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Het was een bewogen kynologisch jaar, met als hoogtepunt de Nederlandse
editie van de World Dog Show in augustus. Met een legertje vrijwilligers
hebben we lang en intens toegewerkt naar deze zeer geslaagde show.
Onder het motto ‘Show the world your talent’ werden meer dan 35.000
honden uit 74 landen aan het publiek getoond. Vier dagen lang draaide
het om het houden én genieten van honden. Een welgemeend ‘dankjewel’
aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes!
Grote evenementen met dieren roepen ook kritiek op. Zo lanceerde de
gemeente Amsterdam het voornemen dat zij het aantal evenementen met
dieren wil terugdringen en organiseerde Dier&Recht ten tijde van de World
Dog Show een petitie tegen hondenshows. In onze reacties hebben wij er
consequent op gewezen dat welzijn en gezondheid voorop staan bij onze
evenementen, dat wij daar streng op toezien en dat iedereen mag komen
kijken om dat te checken. De media hebben ons verhaal doorgaans goed
verwoord, wat de beeldvorming positief heeft beïnvloed.
Gezondheid en welzijn van honden staan ook centraal in het Fairfokprogramma, waarin we samen met maatschappelijke partners werken aan
een gezonde en sociale hond in Nederland. Omdat het programma formeel
ten einde liep in 2018, hebben we met alle partners geëvalueerd wat Fairfok
heeft opgeleverd. Conclusie was dat er tot nu toe een belangrijke basis is
gelegd voor een proces naar gezonde en sociale honden, maar ook dat er
nog veel moet gebeuren. We gaan dan ook door met Fairfok.
Kijken we naar 2019 dan vormt het IT-programma IT4Dogs een belangrijk
aandachtspunt. In het verslagjaar hebben we de basis gelegd, in 2019
gaan we flinke stappen maken. Gezondheid en welzijn krijgen eveneens
de volle aandacht. De afgelopen periode hebben we voor diverse rassen
het stamboek geopend om outcross (eventueel met look-alikes) mogelijk
te maken en zo de genenpool te verbreden. De komende tijd zal leren
hoe dit uitpakt en hoe we hier met zijn allen mee omgaan. Gezien de grote
vraag naar stamboompups zal onze meerjarige campagne ‘Waarom een
stamboomhond?’ zich komend jaar richten op fokkers en aspirantfokkers,
onder het motto “Fok verstandig, fok een stamboomhond”. Genoeg te
doen, wij hebben er zin in!
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HET BESTUUR VAN DE
RAAD VAN BEHEER

Jack Alberts,
voorzitter, portefeuilles Algemene Zaken, Personeel & Organisatie,
Windhondenrensport
Albert Hensema,
penningmeester, vice-voorzitter, portefeuilles Financiën, ICT,
Stamboekhouding, Personeel & Organisatie, Communicatie & Marketing
Roelof Nuberg,
secretaris, portefeuilles Juridische zaken, Gedrag
Gabri Kolster,
portefeuilles Sporten met honden, Nederlandse rassen
John Wauben,
portefeuilles Keurmeesterszaken & Opleidingen, Gezondheid & Welzijn,
Waterwerk, Lokale Kynologie en Winner/Hond Event
John Lijffijt,
portefeuille Werken met honden en Kuddehonden
Hugo Stempher,
portefeuilles Tentoonstellingszaken, Jacht met honden, RvB Youth

Het bestuur van de Raad van Beheer:
staand vlnr: Roelof Nuberg, Albert Hensema, Gabri Kolster, John Wauben
zittend vlnr: John Lijffijt, Jack Alberts, Hugo Stempher
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Woord van de directie

2018 was een bruisend en actief jaar voor onze leden en fokkers, medewerkers en achterban. Wekelijks zijn onze vrijwilligers en medewerkers actief in het land om samen vorm
te geven aan onze mooie en heldere missie: ‘Als logisch aanspreek- en informatiepunt
over alles wat raakt aan het fokken, aanschaffen en houden van honden, zorgen we voor
een stevige maatschappelijke inbedding van gezonde, sociale honden met een goed
welzijn in Nederland’. Dat doen we met heel veel plezier, passie en betrokkenheid.
Als Raad van Beheer maken wij wel degelijk het verschil. Dat doen we via onze leden,
achterban, onze rasverenigingen en lokale en bijzondere verenigingen. Hiermee hebben
wij een stabiele grip op de fokkerij, en op het verantwoord opvoeden en houden van
honden - landelijk en in de regio. Deze stabiele grip hebben wij nodig om te komen tot
een nóg sterkere positionering van stamboomhonden, die ongeveer een kwart uitmaken van het totale aantal pups die jaarlijks hun weg naar een nieuwe baas vinden. Een
groter aandeel zou mooi zijn, en daar werken we hard aan. Maar ook op het gebied van
opvoeding en training van honden zorgt de Raad van Beheer voor een groeiend landelijk
netwerk van kwalitatief goede aanbieders. Ons keurmerk Kynologisch Instructeur speelt
daarbij een cruciale rol en daar ben ik trots op.
Verantwoord gefokt en goed opgevoed, daar staan wij voor. Dit dragen wij ook uit binnen
het Platform Fairfok, waarin wij samenwerken met wetenschappers, onderwijsinstellingen
en dierenbeschermers in een open en vertrouwelijke sfeer. Ik ben trots op de resultaten
die we in de afgelopen vier jaar hebben bereikt. Ze zijn verwoord in de Fairfok-voortgangsrapportage die wij begin 2019 hebben aangeboden aan de minister van LNV. De
trots die wij bij deze gelegenheid voelden, gaat vooral ook uit naar onze achterban en
fokkers. Het is mede aan hun inzet en medewerking te danken dat er überhaupt vooruitgang geboekt kon worden. We zijn benieuwd naar de reacties uit de Tweede Kamer.
Het werk van de Raad van Beheer werd in 2018 veelvuldig bediscussieerd in de landelijke en regionale media. Wij zijn de - niet altijd genuanceerde - discussie niet uit de weg
gegaan, maar hebben de gelegenheid aangegrepen om ons werk en de kynologie in het
algemeen positief naar voren te brengen. De World Dog Show genereerde de meeste
media-aandacht. Bijna alle landelijke kranten en nieuwszenders besteedden aandacht
aan dit unieke event. Wij hebben het ANP een media-analyse laten uitvoeren en waren
blij verrast met het bereik en de uiteindelijke inhoud van de verslaglegging van dit event.
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Wij willen graag weten of wij met onze dienstverlening op de goede weg zijn.
Daarom laten wij veel van onze projecten en activiteiten steeds beoordelen
door deelnemers c.q. klanten. Op grond van die beoordelingen, en door veelvuldig ons oor te luisteren te leggen in persoonlijk contact in de regio, kunnen
wij onze dienstverlening optimaliseren. We hopen dat onze klanten daarvan
de vruchten plukken, maar ook dat zij het ons laten weten als er toch nog iets
beter kan.
Mede namens alle collega’s dank ik onze relaties voor het vertrouwen en
de mooie samenwerking in 2018. Wij kijken uit naar wederom een mooi
houden-van-honden-jaar!
Rony Doedijns, directeur

stafteam
RAAD VAN BEHEER
Boven van links naar rechts:
Barbera Hollmann:
project assistent IT
Karin Monk:		
hoofd Stamboekhouding
Marjolein Snip:		
hoofd Ledenzaken
Dieuwke Dokkum:
hoofd Juridische Zaken en Gedrag, Gezondheid & Welzijn
Zittend van links naar rechts:
Rony Doedijns:		
directeur
Ron de Wolf:		
hoofd Financien
Paul Peeters:		
hoofd Marketing & Communicatie

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 het houden van honden in Nederland. Kynologie staat voor alles dat te maken heeft met de relatie tussen mens en
hond. Kynologie omvat dus kennis van het fokken van honden, maar ook kennis op het
gebied van gezondheid en welzijn van honden. Ook alle vormen van hondensport en
actief bezig zijn met je hond worden gerekend tot de kynologie. In Nederland worden
zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen honden gehouden. Het aandeel daarin van rashonden met een
stamboom bedraagt 25 tot 30 procent, in totaal ongeveer 550.000 honden. In Nederland worden circa 300 rassen officieel erkend. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft
één of meer honden.
Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Dit zijn rasverenigingen, lokale kynologenclubs en bijzondere verenigingen. Deze verenigingen kiezen
via de Algemene Vergadering een bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 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 veertig mensen.
De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden met een goed welzijn.
Dit betekent dat de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van 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 honden. Daartoe gaat de Raad van Beheer in
gesprek met zijn leden en hun achterban,
fokkers en hondenliefhebbers, maar ook
met de politiek, de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen
en het bedrijfsleven.

Een aantal Raad van Beheer medewerkers
tijdens de Winner 2018. Vlnr Michèle Taffijn,
Marjolein Rheingans, Barbera Hollmann, Anne
Plomp en op de bank Barbet ‘Kate’
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Januari
VERRASSENDE NIEUWJAARSRECEPTIE
RAAD VAN BEHEER
Op zaterdag 13 januari genoten enkele honderden genodigden van onze
nieuwjaarsreceptie bij Heerlijkheid Mariënwaerdt, het prachtige landgoed
in de gemeente Beesd. Het programma, gepresenteerd door Mike van
der Most, zat vol verrassingen waarvan men zowel binnen als buiten kon
genieten.
Het boek ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’ werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie gepresenteerd. De auteurs, Janny Offereins en Diana
Striegel, vertelden over hun ervaringen en werden vervolgens in het
zonnetje gezet.
Daarnaast werden de kunstwerken onthuld die bestuurslid Hugo Stempher
had ontworpen voor de titel Best in Show en Reserve Best in Show tijdens
de World Dog Show 2018.
Jur Deckers en Gerard Besselink presenteerden namens de Commissie
Kynologisch Instructeur de plannen voor de komende tijd en het nieuw
ontworpen logo Kynologisch Instructeur.
Ook waren er allerlei workshops en demonstraties, zoals de demonstratie
Dogdance door Gwen Pieters en de workshop ‘Hoe maak je een leuk
speeltje voor je hond?’ door Judith Lissenberg. Daarna werd het programma
buiten voortgezet en kon het gezelschap genieten van een demonstratie
Schapendrijven door Mike van der Most en een demonstratie Jachtproef
door Gwen Pieters. De geslaagde dag werd afgesloten met een lekker
kampvuurtje en warme chocolademelk.
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2017
IN DE SPOTLIGHTS!
Op zondag 14 januari organiseerde de Raad van Beheer ‘De Hond van het Jaar Show
2017’ in de Flint in Amersfoort. Circa 600 bezoekers genoten daar van de mooiste
honden van Nederland. Deelname aan de Hond van het Jaar Show kan uitsluitend op
uitnodiging. Het gaat dan om honden die in 2017 op CAC- en CACIB-tentoonstellingen
tijdens de groepskeuring als eerste, tweede of derde geplaatst werden of honden die
Clubwinnaar werden. Er werden 258 honden voor deelname geselecteerd. Het showen
gebeurt niet in een gewone ring, maar op een catwalk, de honden staan letterlijk en
figuurlijk in de spotlights, als echte artiesten. Vol overgave en passie werden alle honden
door de deskundige keurmeesters bekeken, vergeleken en geselecteerd. Best in Show
werd het Italiaans Windhondje Redcomet Rock and Roll van Lucien Sahuleka en Sandra
van de Graaf. Reserve Best in Show werd de American Staffordshire Terrier Carmichael’s
Liar Liar Pants on Fire van Olaf Verhorevoort en Benny Cheek.
De Beste Veteraan werd Bichon Frisé Sulyka Classy’n Cool van Ilse Frenk-Kleton
en de Beste van de Nederlandse Rassen werd Hollandse Herdershond, ruwhaar,
Anne’s Jurre v.’t Blikseland van Joke van Leeuwen van Dijk.

De BIS en Reserve-BIS poseren
na afloop met alle prijswinnaars samen

Nederlandse rassen

rasgroep 1

rasgroep 2

rasgroep 3

rasgroep 4

rasgroep 5

rasgroep 6

rasgroep 7

rasgroep 8

rasgroep 9

rasgroep 10

veteranen
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februari
BOEK
VERRASSENDE NEDERLANDSE
HONDENRASSEN
In het kader van de World Dog Show
2018 in Amsterdam bracht de Raad
van Beheer een nieuw boek uit over
de Nederlandse hondenrassen:
‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’. Het naslagwerk gaat over
de negen eigen hondenrassen die
ons land rijk is. De auteurs zijn
Diana Striegel en Janny Offereins,
grote liefhebbers en kenners van
de Nederlandse hondenrassen.

DATABANK HONDEN SLUIT AAN BIJ EUROPESE PETMAXX
Databank Honden (www.databankhonden.nl), een initiatief van de Raad
van Beheer, is aangesloten op de Europese zoekmachine Petmaxx.
Petmaxx.com is de grootste en meest gebruikte Europese zoekmachine
waarbij bijna alle nationale Europese databanken zijn aangesloten.
Hierdoor wordt de kans op hereniging met een hond in geval van
vermissing in Europa een stuk groter.

16
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Maart
MEDEWERKERS RAAD VAN BEHEER
BEZOEKEN VDH-KRINGGROEP
SLINGELAND
Medewerkers van de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW)
van de Raad van Beheer bezochten op 10 maart een training van
Verkeerszekere Hond (VZH) en IPO van de VDH-kringgroep Slingeland
in Gaanderen. Ze kregen van alles te zien, van training, appèl en
pakwerk tot speuren. Een mooi moment om de precieze samenwerking
tussen hond, geleider en pakwerker van dichtbij mee te maken.
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April
REACTIE RAAD VAN BEHEER OP MEDIA-AANDACHT
FOKKEN VAN KRUISINGEN
Regelmatig is er discussie rondom de gezondheid van honden. Statements worden geformuleerd over de gezondheid van rashonden, de gevolgen van fokken op het uiterlijk en
de financiële belangen. Misstanden worden vooral toegeschreven aan de georganiseerde
hondenwereld: Raad van Beheer, rasvereniging en de aangesloten fokkers. Maar andersom
worden ook verwijten gemaakt aan partijen die kruisingen promoten. Om in te gaan op alle
media-aandacht, gaf de Raad van Beheer in april meer achtergrondinformatie, onder andere
over het verschil tussen kruisingen, look-alikes en stamboomhonden, om zo geïnteresseerden
beter te informeren over dit onderwerp. Conclusie van de reactie was dat partijen beter de
handen ineen kunnen slaan dan tegenover elkaar te blijven staan.

WERKBEZOEK MINISTERIE LNV
Op vrijdag 13 april kreeg de Raad van Beheer in het kader van het Fairfok-programma een
delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op bezoek. Zij
bezochten een fokker en spraken met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging
voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) over hun outcross-programma. De LNV-delegatie
kreeg een presentatie over Fairfok met speciale aandacht voor het outcross-programma van
de Wetterhoun.
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Mei
VOORLICHTINGSAVOND
NIEUWE OPLEIDINGEN
De kynologische opleidingen hebben in 2018 een nieuwe invulling
gekregen. In mei organiseerde de Raad van Beheer hierover een informatieavond. Tijdens deze avond werd gesproken over de belangrijkste
nieuwe ingrediënten van de cursussen, het lesmateriaal, de overgangsregeling, het examen en bijscholing. In 2018 werd de Kynologische Kennis
1 (KK1) omgezet in de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH).
De opleiding wordt vanaf nu verdeeld in modules en er kan per vak een
certificaat worden behaald. Deze opzet is bedoeld om de opleidingen
laagdrempeliger te maken.
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Juni
STAMBOEK OPEN VOOR
NATIONAAL ERKENDE RASSEN
Midden 2018 besloot de Raad van Beheer dat buitenlandse rassen
die nog niet door de FCI erkend zijn, maar wel door een FCI-erkende
kennelclub, contractpartner of associatiepartner, erkend kunnen worden
door de Raad van Beheer en ingeschreven in het Voorlopig Register
(VR). In 2018 werden er zes rassen erkend door de Raad van Beheer:
Cão de Gado Transmontano, Chodsky Pes (Boheemse Herder), Barbado
da Terceira, Miniature American Shepherd, Vostochno Evropeyskaya
Ovcharka (Oost-Europese Herder) en Prazsky Krysarik (Praagse Rattler).
Foto’s van genoemde rassen ziet u op de pagina hiernaast.

BIJEENKOMST
FCI-FOKKERIJCOMMISSIE IN LUZERN
Op 2 juni was het tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de nationale
kennelclubs ten behoeve van de internationale FCI-Fokkerijcommissie.
Tijdens de bijeenkomst werden veel onderwerpen besproken, zoals het
probleem van de kortsnuiten, kleur- en vachtnotatie op de stambomen
en exportdocumenten.
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Barbado da Terceira

Vostochno Evropeyskaya Ovcharka

Prazsky Krysarik

Miniature American Shepherd

Chodsky Pes

Cão de Gado Transmontano

Jaaroverzicht 2018

25

Juli
MAATREGELEN TEGEN
IN OPSPRAAK GERAAKTE FOKKER
Voorjaar 2018 kwam een Woerdense fokker van Teckels regelmatig
negatief in het nieuws in verband met misstanden. Er werden bij de fokker
ook ongeveer 150 honden in beslag genomen. De Raad van Beheer heeft
in het voorjaar van 2018 een locatiecontrole en hercontrole uitgevoerd. De
bevindingen waren zwaar onvoldoende, waarna wij maatregelen hebben
getroffen. Allereerst hebben we besloten de dienstverlening te staken,
vervolgens zijn de kennelnamen ingetrokken en is er overleg geweest
met de NVWA. Naar aanleiding van verdere ontwikkelingen is tenslotte de
toekenning van de Gouden Erespeld (2016) ingetrokken. De regels voor
locatiecontroles zijn aangescherpt, waardoor de Raad van Beheer ook
zonder aangevraagde dienst of op basis van klachten of meldingen een
controle kan uitvoeren bij een fokker.
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Augustus
ZOMERKAMP RAAD VAN BEHEER YOUTH
WAS WEER GEWELDIG!
Van 14 tot en met 16 augustus verzamelde de kynologisch jeugd zich voor
het Zomerkamp van de Raad van Beheer Youth. De werkgroep van de
Raad van Beheer Youth had een mooi programma met allerlei workshops
voorbereid, variërend van jachttraining, FCI Obedience, Balans & Coördinatie
tot aan Junior Handling en Hersenwerk. Zie de foto-impressie hiernaast.

EXTRA LEDENVERGADERING FCI
IN BRUSSEL
Op 14 en 15 augustus vond een extra ledenvergadering van de FCI plaats
in Brussel, waar de voorstellen tot aanpassing van de Statuten en de
Standing Orders (huishoudelijk reglement) behandeld werden.
Voor de Raad van Beheer stond er een belangrijk punt op de agenda. In
de Standing Orders was namelijk opgenomen dat de kennelclubs alleen
elkaars stambomen hoeven over te nemen als de ouders van hetzelfde
ras zijn. Nu er steeds meer plannen van aanpak voor outcross zijn, moet
het ook in die gevallen mogelijk zijn een hond te exporteren en dus in
te schrijven in een buitenlandse stamboekhouding. De Raad van Beheer
diende daartoe een voorstel in, dat met overweldigende meerderheid
werd aangenomen. Hierdoor blijft de deur voor het inbrengen van noodzakelijk nieuw bloed – onder voorwaarden – mogelijk.
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Op de foto Bull Terrier Claire gefotografeerd door Alice van Kempen. Ze fotografeerde Claire op de meest surrealistische plekken, in de meest bizarre poses. Dat
resulteerde in een zeer bijzonder boek: Furbex: a dog’s life of urban exploration.

September
PERSONEELSUITJE IN TEKEN VAN
ZORG VOOR ANDEREN
In september vond het personeelsuitje van de Raad van Beheer
plaats. De medewerkers van de Raad van Beheer zetten zich
via De Zonnebloem in als vrijwilliger en hadden samen met
ouderen met een lichamelijke beperking een gezellige dag in
dierentuin Artis in Amsterdam.

HET KANTOOR VAN DE RAAD VAN BEHEER
BESTAAT 100 JAAR!
Op 24 september werd precies honderd jaar geleden de eerste steen
gelegd van ons kantoorpand aan de Emmalaan 16-18 in Amsterdam.
Precies dertig jaar later trok de Raad van Beheer in het pand. Dat betekent
dat we in 2018 precies 70 jaar gevestigd zijn in een van de mooiste
kantoorpanden van het land. Daar zijn we trots op!

1918
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2018

REACTIE OP PETITIE DIER & RECHT
TEGEN HONDENSHOWS
Op 11 september bood stichting Dier&Recht de Tweede Kamer een rapport
en een petitie aan waarmee zij de politiek opriep hondenshows te verbieden. De Raad van Beheer heeft daarop een uitgebreide reactie gestuurd
naar de Tweede Kamer om het onjuiste negatieve beeld dat Dier&Recht
schetste te ontzenuwen. De videofilm met daarin de mooie impressie van
de World Dog Show en het genieten van honden was daarvan onderdeel.
De beweringen die Dier&Recht doet over het gedrag en het welzijn van de
honden tijdens hondenshows, zijn niet juist. Nederland loopt voorop als
het gaat om dierenwelzijn tijdens hondenshows. Alle aandacht is gericht
op “Fit For Function”. Dat betekent dat de keurmeesters geïnstrueerd zijn
om op het welzijn, het gedrag en de uiterlijke kenmerken te letten.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) is
bovendien niet van plan hondenshows te verbieden. Ook het verbieden
van hondenshows door lokale overheden, zoals de gemeente Amsterdam,
krijgt niet de zegen van de minister.
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OPROEP AAN EXPOSANTEN:
RESPECTEER ONZE GEDRAGSREGELS
Stichting Honden Tentoonstelling Maastricht organiseerde op zaterdag 29
en zondag 30 september haar 40e en 41e internationale hondententoonstelling in het MECC in Maastricht. Met het oog op de toenemende kritiek
op hondenshows deed de stichting samen met de Raad van Beheer een
extra oproep aan exposanten om zich zorgvuldig aan de gedragsregels
voor tentoonstellingen te houden. Ook informeerden wij de keurmeesters
en ringmedewerkers om toe te zien dat iedereen zich aan de deze regels
hield. Met succes, want het was een geslaagd evenement, waar onze
gezamenlijke passie heel duidelijk tot uiting kwam.
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Oktober
VANAF 2021 GEEN DUBBELSHOWS MEER
Een aantal jaren geleden werden dubbelshows ingevoerd in ons land.
Na diverse overleggen met de Tentoonstelling Gevende Verenigingen in
Nederland (TGVN) en signalen uit het veld besloot het bestuur het beleid
te wijzigen en vanaf 2021 geen vergunningen meer af te geven voor
dubbelshows. Hierbij is goed geluisterd naar de achterban. Keurmeesters,
exposanten, standhouders en tentoonstellinggevende verenigingen
hebben aangegeven dat er te veel shows zijn en dat de verwachting dat
de dubbelshows meer honden uit het buitenland zouden aantrekken niet
wordt waargemaakt. Dat betekent dat we de Holland Cup en de Amsterdam
Winner Show ook niet meer aan elkaar zullen koppelen en we dus afscheid
nemen van de Holland Cup.
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PORTEFEUILLEVERDELING
BESTUUR RAAD VAN BEHEER
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft een aantal wijzigingen in de
portefeuilleverdeling doorgevoerd. Gabri Kolster is portefeuillehouder
geworden van ‘sporten met honden’ en van de ‘Nederlandse rassen’
en voorzitter Jack Alberts heeft de portefeuille ‘windenhondenrensport’
op zich genomen. Ook is de portefeuille ‘lokale kynologie’ in het leven
geroepen om het belang van het werk van de kynologenverenigingen
voor de Nederlandse kynologie en het maatschappelijk draagvlak te onderstrepen. Kynologenverenigingen zouden – met ondersteuning van de
overkoepelende organisatie Raad van Beheer – meer middelen moeten
krijgen om hun belangrijke maatschappelijke taak gezamenlijk en uniform
uit te kunnen dragen.

John Wauben

Hugo Stempher

John Lijffijt

Jack Alberts

Albert Hensema

Roelof Nuberg

Gabri Kolster

38

Jaaroverzicht 2018

Raad het Ras. Maandelijks plaatsen we een foto op Facebook die troebel gemaakt
is waarbij men kan raden wat het ras is dat er achter verborgen zit. Deze Raad het
Ras-foto is van februari 2018. De oplossing is Landseer ECT.
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November
INTERNATIONALE SAMENWERKING
TEGEN ILLEGALE PUPPYHANDEL
Op woensdag 21 november organiseerden Four Paws International,
Eurogroup for Animals en de Europese Raad een bijeenkomst over illegale
online puppyhandel. Genodigden uit diverse landen spraken over de
uitdagingen en oplossingen die nationaal kunnen worden ingezet.
Illegale puppyhandel is een groeiende industrie in Europa, waarbij welzijn
en gezondheid van honden in het geding zijn. Frauduleuze verkopers
bieden honden aan op internet, maar zijn na de verkoop niet meer
bereikbaar. Namens Nederland hield Raad van Beheer-directeur Rony
Doedijns een betoog over verantwoorde fokkerij van stamboomhonden,
goede voorlichting aan toekomstige puppykopers en het Fairfok-programma in Nederland.
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BRIEF FOKKERS STAMBOOMHONDEN
Via een brief aan alle fokkers van stamboomhonden staken wij hen een
hart onder de riem, nu de kynologie door allerlei kritische en vaak onterechte geluiden over hondenshows en negatieve publiciteit over fokkers
een moeilijke periode doormaakt. Onder het motto ‘Stamboomhonden,
honden uit een goed nest - dankzij u!’ lieten wij de fokkers weten dat wij
ons onverminderd inzetten voor de Nederlandse stamboomhond, onder
andere door middel van het Fairfok-programma, promotiecampagnes en
voorlichting. Via ons klanttevredenheidsonderzoek (KTO) kunnen fokkers
bovendien delen wat ze van onze dienstverlening vinden.

MEER MOGELIJKHEDEN
LOCATIECONTROLES FOKKERS
Het bestuur van de Raad van Beheer besloot in november om de uitvoeringsregels ten behoeve van locatiecontroles bij fokkerijlocaties aan
te scherpen. Voorheen konden zulke controles enkel plaatsvinden als
de desbetreffende fokker een dienst bij de Raad van beheer afnam.
Controles kunnen vanaf november 2018 ook worden gedaan als bij de
Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de
locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan onaangekondigd
plaatsvinden. Het bestuur hoopt hiermee meer handvatten te hebben
om op te treden tegen locaties die niet voldoen aan de criteria voor
fokkers van stamboomhonden.
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December
HOND2018:
EDUCATIEF DAGJE UIT
VOOR HOND EN GEZIN
Duizenden hondenliefhebbers uit alle windstreken verzamelden zich
op 14, 15 en 16 december in de RAI Amsterdam. Hond2018, hét hondenevenement van Nederland, stond dit jaar in het teken van ‘houden van
honden’. Naast de hondenshows Holland Cup en Amsterdam Winner
Show genoten bezoekers van een beursgedeelte en een educatief
programma vol met demonstraties, workshops en wedstrijden.
Wel waren er minder inschrijvingen dan vorig jaar, doordat veel exposanten
een keuze moesten maken in het enorme aanbod aan tentoonstellingen
in Noord Europa en velen eerder dit jaar kozen voor deelname aan de
World Dog Show in de RAI. Het aantal standhouders was minder dan
vorig jaar, ook daar speelde de WDS een rol, en de bezoekersaantallen
haalden de gebudgetteerde aantallen helaas niet.
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WINNAARS
Aan de hondententoonstellingen namen dit jaar enkele duizenden honden
deel die gezamenlijk bijna 300 rassen vertegenwoordigen. De Best in
Show-titel van de Holland Cup werd op vrijdag gewonnen door de Petit
Basset Griffon Vendéen ‘Cookie Crunch Van Tum-Tum’s Vriendjes’ van
Gwen Huikeshoven. De Best in Show Amsterdam Winner 2018 werd de
Witte Grote Poedel ‘Afterglow Poppa Don’t Preach’ van Jason Lynn.
Nederlands kampioen in Junior Handling werd Jorisa van Lenthe.

FAIRFOK-STAND
De gezondheid en het welzijn van honden staan centraal bij alle hondenshows die onder auspiciën van de Raad van Beheer worden georganiseerd.
Het Fairfok-programma (gestart in 2014 onder regie van de Raad van
Beheer) waarin diverse stakeholders samenwerken om tot gezonde
en sociale Nederlandse honden te komen, werpt duidelijk vruchten af.
Tijdens Hond2018 was er een speciale Fairfok-stand, waar de bezoekers
meer informatie ontvingen over dit succesvolle programma.
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AFSCHEID RAI
Op 14 december nam de Raad van Beheer officieel afscheid als oudste
klant van de RAI. Na 129 edities van de Winner komt er een einde aan een
lange en prettige samenwerking. Na de World Dog Show in augustus jl.
en Hond2018 als laatste evenementen is het nu tijd om te kijken naar een
nieuwe locatie waarmee de juiste invulling gegeven kan worden aan het
vernieuwde concept Hond, passend bij de huidige inzichten omtrent het
aantal inschrijvingen, standhouders en overige mogelijkheden in 2019.

Er werd tijdens Hond2018 stilgestaan bij het afscheid van de RAI,
129 jaar lang de plek waar de Winner Amsterdam werd gehouden.
Directie en medewerkers van de RAI boden als afscheidsgeschenk
twee gelimiteerde kopergravures aan.
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RAAD VAN BEHEER YOUTH
Onze jeugdclub was er dit jaar ook weer bij. Zij verzorgden demo’s en
workshops in diverse ringen, met name in de Royal Canin-ring. Een Junior
Agility-wedstrijd en een Junior Handling Debutantenwedstrijd waren enkele hoogtepunten.

UITGEBREID PROGRAMMA
Hond2018 bood een diversiteit aan leuke
activiteiten voor hond en gezin. Bezoekers
maakten tijdens interactieve workshops kennis
met diverse hondensporten, variërend van
Agility en Hoopers tot Jachttraining en Dog
Dance. Ook waren er demonstraties van ‘honden
met een baan’, zoals detectie- en assistentiehonden.
Net als voorgaande edities was ook dit jaar het rassendefilé een populair
programmaonderdeel in het Hondendorp. Hondenliefhebbers zagen
populaire en opvallende rassen voorbij komen en leerden alles over
hun specifieke raskenmerken. In het Hondendorp vertegenwoordigden
de rasverenigingen hun ras met mooie stands. De prijs van de verkiezing
‘Mooiste stand van het Hondendorp 2018’ ging naar de Ierse Water
Spaniel Vereniging Nederland.

UPDATE AUTOMATISERING: IT4DOGS
In september 2018 is Vx Company gestart met de bouw van een systeem dat het huidige
Darwin-systeem moet vervangen. De samenwerking met extern ingehuurde IT-professionals
en de medewerkers van de Raad van Beheer verloopt soepel. En dus is er alle vertrouwen in
een succesvolle oplevering van het nieuwe systeem medio 2020.
In fase 1 is het team gestart met het opzetten van de dekaangifte. Daarna is de geboorteaangifte aan de beurt en zo komen alle stappen in het proces aan bod, tot aan de stamboomafgifte in een vereenvoudigde versie. Verder wordt in fase 1 gewerkt aan andere
processen die te maken hebben met de Stamboekhouding. In fase 2 worden de processen
uit fase 1 verder uitgewerkt en worden andere modules gerealiseerd, zoals die voor het
verwerken van de tentoonstellingsuitslagen. In de laatste fase worden de koppelingen
met andere databases gemaakt en zal er gewerkt worden aan de laatste stappen van de
omzetting naar het nieuwe systeem. We verwachten het nieuwe IT-systeem medio 2020 in
gebruik te kunnen nemen.
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SEMINAR OVER ZES NATIONAAL
ERKENDE RASSEN
Op maandagavond 10 december organiseerde de Raad van Beheer een
seminar over de zes Nationaal Erkende Rassen. Sectie- en/of groepskeurmeesters voor de sectie/rasgroep waarin deze rassen ingedeeld
zijn, werden na het bijwonen van dit seminar benoemd. Er werd meer
verteld over de Miniature American Shepherd, de Chodsky Pes, de OostEuropese Herdershond (Vostochno Evropeyskaya Ovcharka), Cão de
Gado Transmontano, Barbado da Terceira en de Praagse Rattler (Prazsky
Krysarik).
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WORLD DOG SHOW
2018
PROMOTIECAMPAGNE
CRUFTS
In de aanloop naar de World Dog show 2018
werd het evenement volop gepromoot,
zowel nationaal als internationaal. Van
8 tot en met 11 maart was de Raad van
Beheer aanwezig op Crufts 2018 met
een speciale stand vol informatie en
promotiemateriaal. De stand trok veel
bekijks van zowel exposanten, bezoekers, standhouders als persfotografen.
De inschrijvingen stroomden al binnen.

Ons campagneteam was steevast op grote
internationale shows en evenementen te vinden

EUROPA SIEGER SHOW DORTMUND
Van 11 tot en met 13 mei ging de promotie
verder tijdens de Europa Sieger Show in
Dortmund. De promotiestand werkte als een
magneet op de kynologen: de mensen stonden in de rij om zich in te schrijven...

EURASIA DOG SHOW MOSKOU
Op 5 en 6 mei stond het WDS2018promotieteam met een promotiestand op de
Eurasia Dog Show in Moskou. Ook hier heeft
het promotieteam veel nieuwe
deelnemers ingeschreven en de aanmeldingen bleven binnen stromen.
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WORLD DOG SHOW 2018 BREEKT RECORDS
In juni stond de teller met inschrijvingen voor de World Dog Show 2018 in Amsterdam
al op 25.000 en bij de sluiting van de inschrijvingen in juli werden diverse records
verbroken. De vorige World Dog Shows in Europa trokken al veel inschrijvingen:
Parijs (2016) ruim 21.000 en Leipzig (2017) ruim 31.000. Voor de drie shows in Amsterdam
waren meer dan 33.500 honden ingeschreven, die samen bijna alle 350 hondenrassen
vertegenwoordigden!

REACTIE OP KRITISCHE VRAGEN GROENLINKSFRACTIE AMSTERDAM OVER WDS2018
Medio juni stelde de GroenLinks-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad kritische
vragen over de organisatie en het welzijn van de aanwezige honden tijdens de World
Dog Show in augustus. GroenLinks deelde incorrecte aannames over het gedrag en
het welzijn van de honden tijdens de World Dog Show. De Raad van Beheer heeft
een reactie gestuurd naar het gemeentebestuur Amsterdam, waarin wij de incorrecte
aannames ontzenuwen en het gemeentebestuur en raadsleden uitnodigen voor een
verhelderend gesprek en aanvullend een werkbezoek tijdens het evenement.

IT’S SHOWTIME!
In augustus was het eindelijk zo ver. Van 9 tot en met 12 augustus genoten meer dan
40.000 hondenliefhebbers in de RAI Amsterdam van de World Dog Show, de grootste hondenshow ter wereld. Onder het motto “Show the world your talent” werden
tienduizenden honden uit 74 landen aan het publiek getoond. Vier dagen lang draaide
alles om het houden – én genieten – van honden. Ruim 200 keurmeesters uit de hele
wereld keurden per dag gemiddeld 8.500 honden van 350 verschillende rassen.
Gedurende vier dagen waren er drie shows; De Benelux Winner,
de World Dog Show en de Rasgroep Specialties. Kortom,
vier dagen die volledig in het teken stonden van
‘Show the world your talent’!
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BENELUX WINNER 2018
Op donderdag 9 augustus, de openingsdag, vond de Benelux Winner Show 2018
plaats: een eendaagse show voor alle FCI-rassen met CAC/CACIB, de titels Benelux
Winner, Benelux Jeugdwinner en Benelux Veteranenwinner en kwalificatie voor Crufts
2019. Voor deze prachtige show, gesponsord door partner Eukanuba, waren maar
liefst 7.712 inschrijvingen.
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Benelux Winner 2018 Best in Show Schotse Terriâr Mcvan’s Big Bopper At
Beameups van Rebecca Cross uit de
Verenigde Staten

Benelux Winner 2018 Reserve Best in
Show - Barsoi Borscana Euroclub van
Rickard Sellin uit Zweden

Benelux Winner 2018 Derde werd de
Grand Basset Griffon Vendéen Frosty
Snowman van de Nederlandse Gwen
Huikeshoven

Benelux Winner 2018 Vierde Best in
Show - Mopshond Zuma’s Razz Ma Tazz
van Susanne Ansersson uit Zweden
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WORLD DOG SHOW
De beste honden van elk ras mogen zich
‘wereldkampioen’ noemen. Op zondag 12
augustus werd de overall kampioen van alle
wereldkampioenen gekozen tot ‘Best In Show’.
Deze felbegeerde titel ging naar een Nederlandse exposant. Allround keurmeester Rony
Doedijns wees in de finale onder een daverend
applaus de Grand Basset Griffon Vendéen
‘Frosty Snowman’ van de Nederlandse Gwen
Huikeshoven als winnaar van de World Dog
Show 2018 aan.

BIS Frosty Snowman, Grand Basset
Griffon Vendéen, Gwen Huikeshoven
(NL)

RASGROEPSHOWS
SPECIALTIES
Alle rasgroepen was de gelegenheid
geboden om tijdens de World Dog Show op
vrijdag of zaterdag een specialty te
organiseren. Alleen de rasgroep Windhonden
en de Dashonden hebben gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. De overige
rasgroepsshows werden georganiseerd door
het WDS-team. De specialties konden ook
rekenen op goede inschrijvingen en werden
als zelfstandig event georganiseerd in de
namiddag op vrijdag en zaterdag.

NEDERLANDSE WINNAARS
WORLD DOG SHOW 2018

RBIS Family Flight Fine Chanel,
Bouvier des Flandres, Irina Meshcheriakova (RUS)

BIS3 Cappelli Bulls Argentina Rodo,
Engelse Bulldog, Jinwoo Lee (KR)

Veel Nederlandse exposanten behaalden
prachtige resultaten tijdens de World Dog
Show 2018. Aangezien de lijst met winnaars
zo lang is, hebben wij de volledige lijst met
Nederlandse winnaars opgenomen als
nieuwsbericht op onze website
www.houdenvanhonden.nl. Wij feliciteren
allen van harte met het behalen van deze
mooie resultaten.
BIS4 Polcevera’s Ponente, Bracco
Italiano, Gabriella Segato (IT)
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WERELDKAMPIOEN JUNIOR
HANDLING
De titel ‘Wereldkampioen Junior Handling’, een
sport waarin jongeren actief zijn met hun hond
en deze leren showen, ging naar Nederland.
Priscilla van Oosten versloeg ruim honderd deelnemers uit veertig landen en nam deze mooie
titel mee naar huis.

FAIRFOK-STAND SUCCESVOL
TIJDENS WDS2018
De speciaal voor de World Dog Show ingerichte
Fairfokstand kreeg veel bijval van bezoekers uit
het buitenland. De meeste mensen waren onder
de indruk van het voorlichtingsmateriaal en de tot
nu toe behaalde successen binnen het programma.
Velen zien Fairfok als een goed voorbeeld dat ook
in andere landen navolging verdient, zo bleek
tijdens de WDS2018.
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HONDENWELZIJNSTEAM (HWT)
De gezondheid en het welzijn van honden staan centraal bij alle hondenshows die
onder auspiciën van de Raad van Beheer worden georganiseerd. Zo ook tijdens de
World Dog Show 2018. Om die reden controleerde het HWT streng op het naleven
van de regels voor het welzijn van de honden. Zij letten er onder andere op dat honden
niet te lang in een bench zaten, niet te lang op een (trim)tafel moesten staan,
beschikten over vers drinkwater en dat zij niet ruw
behandeld werden. Het team werkte nauw
samen met de lokale politie. Constateerde
men dat het welzijn van een hond mogelijk
in het geding was, dan werd daar direct
melding van gemaakt.
Overtredingen werden bestraft met het
intrekken van behaalde titels, resultaten,
schorsingen en uitsluiting van deelname.
De onmiddellijk gehouden hoorzittingen
waren in sommige gevallen emotioneel
moeilijk voor alle betrokkenen.
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ZERO TOLERANCEBELEID
De organisatie had zelfs een zero
tolerance-beleid opgesteld voor exposanten, handlers en bezoekers die
niet vanuit de veiligheid van mens en
Onder het motto ‘Show the world
dier handelden. Zo werd streng opgetreyour talent’ belooft de WDS2018 een
den tegen het achterlaten van honden in
uniek evenement te worden. Vier dagen
de auto. In samenwerking met dierenartsen
lang draait alles puur om houden van honden,
en de Amsterdamse (dieren)politie waren we zeer
met de World Dog Show, de Benelux Winner en de
streng in de handhaving van dit beleid. Helaas moesRasgroep Shows. Naast deze shows kunt u ook genieten
van
ten we meerdere keren ingrijpen en moesten mensen door middel van snelrecht
onder meer demonstraties, lezingen, workshops en kunt u rondneuzen op de uitgeworden geschorst.

NEDERLANDSE RASSEN VERTEGENWOORDIGD
Natuurlijk was er bijzondere aandacht voor de negen Nederlandse hondenrassen.
De Nederlandse rassen waren vertegenwoordigd in een grote gezamenlijke stand,
waar de rasverenigingen de bezoekers voorzagen van informatie over deze bijzondere rassen. Ook was er volop interesse voor het boek ‘Verrassende Nederlandse
Hondenrassen’, dat speciaal voor de World Dog Show 2018 is uitgebracht door de
Raad van Beheer.
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UITGEBREID PROGRAMMA
Het programma van de World Dog Show bestond uit het keuren van 33.500 honden,
maar er was nog meer! Voor bezoekers en deelnemers was er een afwisselend
programma samengesteld. In de zogeheten Special Events Ring lieten honden hun
werk- en sportkwaliteiten zien. “Honden met een baan”, zoals hulphonden en reddingshonden, zetten daarin hun beste pootje voor.
Uiteraard kon er ook naar hartenlust worden gewinkeld. De ruim
150 stands boden een breed assortiment aan hondenvoeding
en snacks, en diverse soorten accessoires als hondenbeeldjes, voerbakken en riemen.

MEDIA-AANDACHT
Er was een overvloed aan media-aandacht, zowel in de weken
voorafgaand als tijdens het event. Dat een wereldhondenshow
niet alleen maar fans heeft, hebben wij ook ervaren. De gemeente
Amsterdam kwam in de zomer met een statement om te werken aan een
verbod op het houden van evenementen met dieren in de gemeente Amsterdam. Er
werd een directe koppeling gemaakt met de World Dog Show en het dierenwelzijn
zou daar niet goed geborgd zijn. Stichting Dier&Recht deed daar nog een schepje bovenop. De Raad van Beheer heeft krachtig en feitelijk gereageerd richting de gemeente en ook richting Dier&Recht. De media-aandacht voor een hondenevent is nog nooit
zo groot geweest als deze zomer. Het is ons gelukt om in de media het ware verhaal
te laten zien en onze passie en liefhebberij, het houden van honden, volop te tonen.
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DAG VAN DE HOND

DUIZENDEN HONDENLIEFHEBBERS GENIETEN
VAN SUCCESVOLLE DAG VAN DE HOND
Op zondag 27 mei namen meer dan 5.000 bezoekers deel aan de achtste landelijke
Dag van de Hond. Deze dag was een groot succes, met meer dan 35 deelnemende
locaties verspreid over heel Nederland. Tijdens de Dag van de Hond
kon iedereen, met of zonder hond, bij de deelnemende locaties
terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het
gebied van honden en allerlei vormen van hondensport.
Aangezien het een warme Dag van de Hond was, werden de programma’s hierop aangepast. Samen met onze
verenigingen zijn we heel alert op het welzijn van de
honden. Een dag vol met waterpret en verkoeling dus! De
deelnemende verenigingen en clubs gaven de dag een 8 als
rapportcijfer.

Sport & Spel
Zondag 27 mei 2018

HOGE WAARDERING
De waardering van de bezoekers aan de Dag van de Hond was ook dit jaar weer
hoog: het evenement kreeg gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer. Maar liefst 90 procent zou een bezoek aan de Dag van de Hond aanraden aan vrienden of kennissen.
Enkele quotes van bezoekers: ‘Een leuke, gezellige en ontspannen dag om samen
met de hond te bezoeken. Dit jaar geheel in het teken van de waterspellen.’, ‘Een uitstekend georganiseerde en gevarieerde dag! Heb genoten, samen met mijn hondje!’,
‘Erg gezellig samenzijn met allemaal hondenliefhebbers.’, ‘Een erg leuke dag gehad,
nog meer zin om vervolgcursussen te gaan doen!’

THEORIE- EN PRAKTIJKAVOND VOOR INSTRUCTEURS
Op dinsdagavond 3 april vond bij kynologenvereniging Nieuwegein een druk bezochte
praktijk- en theorieavond plaats voor instructeurs van deelnemende verenigingen. De
avond werd verzorgd door Quirine Potter-van Loon (theorie), Judith Lissenberg (praktijk ‘Omdenk Rally-O’) en Marijke de Rooij (praktijk Hoopers). Zij gaven de instructeurs
allerhande tips en trucs die ze konden inzetten voorafgaand en tijdens de Dag van
de Hond om het evenement zo goed mogelijk te begeleiden.
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FAIRFOK IN 2018

In 2014 startte onder regie van de Raad van Beheer het Fairfok-programma, gericht op een gezonde en sociale Nederlandse hondenpopulatie.
Ook in 2018 hebben we weer veel activiteiten ondernomen gericht op het
Fairfok-programma. Hieronder tonen we een greep uit deze activiteiten.

KORTSNUITEN ACTUEEL IN EUROPESE LANDEN
De kortschedelige rassen met extreme uiterlijke kenmerken zijn actueel. De rassen zijn populair, mede door hun vaak vrolijke karakter maar
met name ook door hun ronde hoofdvorm met grote ogen en korte
snuit waardoor ze ‘baby-achtig’ overkomen. Deze uitdrukking is voor
veel hondenkopers, onbewust, aantrekkelijk. Deze uiterlijke kenmerken
leveren echter nogal eens gezondheidsproblemen op, waar maatschappelijk steeds meer weerstand tegen ontstaat. In Duitsland, Engeland en
Zwitserland neemt men maatregelen, de Raad van Beheer in eigen land
eveneens. Onder auspiciën van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkelde een werkgroep met veterinair specialisten in het najaar van 2018 beleid en richtlijnen. Helaas is de Raad van
Beheer niet gevraagd om in deze werkgroep plaats te nemen, ondanks
de vele en krachtige verzoeken die wij hiertoe hebben gedaan. In het
voorjaar van 2019 zullen de richtlijnen en het beleid vanuit LNV bekend
worden gemaakt aan de branche.
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Rony Doedijns (midden) met collega-sprekers en
organiserende leden van het Europees Parlement

FAIRFOK GOED ONTVANGEN BIJ HET
EUROPEES PARLEMENT
Op 26 juni vond een bespreking plaats voor leden van het Europees Parlement over het tegengaan van fokken op extreme uiterlijke kenmerken. Op
verzoek van het ministerie van LNV presenteerde Raad van Beheer directeur Rony Doedijns het succesvolle Nederlandse Fairfok-programma en
kreeg daarvoor de handen op elkaar. De Nederlandse presentatie kreeg
de nodige bijval in Brussel.

PETSCAN NOG VERDER VERBETERD
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vormen het grootste
gezondheidsprobleem bij honden. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) in Utrecht werken samen
met dierenartsen door het hele land aan goede methoden om de dieren
gezonder te maken. De landelijke databank PETscan speelt daarbij een
cruciale rol. In deze databank worden de diagnoses van landelijke dierenartsen verzameld. Zo kan men meten wat de belangrijkste ziekten per ras
zijn. In 2018 is PETscan versie 2.0 in gebruik genomen. In deze vernieuwde versie is de lijst met diagnoses enorm uitgebreid, onder andere de
diagnoselijst van de oncologie.
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STAMBOEK OPEN VOOR EEN GEZONDE
MOPSHOND
Mopshondenvereniging Commedia heeft in september besloten de Raad
van Beheer te verzoeken het stamboek te openen, zodat er kan worden
gefokt met look-alikes die van belang kunnen zijn om de gezondheid van
de mopshond te verbeteren. Een speciaal daarvoor ingestelde fokcommissie wordt (samen met een aantal deskundigen) belast met de ontwikkeling
en beschrijving van de methode en de randvoorwaarden. Tevens heeft
Commedia besloten de regel inzake het maximeren van het aantal dekkingen voor dekreuen aan het verenigingsfokreglement toe te voegen,
alsmede een regel die voorziet in een tweede uithoudingstest. Ook gaat
de vereniging een aantal scenario’s ontwikkelen die voorzien in het nog
verder aanscherpen van de uithoudingstest. Met een negatieve uitslag
van de uithoudingstest zal in het vervolg niet meer gefokt mogen worden.

TERUGKOPPELING RSI-REGISTRATIE 2017
Een aantal hondenrassen verdient speciale aandacht als het gaat om
gezondheid, welzijn en gedrag. Voor deze rassen gelden er rasspecifieke
instructies (RSI’s). Keurmeesters volgen deze instructies bij het keuren van
deze aandachtsrassen en zijn verplicht een formulier in te vullen over waargenomen specifieke welzijnsaspecten van het ras. Zo kunnen we deze
rassen nadrukkelijk monitoren en kunnen de desbetreffende rasverenigingen zo nodig het fokbeleid bijstellen. De ‘ruwe’ resultaten van de registratie
in 2017 werden in 2018 teruggekoppeld aan de desbetreffende leden en
keurmeesters. Met de uitgereikte resultaten over 2017 konden de rasverenigingen aan de slag om deze te analyseren en de input te gebruiken
voor verdere optimalisering van het fokbeleid.
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FAIRFOK-VERGADERING: WE GAAN DOOR!
Op 22 november kwamen de deelnemers aan het Fairfok-programma
bijeen in Woudenberg voor een evaluatie. Omdat het programma formeel
in 2018 ten einde liep, maakte men pas op de plaats om te zien wat
Fairfok, dat in 2014 startte, had opgeleverd. Ook werd gekeken naar de
toekomst, waarbij alle deelnemers het erover eens waren dat het Fairfokoverlegplatform door moet gaan op de ingeslagen weg.
Alle deelnemers aan deze uiterst positief verlopen vergadering waren
het erover eens dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel moet
gebeuren. Daarom wil men doorgaan, liefst in gezamenlijkheid, met het
inmiddels ontstane overlegplatform en in de goede sfeer waarin het
programma de afgelopen jaren zijn beslag kreeg. Een uitgebreide eindrapportage waarin ook de evaluatie van 22 november is meegenomen,
verschijnt naar verwachting begin 2019.
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Op de foto Bull Terrier Claire gefotografeerd door Alice van Kempen. Ze fotografeerde Claire op de meest surrealistische plekken, in de meest bizarre poses. Dat
resulteerde in een zeer bijzonder boek: Furbex: a dog’s life of urban exploration.

Op de foto Bull Terrier Claire gefotografeerd door Alice van Kempen. Ze fotografeerde Claire op de meest surrealistische plekken, in de meest bizarre poses. Dat
resulteerde in een zeer bijzonder boek: Furbex: a dog’s life of urban exploration.

OUTCROSS & LOOK-ALIKES

KEURING ZWITSERSE WITTE HERDERS
Op 28 januari was de eerste aankeuring sinds 2008 van outcross van Zwitserse Witte
Herders met niet bij de FCI geregistreerde Witte Herdershonden. De acht gekeurde
honden, vier reuen en vier teven, kunnen volgens de keurmeesters een wezenlijke
bijdrage leveren aan de Nederlandse populatie.
Bij de beoordeling van de honden werd nadrukkelijk aandacht besteed aan het
uiterlijk voorkomen, het bewegingsapparaat en het gedrag. Deze aankeuring vloeit
voort uit het plan van aanpak dat de drie rasverenigingen voor de Zwitserse Witte
Herdershond in overleg met de Raad van Beheer hebben opgesteld. Nieuw succes in
het kader van Fairfok!
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De keurmeesters vlnr: Jan Ebels, Anita Gielisse,
Jan Coppens en Erica Bakker-van de Woestijne

VERDIEPINGSAVOND
OUTCROSS EN LOOK-ALIKES
In mei en september organiseerde
de Raad van Beheer in samenwerking met
de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid twee verdiepingsavonden over het aankeuren
van look-alikes en outcross (het kruisen van rassen). De avond was bedoeld om
informatie te geven aan rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze manieren van verbreding van de
genenpool. De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen mooi zijn, maar
gezond en functioneel is belangrijker.
Veel rasverenigingen geven aan hulp nodig te hebben bij het borgen van een goede
gezondheid binnen de populatie. Ze proberen via een verantwoord fokbeleid een
gezonde toekomst van hun ras te waarborgen. De mogelijkheden hiertoe zijn divers.
Sommige rasverenigingen kiezen ervoor de genenpool van hun ras uit te breiden
door honden zonder stamboom aan te laten keuren. Andere rasverenigingen kiezen
ervoor gebruik te maken van het inkruisen van andere rassen. Beide methodes
hebben uiteraard consequenties. Via de verdiepingsavond boden we meer informatie
over deze onderwerpen.
Dat deze onderwerpen de gemoederen danig bezighouden, bleek ook uit de opkomst:
de bijeenkomsten waren snel volgeboekt. Het publiek maakte onder meer kennis met
een praktijkvoorbeeld van het outcross-project van de Saarlooswolfhonden (zie foto
hierboven). Ook presenteerde de subwerkgroep een plan van aanpak om de stamboeken structureel te openen. Tot slot werd er in groepen gediscussieerd over een
aantal stellingen.
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Hoogrisicohonden
MINISTER VAN LNV OVER HOOGRISICOHONDEN
In februari verstuurde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), een verzamelbrief over dierenwelzijn aan de Tweede Kamer. Daarin
ging zij in op de problematiek van de zogenoemde hoogrisicohonden. De minister
vindt dat de houder eerst-verantwoordelijke is voor zijn hond. Om bijtincidenten te
voorkomen moeten houders zo vroeg mogelijk worden aangesproken bij afwijkend
gedrag van hun hond. De minister wil met de gemeenten maatregelen afspreken, variërend van een waarschuwing tot strafrechtelijk optreden. Een verplichte cursus op
maat behoort daar ook toe. De minister schrijft voor over welke kennis en vaardigheden houders van hoogrisicohonden moeten beschikken, de sector moet vervolgens
zorgen dat de aangeboden cursussen hieraan voldoen.
Verder overlegt de minister met gemeenten en politie over het verzamelen van
gegevens over bijtincidenten om inzicht te krijgen in de problematiek en om welke
honden het gaat. Ook moet er volgens haar een wetenschappelijk onderbouwde
lijst met genetisch risicovolle honden komen, die gemeenten kunnen gebruiken om
samen met ontvangen signalen via een laagdrempelig meldpunt, problematische
hond-eigenaarcombinaties eerder op te sporen en gerichte maatregelen te treffen.

REACTIE UITZENDING KASSA OVER
HOOGRISICOHONDEN
In februari besteedde het tv-programma Kassa (BNNVARA) aandacht aan hoogrisicohonden. Na een oproep van de redactie van Kassa heeft de Raad van Beheer geprobeerd
de redactie te benaderen om input te geven. Helaas heeft de redactie daar nooit op
gereageerd. De Raad van Beheer kan zich niet vinden in de tendens van de uitzending.
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De Raad van Beheer vindt het uitermate belangrijk om bijtincidenten te voorkomen.
Wij werken daarvoor samen met het ministerie van LNV en andere organisaties om
effectieve en rechtvaardige preventieve maatregelen te bepalen. Wij zijn echter geen
voorstander van rasspecifieke wetgeving en in het bijzonder een fokverbod. Deze
maatregel staat in contrast met de conclusies van het gepubliceerde onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen in opdracht van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is in het verleden gebleken dat deze maatregelen moeilijk te handhaven zijn en
geen effect sorteren. Ook de ervaringen in het buitenland staven dit, en steeds meer
overheden stappen af van rasspecifieke maatregelen.

STAGEONDERZOEK:
‘DE STOERE HOND’, WEL OF NIET WELKOM?
Begin 2018 liep Michelle Schmid, student Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool te
’s-Hertogenbosch, drie maanden stage bij de Raad van Beheer. Zij deed onderzoek naar
hoogrisicohonden in Nederland, waarbij zij een indicatie gaf van het aantal hoogrisicohonden dat jaarlijks op grond van het RDA-advies op speciale cursus zou moeten, afgezet
tegen het cursusaanbod van aangesloten kynologenclubs.
Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de bij de Raad van Beheer aangesloten
kynologenclubs onvoldoende capaciteit zouden hebben om de totale aanwas hoogrisicohonden van 2018 (tussen de 5 en 17 duizend) te kunnen trainen, wanneer er ook nog
andere rassen naar cursus gaan. Een andere belangrijke conclusie is dat er geen vastgestelde aanpak is voor training van hoogrisicohonden en dat kynologenclubs derhalve op
uiteenlopende manieren invulling geven aan zo’n training.
Michelle Schmid beveelt aan om vervolgonderzoek te doen en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren om zo continu alle stappen in de preventie van bijtincidenten te
monitoren. Dat gaat het best als er intensief wordt samengewerkt met overheden en
maatschappelijke organisaties.

BIJEENKOMST MET KYNOLOGENCLUBS OVER
HOOGRISICOHONDEN
Op 12 juni organiseerde de Raad van Beheer in Woudenberg een bijeenkomst voor
kynologenclubs over hoogrisicohonden. Met verhelderende presentaties van bestuurslid/
deskundige Roelof Nuberg, onderzoekster Michelle Schmid en kynologisch instructeurs
Wendy Las van Bennekom en Peter Martens kregen de aanwezigen een goed beeld van
de situatie en de mogelijkheden.

REACTIE RAAD VAN BEHEER OP KAMERBRIEF OVER
HOOGRISICOHONDEN
Op 9 november 2018 benoemde minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede
Kamer een aantal maatregelen met betrekking tot bijtincidenten en dierenwelzijn. De Raad
van Beheer voert al lange tijd gesprekken met de politiek en andere maatschappelijke
organisaties over de preventie van bijtincidenten en het welzijn van honden. Via onze mediakanalen deelden wij dan ook onze visie met betrekking tot de in de kamerbrief aangekondigde maatregelen. Zo onderstreepten wij het belang van selectie van ouderdieren ter
voorkoming van doorgeven van agressief gedrag, zowel erfelijk als via opvoeding door de
moederhond. Verder juichten wij het initiatief toe om duidelijke leerdoelen te formuleren
voor de kennis en kunde van houders. Het verbeteren van voorlichting en educatie zien wij
als een van de belangrijkste pijlers in verbetering van het welzijn en de preventie van bijtincidenten. Hier zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Beheer en haar
partners om dit goed te verankeren en waar nodig te garanderen via de door de Raad van
Beheer benoemde kynologisch Instructeurs.
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HONDENWELZIJNSTEAM
(HWT)
In 2018 waren in totaal dertien officials actief binnen het HWT, waarvan een aantal
tevens is aangesteld als gedelegeerde. Gedelegeerden worden onder meer ingezet
tijdens kampioensclubmatches van rasverenigingen en clubmatches van kynologenverenigingen. De activiteiten van deze officials zijn elders in dit jaaroverzicht vastgelegd.

WERVING
Voor de World Dog Show in augustus 2018 werden (al lang geleden vastgestelde)
gedragsregels hernieuwd ingevoerd. Omdat voorzien werd dat deze gedragsregels
mogelijk in 2019 voor alle exposities ingevoerd zouden worden, werd ingeschat dat
het huidige aantal officials onvoldoende zou zijn om bij alle exposities ingezet te worden. Daarom startte eind 2018 een wervingscampagne voor uitbreiding van het team.
De verwachting is dat er in 2019 een aantal nieuwe officials in opleiding zal gaan.

INZET TIJDENS CAC/CACIB-SHOWS
Het HWT werd op 25 van de in totaal 37 showdagen ingezet. Het HWT krijgt onder
meer te maken met te veel honden in een te kleine bench, te lang en zonder toezicht
in de bench, benches met gazen bodems, honden achtergelaten in auto’s, ruwe of
hardhandige behandeling van honden in de ring of daarbuiten, optillen aan staart
of nek, honden met prikbanden, zieke honden enzovoort. In de meeste gevallen
werden incidenten met voorlichting afgedaan, soms werd de voorlichting gevolgd
door een mondelinge waarschuwing. In een zeer beperkt aantal gevallen volgde een
officiële waarschuwing vanuit de Raad van Beheer. Het was niet nodig incidenten aan
het tuchtcollege voor te leggen.

WORLD DOG SHOW 2018
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Er werd tijdens de WDS2018 gewerkt volgens een lik-op-stukbeleid, dat wil zeggen
dat op een overtreding direct een maatregel (schorsing, toegangsontzegging) volgde. Hiertoe werd onder andere samengewerkt met de Politie Amsterdam (wijkteam,
dierenpolitie, hondengeleiders, milieupolitie) alsmede beveiliging en facilitaire
dienst van de RAI. Ter ondersteuning van de dertien vaste officials liepen vrijwilligers mee die dertien duo’s vormden met steeds een official. Deze noodgreep bleek
goed te werken.

Het HWT moest ingrijpen in verband met onder meer tientallen achtergelaten honden
in auto’s en campers – voornamelijk van buitenlandse exposanten. Waar nodig brak de
politie auto’s open. Ook trof men honden aan die langdurig zonder toezicht en water in
benches opgesloten waren. Honden werden uit de benches gehaald en onder toezicht
van de dierenartsen geplaatst. Loslopende honden werden in veiligheid gebracht en er
werd opgetreden tegen ruwe, hardhandige behandeling van honden, te lang op trimtafels staan, gebruik van het galgje, enzovoort. In alle gevallen kon voor afhandeling een
beroep worden gedaan op één van de juristen van de Raad van Beheer.

IDENTIFICATIE VAN INGESCHREVEN HONDEN
Tijdens CAC/CACIB-shows, KCM’s, WDS en Clubmatches werden steekproefsgewijs met chipreaders ingeschreven honden op hun identiteit gecontroleerd. Van 155
exposanten werden de chipnummers van hun ingeschreven honden gecontroleerd,
van vijf bezoekers werden eveneens de honden gecontroleerd. In alle gevallen
correspondeerden de chipnummers met de gegevens van het paspoort of met de
administratie van de Raad van Beheer. Negen exposanten konden het Europese
Dierenpaspoort niet ter inzage afgeven, bij twee honden werd de chip niet gevonden.
Opvallend was dat de meeste exposanten de controles erg op prijs stelden;
een enkeling dacht daar anders over, maar werkte toch mee.

RINGMEDEWERKERS
Het HWT benadrukt het belang van goed functionerende ringmedewerkers als het
gaat om toezicht op het hondenwelzijn. Tijdens een aantal CAC/CACIB-shows stelde
het HWT een aantal malen vast dat ringmedewerkers niet ingrepen bij handelingen
die strijdig (kunnen) zijn met het welzijn. Daar waar ringmedewerkers exposanten wel
waarschuwden, had dit meestal een positief effect. Pleegden exposanten desondanks
toch laakbare handelingen, dan traden dezelfde ringmedewerkers op, al dan niet in
samenspraak met de dienstdoende keurmeester. Het gevolg was dat soms een tweede, ‘ernstige’ waarschuwing volgde of de betrokken exposant verder werd uitgesloten
van deelneming. Het HWT heeft deze zaken met een groot aantal ringmedewerkers
besproken. Daaruit bleek dat het niet-optreden te maken had met: onkunde, weinig of
geen ervaring; gebrek aan moed, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en angst voor
bedreigingen; gevoel van onvoldoende steun vanuit TGVN’s, Raad van Beheer
en Tuchtcommissie. Een en ander is per aparte notitie aan directie en
bestuur van de Raad van Beheer gezonden en zal hopelijk een
gevolg hebben.
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KENNIS TOUR
De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door toonaangevende sprekers,
op verschillende locaties door Nederland. De lezingen zijn
niet alleen interessant voor fokkers maar ook voor hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen,
(aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommissies,
kynologisch instructeurs, bestuursleden van kynologische
verenigingen en overige geïnteresseerden. De Raad van Beheer
Kennis Tour is elk jaar weer een groot succes.

Welkom op de

Raad van Beheer
De Kennis Tour bestond in 2018 uit een serie lezingen door diverse toonaangevende sprekers. Zo waren er lezingen over propriocepsis bij de hond door Sam
Turner, over hondengedrag door Eline Teygeler en hartaandoeningen bij honden
door cardiologen Mark Dirven en Marjolein den Toom. De lezingen werden meerdere
malen, verdeeld over het jaar, gehouden op verschillende locaties in het land. In totaal
trok de Tour maar liefst ruim 800 geïnteresseerde deelnemers, die gemiddeld een 9
voor de spreker en een 8,5 voor de inhoud van de lezingen gaven! Vanwege dit grote
succes zal de Kennis Tour ook in 2019 weer verder gaan.

Kennis TOUR

MET DANK AAN ONZE PARTNERS!
De Raad van Beheer is heel blij met de steun van partners Royal Canin, Reaal Dier &
Zorg en Bayer Animal Health. Mede dankzij hen kunnen we de hoogwaardige lezingen
van de Kennis Tour tegen een aantrekkelijk tarief blijven organiseren voor een grote
groep geïnteresseerden.
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KENNIS TOUR EXCLUSIEF
Voor onze leden organiseren wij de Kennis Tour Exclusief. Deze sessies zijn
exclusief toegankelijk voor onze leden of een specifiek deel van onze leden.
In 2018 organiseerden wij, in samenwerking met Prins Petfoods, drie sessies
voor Kynologisch Instructeurs die benoemd zijn door de Raad van Beheer.

SPEKKIE VOOR JE BEKKIE
Op dinsdagavond 17 april hield Judith Lissenberg in Nieuwerkerk a/d IJssel onder de titel ‘Spekkie voor je bekkie’ de eerste
workshop in het kader van de Kennis Tour Exclusief, die wij
organiseren in samenwerking met Prins Petfoods. De workshop
zat vol met ideeën over hoe je een hond dingen kunt laten
oppakken, vasthouden, afgeven, vangen, ophalen, opzoeken en
meedragen. De waardering was hoog: een 8 voor de inhoud en
een 9 voor de spreker!

KENNIS TOUR Exclusief

Meer dan voeding.

HAP, CLICK, WEG
Op dinsdagavond 5 juni gaf Judith Lissenberg in Ermelo de
tweede lezing voor de Kennis Tour Exclusief. Ruim 65 kynologisch instructeurs deden enthousiast mee aan de interactieve
lezing ‘Hap, click, weg! – De kunst van het belonen’. Een succesvolle en leerzame avond! Tijdens de workshop gaf Judith allerlei
inzichten over belonen. Wat beloon je? Wanneer en waarmee?
Bij het trainen draait alles om het ‘vangen’ van het juiste gedrag.
Hoe weet je dat je hond begrijpt wat je bedoelt, en hoe verhoog
je jouw norm? De deelnemers gaven de inhoud van de lezing
een 8,5 en de spreker een 9,25.
De derde sessie vond plaats in november en bestond uit twee dagdelen.
Plaats van handeling was het nieuwe Prins-bezoekerscentrum in Veenendaal.
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JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE ALS KYNOLOGISCH
INSTRUCTEUR
Het eerste dagdeel werd verzorgd door Quirine Potter van Loon (zie foto hierboven)
en ging over ‘Jouw toegevoegde waarde als Kynologisch Instructeur’ en hoe de
opvoeding van de ( jonge) hond verschilt van combinatie tot combinatie.

DE BAL IS HOND
De tweede sessie, ‘De bal is hond’, werd verzorgd door Judith Lissenberg. Wat kun je
allemaal voor leuke dingen met honden en ballen doen? Waar moet je op letten als je
met ballen gaat werken? Hoe creëer je een setting waarin zowel hond als handler een
hoop plezier heeft en tegelijkertijd een heleboel leert? Deze vragen en nog veel meer
kwamen aan bod tijdens deze sessie.

76

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

77

CAMPAGNE ‘WAAROM
EEN STAMBOOMHOND?’
VERNIEUWD ANIMAL EVENT TREKT
TIENDUIZENDEN BEZOEKERS
Op 4, 5 en 6 mei vond in vakantiepark Beekse Bergen Animal
Event plaats, hét festival voor dierenfans. In totaal genoten
ruim 34.000 dierenliefhebbers en circa 7.500 honden van
spectaculaire dierenshows, interactieve workshops en
leerzame demonstraties. De Raad van Beheer was ook
weer prominent aanwezig met een stand ‘in het bos’
samen met Raad van Beheer Youth, die veel bekijks had.
Het motto ‘Actief met je maatje!’ werd goed in de praktijk
gebracht. Om aandacht te vragen voor onze campagne
‘Waarom een stamboomhond’ organiseerden we in onze
stand een prijsvraag, waar veelvuldig aan werd deelgenomen.

PROMOTIE OP HORSE EVENT
In september was de Raad van Beheer aanwezig met
een stand tijdens de zeventiende editie van
Horse Event. Dit keer op een nieuwe locatie:
Expo Haarlemmermeer. In onze stand kon
het publiek alles te weten komen over
stamboomhonden en onze campagne
‘Waarom een stamboomhond?’ Ook
waren er diverse stands van onze
aangesloten rasverenigingen
te bewonderen.
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ONLINE MARKETING
De online marketing van de Raad van Beheer richt zich op drie pijlers:
1.
Een Google Adwords Grants-programma voor non-profit organisaties voor
advertenties binnen de Google-zoekmachine.
2.

You Tube-promotie via advertenties voor de campagnevideo’s over de
voordelen van de stamboomhonden.

3.

Een Facebook-pagina voor de verspreiding van nieuws en informatie en voor
de promotie van events, betaald en onbetaald.
NieuwsbriefWe
van worden
de Raad van
Beheer ondersteund
| jaargang 3 | door
nummer
11 | september
2015
www.houdenvanhonden.nl
daarbij
bureau
Maxlead,
met ervaring
binnen
onze sector voor andere organisaties.

Raadar
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Special
nieuwe
website!

RESULTATEN 2018
1. GOOGLE ADWORDS GRANTS:
Via Google Grants wisten we in totaal 200.000 bezoekers naar onze website
houdenvanhonden.nl te leiden, dit zijn er 17.000 per maand. Gemiddeld bekeek men vier pagina’s en bleef men meer dan 2,5 minuut op onze website
– een stijging ten opzichte van 2017. We scoren daarnaast beter dan andere
organisaties op relevante zoekresultaten, staan hoger in resultaten.

Doorsluizen van bezoekers naar websites leden:
Naar rasverenigingen: in totaal 20.000 bezoekers klikken door via onze website naar de website van een rasvereniging
Naar kynologenclubs: bijna 4.000 bezoekers klikken door via onze website
naar de websites van een kynologenclub.

2. YOUTUBE
In 2018 zagen we meer dan 5,2 miljoen advertentievertoningen binnen de
doelgroep. Bijna 430.000 personen hebben één
of meer campagnevideo’s bekeken. Daarvan keek
meer dan 18 procent de video’s helemaal uit.

3. FACEBOOK
Het aantal vrienden van onze Facebook-pagina groeide met 5,2 procent van
16.712 naar 17.585 personen (80% vrouwen, 20% mannen). In totaal leverden
50 promotieberichten bijna 2 miljoen impressies op.
Het aantal bereikte personen bedroeg 783.333, waarbij
er 17.661 maal werd doorgeklikt naar de website
houdenvanhonden.nl, er 34.017 reacties (likes)
werden gegeven en berichten 800 maal
werden gedeeld.
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ALGEMENE
VERGADERING (AV)
RAAD VAN BEHEER
AV JUNI 2018
Op zaterdag 30 juni 2018 vond de 46e Algemene Vergadering van de Raad van
Beheer plaats. Tijdens deze vergadering hebben de leden de balans en staat van
baten en lasten 2017 vastgesteld. De heer Albert Hensema en mevrouw Gabri Kolster
werden (her)benoemd tot bestuurslid. Daarnaast stonden voorstellen ten aanzien van
het hulpmiddelenbeleid, mogelijkheid tot weigering van inschrijvingen bij wedstrijden
en aanpassingen van het Algemeen Onderzoeksreglement op de agenda. Voor het
voorstel over het hulpmiddelenbeleid was een amendement ingediend, die tijdens de
vergadering werd verworpen. Alle voorstellen van de agenda werden aangenomen.

BAV OKTOBER 2018 OVER TUCHTRECHT,
STATUTEN EN TERMIJNEN
Op dinsdag 23 oktober organiseerde de Raad van Beheer een Buitengewone
Algemene Vergadering (BAV). Op de agenda stonden uitsluitend juridische onderwerpen. De Raad van Beheer heeft ruim vier jaar gewerkt aan de herziening van
het tuchtrecht (hoofdstuk VI Kynologisch Reglement). Tijdens de speciale BAV werd
het vernieuwde tuchtrecht niet aangenomen door de aanwezige leden. Na vele
inspraakrondes en overleg lukte het niet de aanwezige leden te overtuigen van de
vele voordelen die het vernieuwde tuchtrecht in zich heeft. Op basis van de ontvangen
feedback wordt momenteel onderzocht hoe in de toekomst om te gaan met dit project.
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AV DECEMBER 2018
Tijdens de 48e Algemene Vergadering van de
Raad van Beheer, die plaatsvond op 1 december,
werd de begroting voor 2019 goedgekeurd. Daarnaast stemden de leden in met de herbenoeming
van de heer Roel Boekholt en mevrouw Linda Stoppkotte-Linschoten als leden van de Financiële Commissie.
Verder kregen de leden deze vergadering een update van het
automatiseringstraject en de inschrijvingen voor Hond/Winner2018.
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KYNOLOGISCH
INSTRUCTEUR/CKI
NIEUW BEELDMERK KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
Op de nieuwjaarsreceptie werd het nieuwe beeldmerk van Raad van Beheer Kynologisch Instructeur geïntroduceerd. Vanaf nu koppelen we dit beeldmerk aan de door
de Raad van Beheer gecertificeerde kynologisch instructeurs. De Raad van Beheer
vindt het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur: de Raad van Beheer Kynologisch Instructeur.
Om door de Raad van Beheer gecertificeerd Kynologisch Instructeur te worden kan
men een opleiding bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut volgen. De opleiding
wordt afgerond met een examen, daarna is de instructeur verplicht om regelmatig
nascholingstrajecten te volgen en de kennis actueel te houden.
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EERSTE BADGES KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
UITGEREIKT
In mei werden de eerste badges en pins uitgereikt aan de Kynologisch Instructeurs
die benoemd zijn door de Raad van Beheer. Met deze badges en pins heeft het keurmerk Kynologisch Instructeur een eenduidig en herkenbaar karakter.
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TITEL ‘KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR’
MOGELIJK OPEN VOOR NIETAANGESLOTEN ORGANISATIES
Het bestuur van de Raad van Beheer is voornemens de benoeming tot
Kynologisch Instructeur open te stellen voor instructeurs bij niet-aangesloten
hondenscholen, mits zij hun diploma hebben behaald bij één van de zeven
opleidingsinstituten die zijn geaccrediteerd door de Raad van Beheer.
Sinds de vernieuwing van de Commissie Kynologisch Instructeur (CKI)
hebben wij een duidelijke procedure voor de benoeming van Kynologisch
Instructeurs. De desbetreffende opleiding kan gevolgd worden bij een van
de door de Raad van Beheer geaccrediteerde opleiders. Tot nu toe is de titel
Kynologisch Instructeur voorbehouden aan instructeurs van rasverenigingen,
kynologenclubs of bijzondere verenigingen aangesloten bij de Raad van
Beheer. Het voorstel van het bestuur is om ook kynologisch instructeurs van
niet-aangesloten hondenscholen te benoemen, mits zij het diploma bij één
van de geaccrediteerde opleidingscentra hebben behaald. Op een informatieavond op 16 oktober, die deelnemers trok uit vijftien kynologenclubs, werd
over dit voornemen gediscussieerd. Een overgrote meerderheid van de
aanwezigen was het erover eens dat er behoefte is aan brede erkenning van
het keurmerk.

Actief met je hond
AGILITY
EUROPEAN OPEN AGILITY 2018 VOOR JUNIOREN
Van 13 tot en met 15 juli organiseerde de Raad van Beheer in samenwerking met de
FCI het European Open Agility 2018 voor Junioren in Roosendaal. Met meer dan 500
deelnemers uit zo’n 25 verschillende landen was dit een van de grootste juniorevenementen ter wereld.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AGILITY IN VENLO
Op 16 en 17 juli vond bij KC Canida Venlo e.o. het Nederlands Kampioenschap Agility
plaats. Winnaar large werd Wendy Willemse met ‘Wannahave Legend’. Winnaar
Medium werd Angelique Simons met ‘Fiona’ en winnaar Small was Marissa Figee met
‘Zenzi’. De volgende teams werden Nederlands Kampioen: Agility Team KCZY (Large),
The Underdogs (Medium) en Think BIG, be SMALL, run FAST (Small).

EUROPEAN OPEN AGILITY OOSTENRIJK
Van 27 tot en met 29 juli werd op het hippisch centrum Magna Racino in Oostenrijk
het European Open Agility gehouden. Bij een hoge temperatuur kwam het Nederlandse Large-team in de finale en wist ook een aantal individuele deelnemers de
finales te bereiken.

WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY IN ZWEDEN
Van 4 tot en met 7 oktober streden 419 honden uit veertig landen in Kristianstad
(Zweden) om de titel Wereldkampioen Agility. Een Nederlandse afvaardiging van
veertien deelnemers streed mee. Hoewel het teamNL dit jaar zonder prijzen naar
huis kwam, zien we wel een stijgende lijn in het niveau ten opzichte van de rest van
de wereld. Het team is sneller geworden en kan steeds beter meekomen in de parcoursen die internationaal worden neergezet.

86

Jaaroverzicht 2018

FCI OBEDIENCE
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE 2018
Op 21 mei werd het Nederlands Kampioenschap FCI Obedience georganiseerd op
het terrein van KV Waalwijk. Nederlands kampioen werden Bianca van Gils met Labrador/Rottweiler ‘Trouble’ (OB1), Thea van Niekerk met Groenendaeler ‘Black Pearl’
‘Pella von der Nidderspitz’ (OB2) en Danielle Stoutjesdijk met Border Collie ‘Jessie’
‘Blackpoint of Beautiful Silence’ (OB3).

WERELDKAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE IN ERMELO
Van 21 tot en met 24 juni werd in Ermelo het Wereldkampioenschap FCI Obedience
gehouden. Het kampioenschap vond plaats op de schitterende locatie van het KNHS.
Maar liefst 114 deelnemers uit zo’n 25 landen streden mee voor een plaatsing op het allerhoogste wereldniveau, zowel individueel als in teamverband. Voor Nederland deden
mee: Lia van Ballengooien met de Border Collie ‘Jace’ (Faconsway Man of Honor), Danielle Stoutjesdijk met Border Collie ‘Jessie’ (Blackpoint of Beautiful Silence), Ellen van
Dort met Border Collie ‘Ryan’ en Marjon Aarnink met Border Collie ‘Sky’ (Kyna Praggels).
Het team werd begeleid door coach (en keurmeester FCI Obedience) Ton Hoffmann.

HANS BARETTA BOKAAL TIJDENS HOND2018
Tijdens Hond2018 werd op zondag 16 december de Hans Baretta-wedstrijd
gehouden in de klassen OB1 en OB2. Bij de OB1 won André Dam met
de Australian Shepherd ‘Arrow’, in de OB2 won Maria Groot met de
Australian cattledog ‘Kilara from the Wonderful Oz’.
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FLYBALL
EERSTE FCI FLYBALL OPEN WORLD CUP
Op 18 en 19 augustus werd in het Noord-Franse Gravelines de eerste FCI Flyball
Open World Cup georganiseerd. Maar liefst 36 teams uit tien verschillende landen
streken in vijf divisies, waarvan één championsdivisie. Namens Nederland nam het
Internationale Bak-team ‘The Flying Dutchman’ van KC Hoeksche Waard deel (zie foto
hierboven). Het Nederlandse team presteerde boven verwachting en in de kwalificatie
op de eerste dag deden ze het zo goed, dat ze op zondag in Divisie 2 uit mochten komen.

EINDTOERNOOI FLYBALL SEIZOEN 2018
Op zondag 14 oktober vond het laatste Flyballtoernooi van 2018 plaats, met een spannende ontknoping van de competitie Nederlandse Bak. Er kwamen 24 teams naar dit
toernooi, dat bij KC Delft werd gehouden. In de A-klasse behaalde ‘Ready to Rumble’
van KC Delft de eerste plek en in de B-klasse werden ‘Oase Horses’ van HSV de Oase
eerste. Deze spannende dag leverde bovendien een nieuw Nederlands record op in
de A-klasse door ‘Ready to Rumble’ van KC Delft. Het nieuwe Nederlandse record staat
nu op 19,71 seconden!
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DOGDANCE
FCI WERELDKAMPIOENSCHAP DOGDANCE 2018 IN NEDERLAND
Van 20 tot en met 22 juli werd in de Sporthal Buddingehof in Ruinerwold het FCI
Wereldkampioenschap Dogdance 2018 gehouden. Dogdance is nog maar kort
gereglementeerd als FCI-hondensport. Na Rusland en Duitsland zijn wij het derde
land dat het WK Dogdance mocht organiseren. Nederland deed mee met een sterke
delegatie.

DOGFRISBEE
WERELDKAMPIOENSCHAP DOGFRISBEE IN FRIESLAND
Van 5 tot en met 7 oktober vond in Houtigehage (Friesland) het Wereldkampioenschap Dogfrisbee van de UFO plaats. Het was de eerste keer dat het WK in Nederland
werd gehouden. Na Zwitserland en Duitsland is Nederland het derde land buiten de
VS dat het evenement mocht organiseren. Maar liefst 63 hondeneigenaren, waaronder twaalf Nederlanders, met 73 honden uit twaalf verschillende landen namen deel.

JACHTHONDEN
NEDERLANDS SUCCES OP COUPE D’EUROPE VOOR CONTINENTAAL
STAANDE HONDEN
Op 30 en 31 maart werd in Châlons-en-Champagne, Frankrijk, de Coupe d’Europe
voor Continentaal Staande Honden gehouden. De vijfkoppige Nederlandse afvaardiging bracht een trotse winnaar voort: Theo Carbijn met zijn Duitse Staande Langhaar
‘Hoshi van de Kreppelse Heide’ werd Europees kampioen!

NIMROD-JACHTPROEF
Op 12 november vond bij Kasteel Doorwerth in Doorwerth de 45e Nimrod plaats. De
Nimrod is de jaarlijkse topwedstrijd voor jachthonden, waarbij achttien deelnemers
met hun voorjager drie proeven moeten doorlopen. De Nimrod 2018 trok ruim 4.000
bezoekers. Winnaar werd Labrador Retriever ‘Kate’ met de voorjager Ed Booter,
tweede werd Gerard van de Heuvel met zijn Labrador Retriever ‘Squarelose Rap’ en
derde werd Mick de Groot met zijn Duitse staande langhaar ‘Ons Dieke v.d. Duyl’. Zij
ontvingen het felbegeerde AA-diploma en Ed Booter ontving daarnaast de felbegeerde Nimrod-wisselbeker.
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werkHONDEN
WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN IN LIGNANO SABBIADORO
Van 11 tot en met 16 september werd in het Italiaanse Lignano Sabbiadoro het Wereldkampioenschap Werkhonden (IPO) gehouden. Nederland was met een team van vijf
deelnemers en een reserve aanwezig. Hier konden de toeschouwers genieten van
geweldig voorbrengen van de geleiders en van het temperament van hun honden.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN 2018
Op 7 en 8 juli werd op het terrein van NBG-vereniging DAVG Arnhem het Nederlands Kampioenschap Werkhonden 2018 gehouden. Maar liefst 22 honden
verschenen aan de start. Nederlands kampioen Werkhonden 2018 werd Manon
Dillenius met haar Mechelse herder ‘Aikido vom Puren Leben’ met 290 punten en
kwalificatie Uitmuntend.
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPEURHONDEN
Op 1 en 2 december werd in Nieuw-Weerdinge (Dr.) het Nederlands Kampioenschap voor
Speurhonden gehouden, georganiseerd door NBG-vereniging De Monden. Uitblinker en
winnaar was Roland Scholten met zijn jonge Duitse Herder ‘Sita van Meerblick’ die een
totaal van 190 punten bij elkaar speurden. Met deze overwinning kwalificeerde het duo zich
voor deelname aan het Wereldkampioenschap in Horni Briza, Tsjechië, in 2019.

WATERWERK
INTERNATIONAAL DEELNEMERSVELD BIJ BREVETTENDAGEN WATERWERK
Sinds 2013 kent de Raad van Beheer een programma voor het behalen van erkende brevetten in het waterwerk. In 2018 hebben twee Brevettendagen plaatsgevonden, georganiseerd
door Waterwerkgroep Colonia Nederland. De eerste brevettendag was op 9 juni in Brielle,
keurmeester was de Noorse Monika Skarphagen. De tweede brevettendag was op 2 september in Asselt en werd gekeurd door de Nederlandse keurmeester waterwerk Beate van
Genabeek.
In totaal gingen ruim zestig combinaties op voor hun A, B, C of D-brevet. Op beide dagen
waren de starters afkomstig uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Luxemburg.

WINDHONDEN
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KORTE BAAN, 280 METER
Op 3 juni werd het Nederlands Kampioenschap korte baan, 280 meter, georganiseerd door
de Windhonden Renvereniging Zuid-Holland op de renbaan in Rotterdam. In totaal kwamen
er 53 honden aan de start. Nederlands Renkampioen 2018 op de 280 meter werden
Whippet-teef ‘Magic Lady off Gasbyfirst’, Whippet-reu ‘Madaki’S Mad Dog’, Afghaanse
windhond-reu ‘Fhanouk van de Bremmen’, Greyhound-teef ‘Vigorous Marcena’ en
Greyhound-reu ‘Blakes Rascal’.
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Foto: M. de Corte

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KORTE BAAN, 350 METER
Op 30 juni werd het Nederlands Kampioenschap korte baan, 350 meter, georganiseerd door de Windhonden Renvereniging Rijssen op de renbaan in Rijssen. Er
kwamen 79 honden aan de start. Nederlands Renkampioen 2018 op de 350 meter
werden Whippet-teef ‘Chasing Lanes Hot Top’, Whippet-reu ‘Vitali Klytsjko Twirlwinds’,
Greyhound-teef ‘Abbigail van de Sanpollia’, Greyhound-reu ‘Angry Angel’s Someone
Special’, Afghaanse windhond-reu ‘Farao van de Bremmen’ en Afghaanse windhond-teef ‘Farah van de Bremmen’.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING IN DENEMARKEN
Van 22 tot en met 24 juni vond in Nørresundby, Denemarken, het Europees Kampioenschap Coursing plaats. Een Duits/Nederlands team trad in het strijdperk met shirts
gesponsord door de Raad van Beheer, waarbij met name de Nederlandse deelnemers hoge ogen gooiden.
Bij de Nederlandse hounds werden dertien podiumplaatsen behaald waaronder drie
eerste plaatsen. Op vrijdag behaalde de Whippet Sprinter-teef ‘Culann’s Unbreakable
Love’ van Erik en Geby Hamelers een mooie tweede plaats.
Bij de Italiaanse Windhondjes Sprinter teven klonk het Nederlandse volkslied voor de
eerste plaats van ‘Sparta Gorzowsha Panorama’ van Jan Slangen.
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En nog meer succes...
Op zaterdag mochten we wederom het volkslied meezingen voor de Deerhound reu ‘Fiddich Forever in my Heart Caoinlan’ van Ingrid Weis. Bij de Azawakh-reuen behaalde ‘Swala’s Sharemann’ van Frida van der Mast een derde
plaats en bij de teven ging de derde plaats naar ‘Lee-Lou de Garde-Epee’
en de tweede naar vijfvoudig Europees Kampioen ‘Kainda Adowa el Ghafiri’,
beide van Marlou van Dijk. 51 Salukireuen streden om de titel maar als beste
kwam de Nederlandse ‘Phaskhadin Insa min Al-Asife’ van Henriette van Bodengraven uit de bus, dus weer klonk het Nederlandse volkslied.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP LANGE BAAN, 475 METER
Op 5 augustus werd het Nederlands Kampioenschap lange baan, 475 meter,
georganiseerd door de Pekelder Windhonden Renclub op de renbaan in
Oude Pekela. Er kwamen 28 honden aan de start. Nederlands Renkampioen
2018 op de 475 meter werden Whippet-teef ‘Chasing Lanes Hit Gold’ en
Greyhound-teef ‘Abbigail van de Sanpollia’.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP COURSING
Op 15 september werd het Nederlands Kampioenschap Coursing georganiseerd door de Osse Windhondenrenvereniging ‘t Haasje op een terrein in
Werkendam. Er kwamen 59 honden aan de start. Nederlands Kampioen
Coursing 2018 werden Whippet-teef ‘Oppies Challenge Proud Mary’,
Whippet-reu ‘Desigual of Gentle Mind’, Afghaanse windhond-teef ‘Ephyra van
de Bremmen’, Afghaanse windhond-reu ‘Hakim-Dev el Harakat’ en Saluki-reu
‘Tizpa Porgouhar Isfandiyar’.
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Erespelden van de
Raad van beheer

Op de foto de trotse dragers van een Gouden of Zilveren erespeld. Van links naar rechts:
Saskia Snoeck, Marjory Koogje-Westerheiden, Marianne Mampaeij-Rovers, Elly WeijenborgWeggemans, Hugo Stempher (bestuurslid Raad van Beheer), Anneke Thonhäuser-Kruse,
Hans Konings, Wil van de Rijk van Leeuwen, Jack Alberts (voorzitter Raad van Beheer),
Carla Coppens-Janssens, Ria Roozen en Tom Roozen.
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Op zaterdag 7 april vond op het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd de jaarlijkse
uitreiking van de Raad van Beheer-erespelden plaats. Buitengewoon verdienstelijke
kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen. Jack Alberts, voorzitter van
de Raad van Beheer, verrichtte de officiële handelingen.

De onderstaande personen kregen een onderscheiding:
ZILVEREN ERESPELD
Hans Konings, Anneke Thonhäuser-Kruse, Tom Roozen en Saskia Snoeck.

GOUDEN ERESPELD
Marianne Mampaeij-Rovers, Wil van de Rijk van Leeuwen, Ria Roozen, Carla
Coppens-Janssens, Elly Weijenborg-Weggemans, Marjory Koogje-Westerheiden,
Loes Mouchart-Kleingeld, Jos Waltmans en Gerard Miegies.
Tijdens de keurmeesterdag van de Commissie Jachthondenproeven
op 2 juni kregen Jos Waltmans en Gerard Miegies een
Gouden Erespeld uitgereikt door Hugo Stempher namens de
Raad van Beheer.

EREKEURMEESTER
Op 28 januari kreeg werkhondenkeurmeester Bart Miggelbrink het erekeurmeesterschap uitgereikt door de Raad van Beheer. Bart was keurmeester vanaf 1 januari 1985
en heeft gekeurd op alle hoofdevenementen in Nederland, maar ook in het buitenland. In 2017 is hij gestopt met het keurmeesterschap. Bart was ook jarenlang lid van
de commissie bijstand africhting van de VDH en lid van de opleiding- en begeleidingscommissie voor africhtingkeurmeesters. Een zeer enthousiaste hondensporter
en keurmeester, die veel heeft gedaan voor de ontwikkeling van de IPO-sport.
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IN MEMORIAM
In 2018 is een aantal gepassioneerde kynologen overleden, die wij graag in dit
jaarverslag nog een keer in herinnering willen brengen.
J.B.H. Meerssman
(21-08-2018)		
Jean Baptiste (‘Bap’) Meerssman overleed op 21 augustus 2018. Hij was keurmeester
voor jachthondenproeven en tevens exterieurkeurmeester; een tamelijk unieke combinatie. In 2011 kreeg de heer Meerssman de Gouden Erespeld uitgereikt voor 25 jaar
keurmeesterschap. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de kynologie heeft betekend.

A. Ten Cate		
(24-11-2018)
Annegien ten Cate overleed op 24 november 2018. In 2006 reikten we een Gouden
Erespeld aan haar uit voor haar grote verdiensten als fokker.

E. Wieldraaijer		
(11-12-2018)
Evert Wieldraaijer overleed op 11 december 2018. Evert was rasgroep keurmeester
voor FCI groep 1 en 2 en was een belangrijke ambassadeur voor de Nederlandse
kynologie. Hij was onder meer oud-voorzitter van KC Arnhem en de bekende
Pinkstershow waaraan hij vele jaren zijn medewerking heeft verleend. Tevens
heeft Evert als voorzitter van de VKK (Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch
gebied in Nederland) zich samen met zijn team ingezet voor de vernieuwing en
verbetering van het opleidingen- en examenbeleid van exterieurkeurmeesters in
Nederland. Dat beleid werd de nieuwe standaard in Nederland en werd later voor een
groot deel overgenomen door de FCI. Evert was een graag geziene keurmeester en
mentor voor veel fokkers en keurmeesters. Hij was Lid in de Orde van Oranje-Nassau,
benoemd tot erekeurmeester en drager van de Gouden Erespeld en de Gouden
Draagpenning van de Nederlandse Kynologie. De Nederlandse Kynologie en de
Raad van Beheer in het bijzonder zijn Evert heel veel dank verschuldigd voor zijn
enorme inzet en belangrijke bijdrage aan het mede vormgeven van onze
mooie hobby, het ‘houden van honden’ in Nederland.
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BEST IN SHOW 2018
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2017, 14 JANUARI 2018
Italiaans Windhondje, Redcomet Rock and Roll,
NHSB 3093138, Eig.: L. Sahuleka & S. v.d. Graaf

DOGSHOW EINDHOVEN 2, 3 EN 4 FEBRUARI 2018
Grote Poedel, zwart-wit-bruin
Gemarsandi’s Tennessee Rose NHSB 3019962
Eig.: M.E. van Veluw

MARTINI DOGSHOW GRONINGEN, 3 MAART 2018
Whippet Creme Anglaise’s Eat My Dust, NHSB 3029295
Eig.: J.W. Akerboom-Van Der Schaaf

MARTINI DOGSHOW GRONINGEN, 4 MAART 2018
Grand Basset Griffon Vendéen Frosty Snowman
NHSB 3058832 Eig.: G.M. Huikeshoven
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K.V. RIJNLAND, LEIDEN 17 EN 18 MAART 2018
Dwergdashond, korthaar, Minidogland Take After Sun,
NHSB 3050644, Eig.: P.P. Meier

DOGSHOW GOES, 31 MAART 2018
Bloedhond Napoleon of Lufon Royal Pride,
Eig.: F. de Vadder en L. van Buggenhout

DOGSHOW GOES, 1 APRIL 2018
Basenji, Doberguard’s Black Strong Mocca,
DKK 11749/2014, Eig.: A. Heering

DOGSHOW “DE UTRECHT”, 14 EN 15 APRIL 2018
Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin, Curlfinch Jakira,
NHSB 3012104, Eig.: G.C. Kroes - Vink

JOE KAT SHOW, 10 MEI 2018
Belgische Herdershond, Tervuerense,
Pensacola Jadore di Scottatura, NHSB 2983168,
Eig. W.M. van Deijl.

PINKSTERSHOW, 20 EN 21 MEI 2018
Lhasa Apso, Close to Perfection Next to You
NHSB 2797652, Eig.: M. Radstok
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JACHTHONDENSHOW, 27 MEI 2018
Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun,
NHSB 3050644, Eig.: P.P. Meier

K.C. DE BARONIE TILBURG, 9 EN 10 JUNI 2018
Shetland Sheepdog Lundecock’s Surprise Packet
NHSB 3086711, Eig.: J.N. van Ulsen

IJSSELSHOW ZWOLLE, 23 JUNI 2018
Akita, Hiromitsu O’Daj Go, LOSH 1254369,
Eig.: G. Martens en G. Pittoors.

HANZESHOW ZWOLLE, 24 JUNI 2018
Whippet, Crème Anglaise’s Eat My Dust,
NHSB 3029295 Eig.: J.W. Akerboom-van der Schaaf

BRABANT CUP DEN BOSCH, 4 AUGUSTUS 2018
American Staffordshire Terrier,
Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire, NHSB 3010847,
Eig.: O. Verhorevoort.

DE MEIJERIJSHOW DEN BOSCH, 5 AUGUSTUS 2018
Grand Basset Griffon Vendéen Frosty Snowman
NHSB 3058832 Eig.: G.M. Huikeshoven
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BENELUX WINNER SHOW AMSTERDAM,
9 AUGUSTUS 2018
Schotse Terrier, McVan’s Big Bopper at Beameups, AKC
RN27584501, Eig.: Rebecca Cross

DOGSHOW ROTTERDAM, 9 AUGUSTUS 2018
Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun,
NHSB 3050644, ig.: P. Meier

WORLD DOGS SHOW AMSTERDAM,
10, 11 EN 12 AUGUSTUS 2018
Grand Basset Griffon Vendéen Frosty Snowman
NHSB 3058832 Eig.: G.M. Huikeshoven

DOGSHOW ROTTERDAM , 8 SEPTEMBER 2018
Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale,
NHSB 3057996, Eig.: E.C. Fernhout-Schildt

KEES- EN POOLHONDEN SHOW, 23 SEPTEMBER 2018
Dwergkeeshond, Bodenseepoms Bosto Big Love,
VDH 87732, Eig.: M. Brzek

DOGSHOW MAASTRICHT 29 SEPTEMBER 2018
Newfoundlander Aschwin Hearts Of Kings And Queens,
NHSB 2917567, Eig.: M. Hesen-Coppers
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DOGSHOW MAASTRICHT 30 SEPTEMBER 2018
Cão de Agua Português Marinella’s Wanted Dead Or Alive,
AKC WS4842850, Eig.: K., D.&H. Marangon

DOGSHOW BLEISWIJK 3 NOVEMBER 2018
Whippet, Créme Anglaise’s Eat My Dust,
NHSB 3029295 Eig.: J.W. Akerboom-van der Schaaf

DOGSHOW BLEISWIJK 4 NOVEMBER 2018
Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin Curlfinch Lieke,
NHSB 3033396, Eig.: G.C. Kroes-Vink

HOLLAND CUP AMSTERDAM, 14 DECEMBER 2018
Petit Basset griffon vendéen, Cookie Crunch van Tum-Tum’s
Vriendjes, NHSB 2997009, Eig.: G.M. Huikeshoven

WINNER AMSTERDAM, 15 EN 16 DECEMBER 2018
Grote Poedel, zwalrt-wit-bruin, Afterglow Poppa
Don’t Preach, AU00682108 Eig.: J. Lynn

KERSTSHOW KNON, 22 EN 23 DECEMBER 2018
Saluki, Parsa Parsia Har Kala Rachi, LOSH 1178932,
Eig.: S. Benoit

Jaaroverzicht 2018

GEDELEGEERDEN FCI
COMMISSIES
Agility Commission				M. Valk
Breeding Commission				J. Wauben
Commission for British Pointers			
G.J. Scheffer
Commission for Continental Pointers		
G.J. Scheffer
Commission for Dog Dancing			
N. Goes
Commission for Earth Dogs			
R. Kamerling
Commission for Flyball				
D. Verhagen
Commission for Herding Dogs			
L. Helmers- de Regt
Commission for Hounds of the 6th Group
H. Stempher
Commission for Rescue Dogs			
F. Jansen
Commission for Retrievers			
H. Slijkhuis
Commission for Sighthound Races		
C. Bekker
Commission for Sledge Dogs			
H. Stempher
Commission for Spaniels			
J. Luijendijk
FCI Obedience Commission			
T. Hoffmann
Show Judges Commission			
J. Wauben
Shows Commission				R. Doedijns
Utility Dogs Commission			
F.J. Jansen
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GEDELEGEERDEN
HONDENWELZIJNSTEAM
Een aantal officials van het Hondenwelzijnsteam (HWT) was in 2018 actief als gedelegeerde tijdens kampioensclubmatches (KCM’s): Marga Weseman, Ilona Lodders,
Suzanne Dirix, Bertha van Engelen en Aad van ’t Hof. Zij hebben in totaal 26 KCM’s
en één CM bezocht en beoordeeld aan de hand van het Protocol voor de extern
gedelegeerde.

Redenen
Er zijn drie redenen waarom een KCM of CM bezoek krijgt van een gedelegeerde:
1.
op eigen verzoek, bijvoorbeeld bij verwachte problemen;
2.
op verzoek van de directie of het bestuur van de Raad van Beheer;
3.
steekproefsgewijs, zonder dat de punten 1 en 2 van toepassing zijn.
En de gedelegeerde komt niet alleen om te beoordelen, maar kan tijdens een KCM
ook ondersteuning bieden.

De beoordeling
Bij de beoordeling aan de hand van een vast beoordelingsformulier wordt onder
meer gekeken naar de administratie, parkeervoorzieningen, welzijn van honden en
facilitaire voorzieningen voor exposanten en bezoekers. Beoordelingen zijn: onvoldoende, matig, voldoende, goed en uitstekend. Verder kan de gedelegeerde inzage
vragen in certificaten of diploma’s die vereist zijn om honden bij KCM’s in te schrijven
in de kampioensklasse en gebruikshondenklasse. Een papieren of digitale versie is
beide goed. Ook ziet een gedelegeerde er op toe dat er geen pups onder de leeftijd
van vier maanden zijn ingeschreven.

2018
In 2018 hebben de gedelegeerden steekproefsgewijs 26 KCM’s bezocht en
beoordeeld. Drie kregen het predicaat ‘uitstekend’, elf KCM’s en één CM werden
als ‘goed’ beoordeeld. Verder werden er zeven als ‘voldoende’ beoordeeld, drie als
‘matig’ en twee als ‘onvoldoende’. Rasverenigingen die voor hun KCM de beoordeling ‘matig’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen, kunnen in 2019 weer bezoek van
een gedelegeerde verwachten.
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Commissies &
Werkgroepen
Raad van Beheer
Commissie Jachthonden
De Commissie Jachthonden houdt zich bezig met alles rondom honden in relatie tot
de jacht. De Commissie Jachthonden is opgericht door de Raad van Beheer en de
Jagersvereniging en maakt onderdeel uit van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen
Jachthonden). De commissie stelt de reglementen vast voor wedstrijden en proeven
met jachthonden. Ook zorgt zij voor de handhaving daarvan. Tevens is het opleiden
van keurmeesters een taak van de commissie.
W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter
H. Stempher, vice-voorzitter namens de Raad van Beheer
L. Hoedemaker, vice-voorzitter namens de Jagersvereniging
L.J.M. Joosen, voorzitter CJP
J.A.P. Luijendijk, voorzitter FTC
H.W. Rodenburg, voorzitter JWR
J.P.M. Waltmans, vice-voorzitter RJC
B. van der Woude, ambtelijk secretaris-penningmeester Orweja

Commissie Werkhonden
Honden hadden vroeger vaak een nuttige functie voor de mens: ze hielpen bij de
jacht, ze bewaakten het erf of ze hoedden het vee. Veel honden hebben
tegenwoordig niet meer zo’n rol, maar kunnen en willen het vaak nog wel. Bij het
werken met honden benut het baasje het instinct van zijn hond. De Commissie
Werkhonden regelt alles rondom dit werken met honden.
Bij de Werkhonden zijn er vijf disciplines, namelijk uithoudingsvermogen (UV),
verkeerszekere hond (VZH), Internationale Prüfungs Ordnung (IPO), speurhond
(SpH) en reddingshondenwerk. Dit kan uiteraard niet zonder instructeurs voor de
training en keurmeesters voor de wedstrijden. Het opleiden en examineren van
instructeurs en keurmeesters is een taak van de commissie.
J. Veeneman, voorzitter
G. Besselink, secretaris		
A. Matekovic-Arends, penningmeester		
N. Sweebroek
T. Hop
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Commissie voor de Windhondenrennen
Windhondenrensport is het rennen en coursen met windhonden. De
Commissie Windhondenrensport regelt alles rondom deze hondensport.
Zo geeft de commissie toestemming voor het houden van rennen en
coursings en handhaaft zij de reglementen. Ook zorgt de commissie voor
opleidingen. Er is regelmatig overleg tussen de windhondenrenverenigingen en de commissie; dit heet de Windhondenrenraad.
H. Grootaers, voorzitter
J.F. de Kraker, secretaris
A. Kemmeren, penningmeester
M. Ackermans
W. Heidekamp
H. Saive

COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden goed opgevoed worden. Honden maken ten slotte deel uit van de maatschappij en moeten geen
ongewenst gedrag vertonen. De kynologisch instructeur is degene die weet
hoe je honden moet opvoeden en kan daarover instructie geven aan hun
eigenaren. De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) houdt zich bezig met
alles rondom het keurmerk Kynologisch Instructeur.
Q. Potter van Loon
G. Besselink
J. Deckers
E. Teygeler
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COMMISSIE AGILITY
De Commissie Agility zorgt voor de regelgeving van de Agilitywedstrijdsport.
De commissie communiceert met keurmeesters, wedstrijdorganiserende
verenigingen en deelnemers. Zij zorgt onder andere voor reglementering,
selectiecriteria, competitiestructuur en –criteria en promotie- en
degradatievoorschriften
A. van de Bosch, voorzitter
J. Smit, penningmeester
M. Kremers, eerste secretaris
M. Koning, tweede secretaris
A. Hoogeveen
P. Tunders
W. van Tellingen

COMMISSIE FLYBALL
De Commissie Flyball beheert de reglementen en organiseert de
wedstrijdkalender. Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijduitslagen
en de communicatie met verenigingen, keurmeesters en deelnemers.
G. Visser
S. Holla
R. Jansen
R. van Gangelen
M. Boogaard
S. van Houten
H. Kuiper
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COMMISSIE FCI OBEDIENCE
De Commissie FCI Obedience is verantwoordelijk voor de regelgeving
van de FCI Obedience examens en de wedstrijdsport. Zo stelt zij de
reglementen en de selectiecriteria voor diverse wedstrijden op en zorgt
zij voor verwerking van de resultaten van wedstrijden. De commissie
deelt de wedstrijdkalender in. Ook organiseert zij ieder jaar een of
meerdere selectiewedstrijden en het Nederlands Kampioenschap en
zorgt zij voor de uitzending van één of meerdere combinaties naar
internationale wedstrijden zoals het Wereldkampioenschap.
T. Hoffmann
C. van Dort
S. Sijmonsma
M. Groot
E. Rademakers

HONDENWELZIJNSTEAM
De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden. Daarom is
op alle hondenshows in Nederland het Hondenwelzijnsteam aanwezig,
bestaande uit ervaren mensen uit de kynologie. De leden van het team
controleren streng op het naleven van de regels voor het welzijn van
de honden. Zij letten er onder andere op dat honden niet te lang in een
bench zitten, niet te lang op een (trim)tafel moeten staan en beschikken
over vers drinkwater.
M. Weseman
A. van ’t Hof
I. Lodders
B. van Engelen
S. Dirixs
W. Westland
E. Weusten
L. Buurma
B. van der Sluis
M. Janssen
A. Makkink
C. Dufornee
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WERKGROEP FOKKERIJ & GEZONDHEID
De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid bestaat uit kynologen die door hun rasgroep
zijn afgevaardigd. Zij zijn de schakel tussen de rasverenigingen binnen hun rasgroep,
maar krijgen ook de extra ruimte en gelegenheid om het gekozen beleid verder uit te
diepen en dit wederom te vertalen naar de rasgroep. De werkgroep denkt mee over
thema’s op het gebied van fokkerij en gezondheid die spelen binnen de kynologie
en heeft een adviserende rol naar het bestuur van de Raad van Beheer.
J.F. van de Berg-Hage
W.J.C. van Bommel
M.W. Bussemaker-v.d. Kerk
C.C. Canta
C. Crezée-Nigro
D. Deckers
R.Ch.M. Dijkhorst-Noij
J.H. Grit
J.J. Havik-Schaft
M. van Boxtel
A.M. Reeskamp-Blok
J.T.M. Roberts
W.J. Roem
L.I.M. Rutten
L.F. Stoppkotte-Linschoten
K. Ueckert

RAAD VAN BEHEER YOUTH
In navolging van de FCI heeft de Raad van Beheer een Nederlandse
Youth-werkgroep opgericht. De Raad van Beheer Youth is er voor kinderen, tieners,
pubers, jong volwassenen en jong professionals en organiseert verschillende leuke
activiteiten voor hen.
M.J.S. Koot
D. Stoutjesdijk
I. Frenk-Kleton
M. Vijvers-Roosink
M. Rotterdam
S. Dekker
J.M.A. Vlimmeren-v/d Boom
M. Hoezen
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KYNOLOGISCHE CIJFERS 2018
2016

110

2017

2018

Aangesloten rasverenigingen
221
218
Aangesloten kynologenclubs
67
65
Windhondenrensportverenigingen
13
12
Bijzondere en overige verenigingen
10
11
Aangesloten leden van de bij de Raad van Beheer
aangesloten verenigingen (excl. Jagersvereniging)
97.241
94.105
Bureau
		
Medewerkers
42
37
Stamboomafgifte
36.380
36.047
Juridische zaken
		
Tuchtzaken
48
75
Zittingen Tuchtcollege
3
3
Geschillenzaken
5
2
Zittingen Geschillencommissie
3
2
Civiele rechtszaken
2
2
Opleidingen
		
Kynologische Kennis 1
104
51
Kynologische Kennis 2
35
41
Exterieur & Beweging cursus
0
35
Exterieur & Beweging examen
27
25
Docentenbijscholing
0
0
Kynologisch Instructeur
		
Benoemingen Kynologisch Instructeur
73
131
Herbenoeming Kynologisch Instructeur			
Keurmeesterzaken
		
Exterieurkeurmeesters
290
307
Dagen examen
10
40
Rasexamens totaal
49
64
Rassen volledige examens
23
11
Rassen compacte examens
26
53
Volledige examens
116
62
Geslaagd
65%
62%
Gezakt
35%
38%
Compacte examens
40
118
Geslaagd
73%
75%
Gezakt
27%
25%
Exposeren met honden
		
Inschrijvingen tentoonstellingen
28.609
33.308
Inschrijvingen kampioenschapclubmatches
10.825
10.199
Inschrijvingen clubmatches
3.759
3.408

213
65
12
11
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92.608
37
34.313
79
4
4
2
0
77
13
17
15
0
24
87
312
19
49
22
45
108
55%
45%
89
87%
13%
55.978*
10.120
3.212

7

Kynologische kerncijfers

2016

2017

Kampioenschappen
Nederlands Kampioen (NK)
685
680
Nederlands Jeugd Kampioen (NJK)
461
558
Nederlands Veteranen Kampioen NVK)
298
231
Nederlands Werk Kampioen
2
1
Nederlands Ren Kampioen
13
2
Nederlands Kampioen voor Buitenlandse Hond
321
305
Internationaal Ren Kampioen
0
1
Internationaal Werk Kampioen
1
1
Gedrag
		
MAG-testen**
53
70
Gedragskeurmeesters
17
16
Gezondheid screening testen
		
HD onderzoeken
3.446
3.293
ED onderzoeken
1.740
1.713
ECVO individueel
6.564
6.409
ECVO pups
1.072
1.026
CD onderzoeken
407
325
PL onderzoeken
191
533
Sport met honden
		
Agility – afgegeven startlicenties
1.668
1.709
Agility Junioren – afgegeven startlicenties		
65
Agility – wedstrijden
110
123
Agility – Starts
15.020
14.126
Flyball – afgegeven startlicenties
220
213
Flyball – wedstrijden
9
9
Flyball – starts
1.302
1.134
FCI Obedience – afgegeven startlicenties
107
112
FCI Obedience – wedstrijden
17
15
FCI Obedience – starts
545
566
FCI Obedience Examens
		
Aantal examens
40
24
Deelnemers
418
234
B
213
134
I
131
68
II
61
24
III
13
8
Geslaagde/half geslaagde deelnemers
209
114
B
106
62
I
74
36
II
24
11
III
5
5

2018

931
900
213
3
15
642
0
2
68
16
3.172
1.748
6.072
985
317
747
1.578
83
142
11.185
189
10
1.200
117
15
531
31
298
169
85
39
5
163
89
52
18
4
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Kynologische kerncijfers

2017

2018

Afgewezen deelnemers
197
113
B
101
70
I
55
30
II
35
12
III
6
3
Absent/loops
10
4
B
8
2
I
0
1
II
2
1
III
0
0
Afgelast
Overzicht Gehoorzame Hond
		
Examens
5
2
Deelnemers
50
23
Geslaagde deelnemers
41
17
I
41
17
Afgewezen deelnemers
9
1
I
9
1
Absent/loops
0
5
I
0
5
Windhondenrennen
(cijfers afkomstig van Commissie voor de Windhondenrensport)
		
(Inter)nationale baanrennen
37
35
(Inter)nationale coursings
11
10
Starts baanrennen
2.046
1.288
Starts coursings
918
764
Juryleden en baancommissarissen
30
32
Jacht met honden – jachthondenproeven (cijfers afkomstig van Orweja) 		

128
74
33
20
1
7
6
0
1
0
-

Keurmeesters
Deelgenomen combinaties
Jachthondenproeven
(Nederlandse Jagersvereniging)
MAP (Meervoudige Apporteerproeven)
Provinciale Jachthonden Apporteerproeven
Jacht met honden – veldwedstrijden
(cijfers afkomstig van Orweja)
Keurmeesters
Veldwedstrijden nationaal
Veldwedstrijden internationaal
Overige wedstrijden
Deelgenomen combinaties veldwedstrijden
Orweja Working Test (OWT)
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2016

2
22
20
20
2
2
0
0

35
11
1.089
864
32

58
5.431

56
5,799

56
5.562

55
28
5

58
34
6

59
33
4

		
28
27
79
78
22
17
63
66
2.478
2.459
9
9

29
69
17
50
2.136
9

7

Kynologische kerncijfers

2016

2017

Werken met honden
(cijfers afkomstig van Commissie Werkhonden)			
Keurdagen
532
545
Keurmeesters werkhondenproeven
25
25
Keurmeesters reddingshonden
5
5
Wedstrijden VZH, IPO en Speurhond ***
64
71
Deelnemers VZH, IPO en Speurhond
2.703
2662
Examens VZH, IPO en Speurhond
343
336
Deelnemers examens VZH, IPO en Speurhond
3.085
2744
Examens en wedstrijden Reddingshond
7
7
Deelnemers examens Reddingshond
18
21
Deelnemers wedstrijden Reddingshond
11
22
Deelnemers deelexamens en deelwedstrijden
423
215
Totaal deelnemers examens en wedstrijden
2.703
2662
Communicatie & Marketing
		
Aantal edities Raadar
18
15
Aantal pagina’s Raadar
232
220
Aantal likes van de Facebook pagina op 31 december
14.231
16.711

2018

490
24
5
70
2711
336
2711
7
23
38
168
2974
19
300
17.585

* Aantal inschrijvingen hoog a.g.v. World Dog Show 2018

		
** Aantal betreft niet het aantal tests georganiseerd door de RvB - de RvB organiseert deze niet meer maar het aantal honden dat deel heeft genomen aan de MAG-test.
*** VZH: verkeerszekere hond; IPO: Internationale Prüfungsordnung
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