

Marjolein heeft bij de Raad van Beheer een heel nieuwe wereld 
ontdekt. In de vele vergaderingen en bijeenkomsten die zij 
bijwoont, komt ze veel verschillende mensen tegen, maar allemaal 
met dezelfde passie. Ze heeft veel bewondering voor al die 
mensen die, naast de uren die ze genieten van hun eigen hond, 
ook veel tijd besteden aan het organiseren van activiteiten, het 
besturen van hun vereniging of kennis doorgeven aan andere 
hondenliefhebbers. ‘En dat allemaal in het bredere belang van de 
hond! Zolang het belang van de hond voorop staat en de passie 
niet verblindt, is de wereld van de hondenliefhebbers een heerlijke 
plek om te vertoeven!’

Quirines motto luidt: “Hoe beter de hond is opgevoed, des te meer 
plezier.” Ze tekent daarbij aan dat een opvoeding die alleen bestaat 
uit “moet luisteren”, niet de eigenwaarde van de hond respecteert. 
De eigenaar moet de hond willen begrijpen, daar ligt het 
uitgangspunt voor een goede opvoeding. ‘De instructeur speelt 
hierbij een belangrijke rol. Op basis van goede kennis over 
houding, gedrag en leerprocessen van honden, inzichten in 
de nieuwste opvoedings- en trainingsmethoden en een brede 
kynologische interesse, is hij of zij een belangrijke schakel om 
hond en baas te helpen samen zo veel mogelijk plezier te hebben!’ 
De Raad van Beheer wil dat eigenaren makkelijk de weg vinden 
naar een goede instructeur. In 2014 hebben wij hier veel aandacht 
aan besteed door de kwaliteit van opleidingen en nascholingen 
van instructeurs steeds verder te borgen. ■

Marjolein Snip:

‘Houden van honden is voor mij een verrijking in vele 

opzichten. Onze hond Nes heeft zestien jaar deel uitgemaakt 

van ons gezin en die hechte band en toegewijde liefde heeft 

ons veel gebracht: altijd blij als je thuiskomt, nooit te moe voor 

lange wandelingen en een perfecte timing voor troostende 

knuffels zonder woorden.'

Quirine Potter van Loon:

‘Houden van honden is voor 

mij het kunnen samenleven 

met een andere soort, waarbij 

onderling vertrouwen, plezier en 

bewondering centraal staan.’
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Augustus

NEDERLANDS DUO INTERNATIONAAL 
SUCCESVOL MET WATERWERK
In een maand waarin Nederland volop op vakantie is, lijkt ook de kynologie een pauze te hebben 

ingelast. Maar niets is minder waar. Zo neemt André de Neeff samen met zijn Newfoundlander 

Uri deel aan de Coupe de France, één van de twee grootste waterwerkwedstrijden in Frankrijk. 

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan slechts  twintig honden die uitgenodigd 

worden op basis van hun resultaten tijdens andere waterwerkwedstrijden. Eerder dit jaar waren 

André en Uri ook al succesvol in Duisburg, waar Uri niet alleen de Duitse kampioenstitel ‘Sea-

Champion’ won, maar ook de titel ‘DNK Wasserbeit Champion’. Deze laatste kampioenstitel is nog 

nooit eerder door een Nederlandse hond behaald. Een topprestatie dus van dit Nederlandse duo!

DOG DANCE IN DE SPOTLIGHTS
Een voor veel mensen minder bekende activiteit staat op 30 augustus 2014 volop in de spotlights: 

Brenda van den Hoek doet met een dansact met haar hond Sterre mee aan Holland’s Got Talent. 

Maar liefst 1,5 miljoen mensen kijken naar dit programma en maken zo kennis met deze vorm 

van actief met je hond zijn. Met een ‘beestachtig mooie dans’ gaan Brenda en Sterre door naar 

de volgende ronde en komen ze uiteindelijk zelfs in de halve finales. Ook op de Eukanuba World 

Challenge die tijdens de Winner gehouden wordt stelen Brenda en Sterre de show. Daarmee laat 

dit duo steeds opnieuw zien hoeveel je met positieve training kunt bereiken en hoeveel plezier je 

samen kunt hebben. En dat is waar het bij houden van honden uiteindelijk allemaal om draait!
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Als sporters zijn we dagelijks bezig met onze 
honden. Van de dagelijkse wandeling tot aan 
de basis-sportopleiding en actieve trainingen. 
Iedere morgen worden we begroet met veel 
blijdschap en een blik in de blijde ogen die 
zegt: “Wat gaan wij samen voor spannende 
dingen doen vandaag?”

Het sporten met honden versterkt de hond-
baasrelatie, daagt de hond zowel fysiek als 
geestelijk uit en prikkelt de leergierigheid 
van de hond. Hierdoor ontstaat er ook meer 
wederzijds begrip en vertrouwen. Ook kunnen 
de contacten met andere honden tijdens 
wedstrijden en trainingen bijdragen aan 
het sociale gedrag van de hond. De hond 
zal zich daarmee ook in deze drukbevolkte 
samenleving correct kunnen gedragen. 

Om een sport te kunnen beoefenen hebben 
wij de Raad van Beheer als overkoepelend 
orgaan nodig, waar de nodige expertise en 
kennis van zaken aanwezig is. Daarnaast is 
de input van keurmeesters, verenigingen en 
deelnemers onontbeerlijk. Samen moeten we 
eraan werken om de sporten aantrekkelijk te 
maken voor elke hondenbezitter. Tegelijkertijd 
blijven we uitkijken naar nieuwe, aantrekkelijke 
sporten. 

UITEINDELIJK IS ER 
NIETS MOOIERS OM TE 
ZIEN DAN EEN HOND 
EN BAAS DIE SAMEN 
GENIETEN VAN HUN 
SAMENWERKING!

Marc Valk:

‘Houden van 

honden is  het 

versterken van de 

hond-baasrelatie.’ 

Diane Verhagen:

‘Houden van 

honden is  ‘if you 

love them, train 

them’’

John van Hemert:

Houden van honden is voor 

mij - en met mij zeker ook de 

Obedience-liefhebbers - één 

van de levensbehoeftes.
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September

EERSTE BENELUX WINNER EEN 
FEIT!
Stichting Hondententoonstelling Rotterdam heeft dit jaar 

een primeur. Op 6 en 7 september 2014 organiseert zij in 

samenwerking met de Raad van Beheer de eerste Benelux 

Winner. Deze show is een nieuw initiatief van de Belgische, 

Nederlandse en Luxemburgse kennelclubs. Naast de titels 

‘Benelux Winner’, ‘Benelux Jeugd Winner’ en ‘Benelux 

Veteranen Winner’ biedt deze show ook de mogelijkheid om 

een kwalificatie voor ’s werelds grootste hondenshow Crufts te 

behalen.

Op zaterdag 13 september 

2014 wordt in het Groningse 

Lauwersoog gestreden voor het 

Nederlands Kampioenschap 

Coursing. Coursing vindt plaats 

in het vrije veld, waarbij het veld 

een paar hoeken maakt en zo 

de jacht op een zigzaggende 

haas nabootst. Coursing kan 

door alle windhondenrassen 

worden beoefend, al zijn 

Greyhounds er vaak wat te snel 

voor. Tijdens het Nederlands 

Kampioenschap Coursing 

waren er maar liefst vijf 

winnaars!

VIJF WINNAARS 
OP NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP 
COURSING

RASHONDEN POPULAIR OP 
50PLUSBEURS
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Raad van Beheer 

weer aanwezig op de 50PlusBeurs. Vijftig-plussers zijn een 

belangrijke doelgroep voor de promotie van rashonden. 

De 50PlusBeurs trekt jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers 

en is daarmee het grootste evenement ter wereld voor 

deze doelgroep. De Raad van Beheer is niet alleen zelf 

aanwezig maar faciliteert ook de aanwezigheid van ras- en 

hondensportverenigingen. Op het Huisdierenplein worden 

presentaties verzorgd, in de huisdierenpiste vindt een 

Rassenparade plaats en in de stand van de Raad van Beheer 

(foto) kan men iedere dag terecht voor een Puppy Party.

 
 
 
 
 
 
Op 11 september 2014 

organiseert de Raad van 

Beheer een informatieavond 

over de concept-wijzigingen 

in de Uitvoeringsregels 

Kynologisch Instructeur. De 

avond wordt goed bezocht. 

Opvallende wijzigingen zijn 

dat de organisatie bij de 

opleidingsinstituten komt 

te liggen, nascholing niet 

meer centraal geregeld 

wordt en dat er een centraal 

aanspreekpunt bij de Raad 

van Beheer komt. De meeste 

vragen gaan over nascholing 

en kunnen naar tevredenheid 

beantwoord worden.

NIEUWE  
UITVOERINGS- 
REGELS  
KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR 
GEPRESENTEERD

NEDERLANDSE DELEGATIE NAAR 
WERELDKAMPIOENSCHAP FCI-IPO IN ZWEDEN
Al enkele dagen voordat het Wereldkampioenschap FCI-IPO begint, is de Nederlandse delegatie 

in Zweden aanwezig. Zo kunnen de honden wennen aan de nieuwe omgeving en kan er nog even 

flink getraind worden. Het Wereldkampioenschap begint op donderdag 11 september en eindigt 

op zondag 14 september 2014. Hoewel geen van de Nederlandse deelnemers bij de eerste drie 

eindigt, is de coach van het Nederlands team meer dan tevreden over de behaalde resultaten.

Best In Show 
was Pointer 
“Weimpoint 

Keep Smilin” 
van K. Lenaerts 

uit België

Winnaar 
bij de 
Whippet-
reuen was 
Henry Del 
Karfo

Nederlands 
team met 
rechts coach 
Jos Beck
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HOUDEN VAN 
HONDEN IS HET 
ONTMOETEN 
VAN FOKKERS 
EN EIGENAREN 
VAN HONDEN 
IN HUISELIJKE 
OMGEVING EN 
HET CONTACT 
MAKEN MET HUN 
HONDEN EN 
PUPS. 
Het samen uitvoeren van de 
opdrachten van het bureau, zoals 
het beoordelen van de locatie waar 
de honden en pups gehuisvest 
zijn, maar ook het bezoeken 
van een aanstaande fokker in 
verband met de aanvraag van een 
kennelnaam. En natuurlijk zijn we 
ook belast met het chippen van de 
pups en het afnemen van DNA bij 
pups, volwassen honden, en het 
controleren van importhonden voor 
opname in het NHSB. Daarnaast 
onderhouden we voortdurend 
contact met de fokkers en geven 
we, waar nodig, uitleg en advies. 
‘Houden van honden’ betekent 
vooral ook het aantreffen van  
een puppy-ren vol welgedane, 
vrolijke en vrije pups in een schone 
omgeving en het ontmoeten van 
fokkers die hart hebben voor 
hun honden en bij het fokken 
gezondheid en karakter hoog in 
het vaandel hebben staan. ■

Annemiek Morgans (chipper):

‘Houden van honden is voor 

mij iedere dag opnieuw hun 

aanwezigheid voelen, samen 

op de bank, samen aan de 

wandel en vreugde en verdriet 

delen.’

Franc Beeftink (chipper):

‘Houden van honden is voor 

mij elke dag opnieuw weer blij 

worden van je hond!’



52 ♦  Raad van Beheer Houden van Honden Jaaroverzicht 2014  ♦ 53

Oktober

NIEUWE FOKKERSTOUR  
VAN START 
Op 14 oktober 2014 gaat de Fokkerstour van start. Zoals ieder jaar verzorgen ook dit jaar 

drie verschillende sprekers interessante lezingen. En zoals het een tour betaamt, doen zij 

dit op verschillende plaatsen in het land. Paul Mandigers, al jaren een gewaardeerd spreker 

op de Fokkerstour, geeft een lezing over neurologie. Hij gaat in op de meest voorkomende 

neurologische aandoeningen in de hondenfokkerij en op de diagnostiek daarvan. Iaira Boissevain 

verzorgt onder de titel ‘Confrontatie of contract’ een juridisch getinte presentatie, waarin zij uitlegt 

wat de fokker kan doen om zijn rechtspositie beter te waarborgen. De derde lezing wordt ingevuld 

aan de hand van suggesties van de fokkers zelf en zal in 2015 plaatsvinden. Bijna 350 bezoekers 

wonen één of beide lezingen bij en meer dan 95% beveelt achteraf de Fokkerstour aan bij andere 

fokkers.

De Raad van Beheer vindt goede voorlichting aan (potentiële) kopers van rashonden heel 

belangrijk. Een goede match tussen baas en hond draagt immers sterk bij aan het welzijn van 

de hond. Voorwaarde is wel dat deze informatie eerlijk en reëel is. Daarom ontwikkelt de Raad 

van Beheer samen met rasverenigingen, externe deskundigen én in samenwerking met het LICG 

zogenoemde Rassenwijzers, met daarin rasspecifieke informatie per hondenras. Begonnen wordt 

met de top-25 van de meest gehouden rassen in Nederland en de negen Nederlandse rassen. 

De Rassenwijzers worden in 2015 op de website gepubliceerd en ook beschikbaar gesteld aan 

rasverenigingen en fokkers. 

RASSENWIJZERS  
VOOR CONSUMENT IN DE MAAK

VERANDERTRAJECT BIJ 
RAAD VAN BEHEER VAN 
START
In oktober kondigt de Raad van Beheer een 

verandertraject aan. Bedrijfsprocessen zullen 

verregaand geautomatiseerd worden en de 

organisatie wordt geprofessionaliseerd. Het 

achterliggende idee is dat leden, fokkers en klanten 

straks online veel zaken zelf kunnen regelen, dat 

de bedrijfsprocessen efficiënter verlopen, dat er 

minder fouten gemaakt worden, kosten bespaard 

worden en dat zaken sneller afgewikkeld worden. 

De Raad van Beheer wil door dit verandertraject meer service 

kunnen bieden aan al zijn klanten en relaties. Eén van de in 

het oog springende verbeterpunten is de ontwikkeling van 

een nieuwe, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website. 

Deze nieuwe website zal in de loop van 2015 online gaan. Een 

andere opvallende verandering waar hard aan gewerkt wordt, 

is een nieuwe huisstijl. Maar ook op andere gebieden zullen 

ingrijpende veranderingen doorgevoerd worden.
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Annelies van Steenbergen (stichting 

Hondententoonstellig Rotterdam):

‘Houden van honden is voor mij het 

zorgen voor en genieten van mijn 

eigen rashonden en hun interactie met 

andere honden en mensen.

Hugo Stempher:

‘Houden van honden is 

voor mij de belevenis van 

onvoorwaardelijke vriendschap, 

elke dag, elk moment.’

PASSIE VOOR 
HONDENTENTOON-
STELLINGEN

Hugo: ‘Tijdens tentoonstellingen kun je laten zien waar 
je samen met je hond aan hebt gewerkt. Vanuit de Raad 
van Beheer proberen we de organisaties van de shows 
te ondersteunen om het met alle enthousiasme dat ze al 
hebben, zo goed mogelijk te doen.’
Annelies: ‘Voor ons als organisatoren staat centraal dat 
je het andere mensen mogelijk maakt van hun hobby te 
genieten, samen met hun rashonden. En natuurlijk dat je er 
mede voor zorgt dat de rashonden die voor de fok worden 
gebruikt aan de eisen voldoen, zeker nu er nóg meer 
aandacht wordt besteed aan gezondheid en welzijn.’
Carel: ‘Een hond moet in eerste instantie gezond en 
fit zijn om aan de functie waarvoor hij gefokt is te 
kunnen voldoen, ongeacht zijn ras. Mijn passie zijn de 
werkhonden, waarbij ik streef naar honden die, behalve 
de oorspronkelijke werkeigenschappen, ook voldoen aan 
de exterieurstandaard. Om beide te testen doe ik mee aan 
tentoonstellingen en werkproeven.’
Hugo: ‘Een mooi resultaat van onze gezamenlijke 
inspanningen is de Benelux Winner. Met het enthousiasme 
dat daarvan afspat, de prachtige honden die je er ziet en de 
prestaties die worden geleverd, zetten we de Nederlandse 
kynologie wereldwijd op de kaart.’
Carel: ‘Organiseren en besturen zijn voor mij dagelijkse 
activiteiten, zowel in mijn privé- als zakelijke leven. Het mede 
organiseren van tentoonstellingen als de Winner Show en dit 
jaar de Eukanuba World Challenge is daar dan een logisch 
gevolg van. Doel is zo veel mogelijk iedereen mee te laten 
genieten van wat een mooie en gezonde (ras)hond kan 
betekenen!’
Annelies: ‘En niet te vergeten: ook voor de medewerkers op 
alle tentoonstellingen geldt dat “houden van honden” hun 
hobby is. Zonder al die mensen zou het onmogelijk zijn deze 
evenementen te organiseren!’ ■

Carel Canta (Cynophillia):

‘Houden van honden is voor mij het dagelijks genieten van hun 

innerlijke en uiterlijke schoonheid. Dit gecombineerd met de 

bewondering voor de wijze waarop honden kunnen laten zien 

waarvoor ze uiteindelijk gefokt zijn.’
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November

JAARLIJKSE 
NIMROD 
OOGST VEEL 
WAARDERING
Op de tweede maandag in november 

wordt de Nimrodproef gehouden. De 

Nimrod is het jaarlijkse kampioenschap 

jachthondenproeven van de Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging. Dit jaar vindt het 

kampioenschap plaats in het laagveengebied 

van de Alde Feanen bij Earnewâld, Friesland. 

Aanwezigen omschrijven de proeven die 

de honden moeten doen als ‘typisch Fries’: 

zelfstandig en eigenzinnig. Van de achttien 

deelnemende combinaties leggen drie 

combinaties alle negen apporten correct af. 

Winnaar wordt Wim van Loenen met zijn Golden 

Retriever One of Us v.d. Loenense Hoeve. De 

organisatie van de Nimrod oogst veel lof van 

zowel deelnemers als publiek met de strak 

georganiseerde wedstrijd.

Op donderdag 27 november biedt de Raad van Beheer op ludieke wijze het projectplan ‘Fairfok’ 

aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan. Dit doet de Raad van Beheer samen 

met andere partijen uit de sector die ook een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming 

van dit projectplan. “Een belangrijke stap op weg naar gezondere rashonden,” volgens de 

staatssecretaris. De staatssecretaris vindt het voor het welzijn van honden belangrijk dat er 

nu forse stappen gezet worden. “Daarom is het goed dat er nu een plan van aanpak ligt.” Het 

projectplan mag rekenen op veel media-aandacht. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat staat 

de telefoon roodgloeiend en wordt er onder andere tijdens elke nieuwsuitzending aandacht aan 

besteed.  

’s Avonds organiseert de Raad van Beheer een bijeenkomst om het projectplan aan de 

kynologie te presenteren. Veel van de maatregelen die in het projectplan beschreven worden, 

volgen logischerwijs uit reeds ingezet beleid. Voorbeelden hiervan zijn de DNA-afname 

en -afstammingscontrole, de Normenmatrix, het opheffen van het verbod op het fokken 

met honden met niet-erkende kleuren (NEK-verbod) en de rasspecifieke instructies voor 

keurmeesters. Slechts een klein deel van de maatregelen is écht nieuw. Bij deze maatregelen 

is steeds aangegeven dat deze pas geïmplementeerd kunnen worden als daarvoor voldoende 

draagvlak binnen de kynologie is. Indien maatregelen een aanpassing in het Kynologisch 

Reglement vragen, is er natuurlijk ook instemming van de Algemene Vergadering vereist. 

Dit voorbehoud is in het projectplan nadrukkelijk gemaakt. Om de nog te nemen besluiten 

goed met de verenigingen te kunnen bespreken, wordt in 2015 een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd. 

Staatssecretaris Dijksma van  
Economische Zaken neemt 
projectplan ‘Fairfok’ in ontvangst

KENNISUITWISSELING OVER 
FRANSE RASSEN 
TIJDENS KEURMEESTERSDAG
Onder het genot van Franse hapjes en drankjes wisselen op 

16 november 2014 de keurmeesters van de Vereniging van 

Keurmeesters op Kynologisch Gebied tijdens de jaarlijkse 

keurmeestersdag kennis uit over Franse rassen. De Raad van 

Beheer ondersteunt deze bijeenkomst zowel op organisatorisch 

als op financieel vlak. De diversiteit aan sprekers maakt de 

middag boeiend en leerzaam. Kennisoverdracht en gezelligheid 

gaan hier prima samen.
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Gerard Jipping:

‘Houden van honden is voor mij 

gebruikmaken van mijn netwerk om 

kennis naar Nederland te halen op 

het gebied van sporten, werken en 

showen met honden. Dat doe ik óók 

op het gebied van gezondheid en 

fokkerij, om er zo aan bij te dragen 

dat we in Nederland gezonde honden 

hebben die met hun baas lekker 

actief kunnen zijn. Want wat is nou 

mooier dan de onvoorwaardelijke 

band tussen een hond en zijn baas?’

INTERNATIONAAL AAN DE 
WEG TIMMEREN

Gerard: ‘Als voorzitter van de Raad van Beheer breng ik 
via de FCI niet alleen kennis naar collega kennelclubs, 
ik leer ook heel veel. Inzichten en ideeën die ik binnen 
de FCI opdoe, bespreek ik met het bestuur en het 
bureau. Veel thema’s zijn grensoverschrijdend, dus is het 
belangrijk dat we internationaal afstemmen. Het maakt 
immers niet uit of het gaat om Nederlandse, Belgische, 
Franse of Scandinavische honden?
De Raad van Beheer heeft veel kennis en stelt die ter 
beschikking aan de diverse commissies. Zo worden 
internationale regels zo veel mogelijk afgestemd op de 
nationale regels en vice versa. Als voorzitter van de Raad 
van Beheer en als vice-voorzitter van de FCI gebruik ik 
mijn netwerk ook om invloed uit te oefenen op de politiek, 
de media en andere belangrijke spelers in de sector, 
zoals dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties. Met als 
uiteindelijk doel: gezonde en sociale honden die samen 
met hun baasje volop in het leven staan!’

Frans: ‘Houden van honden betekent voor mij ook 
Nederland vertegenwoordigen in twee FCI-commissies, 
te weten Utility Dogs en Rescue Dogs. Het betekent ook 
elke dag een paar uur besteden aan het onderhouden 
van internationale contacten met diverse organisaties 
of  personen die via het hondensportprogramma  FCI  
IPO (gebruikshonden)  of FCI IPO – R (reddingshonden) 
betrokken zijn. Houden van honden betekent eveneens 
regelmatig nationaal of internationaal vergaderen over 
de invulling van hondensport/reddingshondensport en 
de regelgeving daarvoor. Tot slot betekent het voor mij 
ook internationaal samenwerken voor diervriendelijke 
opleidingsmethoden door middel van voorlichting.’ ■

Frans Jansen (FCI-

afgevaardigde Raad van 

Beheer):

‘Houden van honden is 

elke dag minstens drie 

keer gaan wandelen en 

spelen met mijn twee Duitse 

Herders, minstens driemaal 

per week trainen volgens 

het FCI-IPO-programma en 

deelnemen aan examens en 

wedstrijden.’
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December

TWEE WINNAARS BIJ NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP SPEUREN 2015
In het weekend van 6 en 7 december 2014 strijden twaalf honden met hun geleiders om de eerste 

kampioensprijs van 2015. Het Nederlands Kampioenschap wordt onder verantwoordelijkheid 

van de Commissie Werkhonden georganiseerd door de Africhtingsgroep Varsseveld e.o. van de 

Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Na een spannende strijd eindigen 

twee teams precies gelijk en zijn er dus twee kampioenen: Frank Cornelissen met Dunya van het 

Heumeland en Frans van Gestel met Victor van de Koeberg.

Eind december stuurt de Raad van Beheer een enquête naar alle aangesloten verenigingen. 

De Raad van Beheer wil via een klanttevredenheidsonderzoek input krijgen om beter te 

kunnen sturen op kwaliteitsverbetering en– bewaking richting de verenigingen. In 2015 zal 

het klanttevredenheidsonderzoek een vervolg krijgen en zullen ook fokkers en consumenten 

benaderd worden. Ook aan hen zal gevraagd worden hoe zij de dienstverlening ervaren. Zo 

kunnen de Raad van Beheer en de aangesloten verenigingen nóg beter inspelen op de wensen 

en behoeften van fokkers en consumenten.

INTERIM-
SPORTCOMMISSIE 
AAN DE SLAG
Omdat per 1 januari 2015 de sporten 

overgaan van Cynophilia naar 

de Raad van Beheer, vindt op 23 

december 2014 de startbijeenkomst 

plaats van de interim-sportcommissie 

van de Raad van Beheer. De 

commissie heeft onder andere als 

taak het lopende jaar de sporten 

operationeel te houden, na te 

gaan welke wijzigingen nodig zijn 

in het Kynologisch Reglement, 

protocollen op te stellen en het 

seizoen 2016 voor te bereiden. In 

de interim-sportcommissie zitten 

vertegenwoordigers vanuit de Raad 

van Beheer, Agility, FCI Obedience en 

Flyball. 

EERSTE 
KLANTTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK RAAD VAN BEHEER
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AMSTERDAM WINNER 2014 
VERNIEUWEND
De Amsterdam Winner 2014 laat zich het best omschrijven als kleurrijk 

en vol vernieuwing. Voor het eerst in de geschiedenis organiseren 

de Raad van Beheer en Cynophilia samen de Winner. En met succes. 

Naast een groot aantal inschrijvingen, veel diversiteit in standhouders 

en veel toeschouwers, zijn er diverse demonstraties in de erering en 

evenementenring en kent de erering livestream, een fraaie belichting 

en passende muziek. Best in Show wordt de Saluki-reu Qirmizi Ovation 

uit Zweden. Het centrale thema tijdens deze dagen: gezondheid, 

hondenwelzijn en plezier met de hond!

Op zondag 14 december wordt de finale Junior Handling gehouden. 

Maar liefst achttien junioren nemen deel aan deze finale. Uiteindelijk 

wint Priscilla van Oosten. Zij mag in 2015 Nederland vertegenwoordigen 

op de Crufts in Engeland, op de World Dog Show in Milaan en de 

European Dog Show in Oslo.

Dat ook de Winner-organisatie met zijn tijd meegaat, blijkt niet alleen 

uit de livestream in de erering maar ook uit de gratis app die voor de 

smartphone ontwikkeld is. Zo blijft iedere bezoeker van de Winner 

Amsterdam gemakkelijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt.  

Vanaf 29 december 

2014 moeten 

ook puppies bij 

binnenkomst in 

Nederland verplicht 

gevaccineerd 

zijn tegen rabiës 

(hondsdolheid). 

Tot nog toe was 

voor pups die uit 

EU-landen naar 

Nederland kwamen 

een uitzondering 

mogelijk en konden 

ze tot een leeftijd van drie maanden zonder rabiësvaccinatie 

worden meegenomen. Staatssecretaris Dijksma van Economische 

Zaken neemt samen met haar EU-collega’s dit besluit omdat er veel 

dieren geïmporteerd worden uit gebieden die niet allemaal vrij zijn 

van rabiës. 

Omdat puppies pas vanaf een leeftijd van twaalf weken 

gevaccineerd mogen worden en de vaccinatie pas drie weken na 

toediening geldt, betekent dit in de praktijk dat honden pas op een 

leeftijd van ten minste vijftien weken geïmporteerd en geëxporteerd 

kunnen worden. In kynologisch Nederland leidt deze maatregel tot 

veel onrust en kan hij niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. 

Fokkers maken zich vooral zorgen over wat de maatregel betekent 

voor de socialisatie van de pups.

Ook het Besluit houders van dieren leidt tot veel onrust onder 

fokkers. De meeste vragen gaan over wanneer het fokken als 

bedrijfsmatig wordt gezien. Ook komen er veel vragen over hoe 

iemand die één of twee nestjes per jaar fokt in de praktijk - naast 

zijn reguliere werk - het bewijs van vakbekwaamheid kan halen. 

Via de website en in Raadar XL in Onze Hond probeert de Raad 

van Beheer zoveel mogelijk onrust weg te nemen. Omdat ook 

voor de Raad van Beheer een aantal zaken niet duidelijk is, oefent 

de Raad druk uit op het ministerie van Economische Zaken om 

duidelijkheid te scheppen en samen informatiesessies voor fokkers 

te organiseren. Deze zullen in 2015 plaatsvinden.

ONRUST 
RONDOM 

VERPLICHTE 
VACCINATIE 

HONDSDOLHEID 
BIJ IMPORT 
PUPPIES EN 

BESLUIT 
HOUDERS 

VAN DIEREN

EUKANUBA WORLD 
CHALLENGE IN 
AMSTERDAM
In juli 2014 werd al duidelijk dat de Eukanuba World Challenge verhuist van Orlando 

(USA) naar Amsterdam. Op 13 december 2014, tijdens de Winner, is het dan zo ver. De 

Raad van Beheer en de organisatie van de Amsterdam Winner 2014 zorgen voor een 

zeer succesvolle primeur van dit prestigieus evenement. De Eukanuba World Challenge 

is een internationale competitie, speciaal georganiseerd om tophonden van over de 

hele wereld te laten strijden om de Eukanuba World Challenge Cup. Niet iedere hond 

kan aan deze wedstrijd meedoen: de deelnemende honden worden genomineerd 

door de nationale kennelclubs. Sommige honden worden geselecteerd omdat ze 

heel goede resultaten hebben behaald op internationale CACIB-shows of tijdens 

kampioenschappen. Nederland wordt vertegenwoordigd door de Amerikaanse Cocker 

Spaniël Chicomy’s Quite Sexy. Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer, is 

enthousiast over de komst van de Eukanuba World Challenge naar Nederland: “Voor 

Nederland is dit een uitgelezen kans om het imago van de Nederlandse kynologie te 

verstevigen.”

Winnaar is de Affenpinscher Tricky Ricky from Yarrow-Hi Tech, eigenaar J. 
Budimanen en M. Cooijmans uit Indonesië
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Erespelden van Raad 
van beheer

Ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer mensen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de kynologie met de Erespeld van de kynologie. Daartoe kunnen bij het bestuur 

van de Raad van Beheer voordrachten worden ingediend.

In 2014 vindt de plechtigheid plaats op Heerlijkheid Marienwaerdt in locatie Beesd waar de 

onderscheidingen worden uitgereikt aan de verdienstelijke kynologen.

Aan onderstaande personen wordt een onderscheiding uitgereikt:

de heer B.L. Boers  (in postuum)

Mevrouw R. Hörter

Mevrouw J.F. Bakker-van de Woestijne

Mevrouw N.J. Smook-van Koolbergen

De heer H.W.N.A. Jansen

De heer G.J. Scheffer

Mevrouw G.G.W. Schuurmans-v/d Wiel

Mevrouw G.M. Brouwer

Mevrouw C. Jansen

Mevrouw P. koning-Stern Hanf

De heer L.M. Kosten

De Raad van Beheer feliciteert alle gedecoreerden 
van harte met hun onderscheiding en dankt hen 
voor hun jarenlange inzet voor de kynologie.
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ACTIEF MET JE HOND

REDDINGSHONDEN

WINDHONDENRENNEN EN COURSING

HONDENFRISBEE

HONDENOPVOEDINGAPPORTEREN

FLYBALL

SCHAPENDRIJVEN FCI OBEDIENCE

AGILITY

PAKWERK

WATERWERK

SHOW HANDLING

SPEUREN
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KYNOLOGISChE KERNCIJFERS IN TABELKYNOLOGISChE KERNCIJFERS IN grafiek
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VERENIGING RAAD VAN BEHEER

Aangesloten rasverenigingen

Aangesloten kynologenclubs

Windhondenrensportverenigingen

Bijzondere verenigingen

Totaal aantal aangesloten 

verenigingen

Aantal leden van de bij de RvB 

aangesloten verenigingen

BUREAU RAAD VAN BEHEER

Aantal medewerkers

Aantal fte

Aantal afgegeven stambomen 

3.629

1.466

6.297

1.335

462

3.673

1.612

6.384

1.348
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3.497

1.446

6.289
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GEZONDHEIDSCREENINGS-

ONDERZOEKEN

HD (heupdysplasie) onderzoeken

ED (elleboogdysplasie) onderzoeken

ECVO (oogonderzoek) individueel

ECVO (oogonderzoek) pups

CD (cochleaire doofheid) 

onderzoeken

GEZDRAGSONDERZOEKEN

MAG (Maatschappelijk aanvaardbaar 

gedrag) testen

JURIDISCHE ZAKEN

Aantal tuchtzaken

Aantal geschillenzaken

Aantal deelnemers aan door de 

Raad van Beheer gefaciliteerde 
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2012
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Bij RvB aangesloten verenigingen

Heupdysplasie onderzoeken

Aantal inschrijvingen voor 
hondententoonstellingen

ECVO Oogonderzoeken pups

Aantal leden bij RvB aangesloten 
verenigingen

Elleboogdysplasie onderzoeken

Juridisch: aantal tuchtzaken

Cochleaire doofheid onderzoeken

Aantal afgegeven stambomen *

ECVO oogonderzoeken individueel

juridisch: aantal geschillenzaken

* De afname van het aantal afgegeven stambomen in 2014 is voor een groot deel toe te 
schrijven aan de toename van onderhanden werk op het bureau als gevolg van de verplichte 
DNA-controle per 1 juni 2014. De uiteindelijke afgifte van de stambomen van een gedeelte van 
de nesten van 2014 heeft daardoor pas begin 2015 kunnen plaatsvinden. Het daadwerkelijk 
aantal geboren honden ligt in lijn met de trend van voorgaande jaren.
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ACTIEF MET JE HOND 
DOOR HEEL NEDERLAND

Bij de lokale kynologenclubs kunnen hondenbezitters terecht voor allerlei activiteiten op 

het gebied van hondenopvoeding en hondensport, zoals een puppycursus, een cursus 

gehoorzaamheid of de sport agility (behendigheid). Kynologenclubs bieden daarnaast nog tal van 

andere cursussen en activiteiten aan.

Algemene K.C. 
Waterland

Apeldoornse KC

K.C. Almelo

K.C. Amsterdam

K.C. Arnhem

K.C. Assen

K.C. Brummen

K.C. Culemborg

K.C. De Baronie

K.C. De Batouwe

K.C. De Hoeksche Waard

K.C. De Hofstad

K.C. De Kempen

K.C. De Oude IJsselstreek

K.C. De Peel

K.C. Deventer

K.C. Dieren

K.C. Dordrecht

KC Friesland

K.C. Flevoland

K.C. Geleen

K.C. Gooi en Eemland

K.C. Gorinchem

K.C. Gouda

K.C. Grensstreek Noord-
Oost Nederland

K.C. Hardenberg

K.C. Hoogeveen

K.C. Kennemerland

K.C. Land van Cuijk

K.C. Limburg

K.C. Maas & Waal

K.C. Meppel

K.C. Neder-Veluwe

K.C. Noord-West Veluwe

K.C. Nijmegen 
- Noviomagum

K.C. Noordoostpolder

K.C. Oss

K.C. Pampus K.C. Rijssen

K.C. Roermond
 - Echt

K.C. Scheldezoom

K.C. ‘s-Hertogenbosch

K.C. Sneek

K.C. Uden

K.C. Venlo 
- Canida

K.C. Venray

K.C. West Friesland

K.C. Winterswijk

K.C. Weert

K.C. Woerden

K.C. Zaanstreek IJmond

K.C. Zeeland

K.C. Zeist

K.C. Zoetermeer

K.C. Zoys

K.C. Zutphen

K.C. Zwolle

K.V. Rijnland

K.V. Valkenburg

K.V. Waalwijk

Kynologenvereniging 
Nieuwegein

Maastrichtse Honden Sport 
Vereniging

Noorder Kynologen Club

Twentse Kynologen
Vereniging

Utrechtse Rashonden 
Vereniging

Zeeuws Vlaamse Kynologenclub
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COLOFON

Fotografie (tenzij anders vermeld) 

Ernst von Scheven (Kynoweb)

Ron Baltus (Kynoweb)

Suzanne Verhagen Fotografie

Alice van Kempen
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