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CONTROLE VAN HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT
DOOR HET BUREAU VAN DE RAAD VAN BEHEER

• Curly Coated Retriever Club Nederland (CCRCN)
• Ierse Setter Club
• Maltezer Vereniging Nederland (MVN)

Omdat er bij rasverenigingen diverse vragen bestaan over de goedkeuring van

• Nederlandse Chihuahua Club

de Verenigingsfokreglementen (VFR) en men soms niet kan vaststellen waarom

• Nederlandse Maltezer Club

een ingezonden VFR als niet goedgekeurd retour komt, hieronder een samen-

• Nederlandse Newfoundlander Club

vatting van veel voorkomende ‘fouten’ in het VFR:

• Norfolk Terriër Club Nederland

• Het format is niet letterlijk gevolgd

• Scandia Vereniging Liefhebbers en Fokkers Scandinavische Hondenrassen

• (Delen van) verplicht op te nemen artikelen van het format zijn weggelaten

• Siberian Husky Klub voor Nederland (SHKN)

• De verplichte hoofdstuk- of paragraafindeling is niet gevolgd of aangepast

• Tibetaanse Terrier Club Nederland

• Een tekst is grijs gelaten in plaats van zwart

• Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

Uitgangspunten en toelichting

• IJslandse Honden Club (IJHC)

• Vereniging voor de Hollandse Herder (VVHH)
Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het VFR opgenomen artikelen
verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het Kyno-

Onze verontschuldigingen aan de Maltezer Vereniging Nederland; wij zijn

logisch Reglement, toevoegen. Het format biedt helaas geen ruimte voor

vergeten hen te vermelden in de oktobereditie van Raadar.

toevoegingen aan bestaande artikelen. Dit is slechts mogelijk indien het een
verzwaring betreft. Wij vragen dan ook altijd om toevoegingen of nieuwe
bepalingen in een nieuw lid te plaatsen. Bij de toevoeging van nieuwe
artikelen dient altijd rekening te worden gehouden met de verplichte
hoofdstuk- of paragraafindeling van het format. Deze indelingen kunnen

GEZAMENLIJK STANDPUNT RAAD VAN BEHEER EN
KYNOLOGEN VERBOND NEDERLAND TEN AANZIEN
VAN HET DNA-VOORSTEL

niet worden veranderd.
Inzake de stukken die in de afgelopen
Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging,

weken zijn gepubliceerd betreffende het

afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst.

voorstel voor verplichte DNA-afname

Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de

en afstammingscontrole, laten de Raad

rasvereniging is om dit artikel al dan niet op te nemen. Indien u de grijze tekst

van Beheer en het Kynologen Verbond

in het format wenst op te nemen, dan graag zwart maken. Indien u de grijze

Nederland u weten dezelfde doelstelling

tekst niet wenst op te nemen, dan deze graag verwijderen.

te hebben: het verplicht stellen van DNAafname en afstammingsonderzoek, waarbij de benodigde analyses worden

De redenen voor afwijzing van bepaalde voorstellen van de rasverenigingen

uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Wij benadrukken dat

zijn dat deze voorstellen niet conform het format zijn, in strijd zijn met het

het ons hierin – maar ook in andere zaken – om het gezamenlijk belang van

Kynologisch Reglement of in strijd zijn met andere VFR-clausules.

de kynologie gaat. De afgelopen maanden hebben wij, Raad van Beheer en
Kynologen Verbond Nederland, met elkaar om de tafel gezeten om dat doel te
bereiken. Er heeft inmiddels eem aantal gesprekken tussen de Raad van Be-

VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN

heer en het bestuur van het Kynologen Verbond Nederland plaatsgevonden,
waarbij diverse punten zijn aangedragen en besproken. Ook naar aanleiding

De Verenigingsfokreglementen van onderstaande rasverenigingen zijn

van de recent gepubliceerde stukken over het DNA-voorstel heeft er een

goedgekeurd door de Raad van Beheer:

gesprek plaatsgevonden. Wij zijn kritisch naar elkaar toe, maar wij werken

• Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolfhonden (AVLS)

wel constructief samen. Deze samenwerking kan alleen maar meer kwaliteit

• Amerikaanse Cocker Spaniel Club Nederland (ACSN)

brengen in het gezamenlijk doel: gezondere honden fokken en de kynologie

• Bracco Italiano Club

naar een hoger niveau brengen. Voor het volledige gezamenlijke standpunt:

• Cesky Fousek Vereniging Nederland

ga naar het nieuwsitem op de website van de Raad van Beheer.

www.raadvanbeheer.nl

NIEUWE DATA VOOR DE MAG TESTEN

Na jaren van voorbereiding was het zondag 13 oktober dan eindelijk zover:
het eerste officiële “Nationale brevetten waterwerk” in Nederland, georganiseerd door “The Newf Society“ aan en in de Brielse Maas.
Dat de herfst precies deze dag had uitgekozen om op onstuimige wijze zijn
intrede te doen met de meest hevige neerslag sinds tijden, hevige windstoten, met als gevolg code Oranje van het KNMI, mocht de pret niet drukken.
Maar liefst 32 combinaties uit zowel binnen- als buitenland verschenen aan
de waterkant voor het afleggen van de diverse proeven. Het enthousiasme
van de organisatie en de deelnemers werd hierbij regelmatig zelfs nog
overtroffen door dat van de honden.
Regen en wind en daardoor een sterke stroming trotserend, behaalden – op
slechts een enkeling na – de honden met hun geleiders dit zo fel begeerde
brevet. Dit onder het alles overziende oog en naar het deskundige oordeel
van de Belgische keurmeester, die voor het beoordelen was uitgenodigd.
Voor deze tot in de puntjes verzorgde dag gelden de complimenten aan de

Foto: Beauceron Club Nederland

gehele organisatie en groot respect voor de helpers op het water en
daaromheen. Maar bovenal respect voor de deelnemers met hun honden.

De Raad van Beheer organiseert in 2014 Maatschappelijk Aanvaardbaar
Gedrag-testen (MAG-testen) op de volgende data:

John Lijffijt – bestuurslid Raad van Beheer, portefeuille werken met honden

• 12 Januari 2014
• 16 Maart 2014
• 1 Juni 2014

VERSLAG IV EK SPEUREN 2013 TE CORMÒNS, ITALIË

• 3 Augustus 2014
• 12 Oktober 2014
Dit is een voorlopige planning. Bij grote belangstelling kunnen er extra testen
worden georganiseerd.
Voor een aantal hondenrassen is een voldoende resultaat op de MAG-test
gekoppeld aan de afgifte van stambomen. Zie daarvoor onze website.
Alle hondenrassen kunnen echter aan een MAG-test deelnemen. Per test is er
plaats voor 10 deelnemers en alleen bij voldoende deelname kan de test
doorgang vinden. Inschrijven is mogelijk via de website.
Let op: uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Wilt u
medewerking verlenen aan deze test, als helper of als filmer, meld u dan aan
als vrijwilliger door een mailbericht aan: ggw@raadvanbeheer.nl
Op zaterdag 12 oktober troffen Henk Graas met echtgenote, Cor Janssen en
ikzelf met echtgenote elkaar in het Oostenrijkse plaatsje Golling an der Salzach,

NATIONALE BREVETTEN WATERWERK

waar wij zouden overnachten. Zondag 13 oktober vertrokken wij naar
Cormòns in Italië.
Maandag werden wij, drie landen waaronder Kroatië en Nederland, door de
organisatie naar de oefenvelden gebracht. Elke deelnemer kon zelf bepalen
hoe er zou worden getraind. Ik heb voor Henk het spoor gelegd. Na afloop
van deze training waren de deelnemers tevreden.
Op dinsdag werden wij door de organisatie verrast. In tegenstelling tot andere
kampioenschappen, werd nu van oefenvelden gewisseld. Samen met de
Kroaten werden wij naar een andere streek gebracht. Omdat een ander land
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nabijheid rondhangen. Helaas, voor Anja was het hier afgelopen met als
resultaat 10 punten.
De hond van Henk Graas ging voortvarend van start. Echter, na ongeveer
20 meter ging de hond plots naar rechts een heuveltje op, waarop een bank
stond. Eerder had ik een persoon bij deze bank zien staan, waarschijnlijk ter
beveiliging van het spoor. De hond was hier niet meer weg te krijgen.
Vervolgens kwam er een overleg met de hoofdkeurmeester, de keurmeester,
de verantwoordelijke voor de sporen, de spoorlegger, Frans Jansen, voorzitter
FCI werkhonden, en ik. Cor Janssen wilde er ook bij komen staan, maar op
mijn verzoek ging hij weg. Ten slotte koos de hoofdkeurmeester voor een
sportieve oplossing en kreeg Henk het reservespoor. Dit werd aan het einde
onze speurvelden bezette, zorgde de organisatie direct voor andere speur-

van de dag, om 17.35 uur, uitgelopen onder perfecte omstandigheden. Er was

velden. De organisatie toonde mij de velden waarover wij konden beschikken.

geen zon meer, dus de temperatuur was niet meer zo hoog. Het was windstil

De velden hadden, volgens de organisatie, de kwalificatie van goed tot zwaar.

en de omgeving begon al vochtig aan te voelen. De hond van Henk vertrok

Terug bij de groep werd afgesproken dat de velden eerst zouden worden

vlug. Bij de eerste spits werd een rondje gelopen. Verder zag het er goed uit.

bekeken. Het eerste veld, een groen/gelig grof grasperceel, werd door Henk

Omdat alle voorwerpen, met uitzonderring van het voorwerp in de halve

Graas gekozen zonder de andere terreinen te zien. De Kroaten namen het

cirkel, niet correct waren verwezen, verloor Henk toch de nodige punten.

volgende perceel, dat voorzien was van een soort weidegras.

Henk was echter blij met zijn behaalde 90 punten.

Anja Matekovic kreeg een terrein

Prijsuitreiking

waarin diverse soorten gras, andere

Zondag was de afsluiting met de prijsuitreiking. De Kroaten wonnen het

begroeiing, een maïsakker en sloten

landenklassement en de Kroaat Klicek werd individueel Europees kampioen.

lagen. Hoewel het er moeilijk uitzag

Na de prijsuitreiking vertrokken Henk Graas met echtgenote en Cor Janssen

werd het spoor, gelegd door Aad van

direct huiswaarts. De rest van de Nederlanders vertrok in de nacht van

der Stap, perfect uitgewerkt. Omdat

zondag op maandag.

ik maandag bij Henk Graas was gebleven, wilde ik op dinsdag de hond

Na een rondvraag via de mail kreeg ik te horen dat allen een voorspoedige

van Anja zien speuren. Vervolgens

reis hadden gehad en veilig waren thuisgekomen. Ik moet de organisatie een

ging Franjo Matekovic ‘s middags

pluim geven hoe alles geregeld was. Vragen werden direct beantwoord en

speuren op een gelijkwaardig perceel aan het perceel van Anja.

problemen direct opgelost. Ikzelf kijk met gemengde gevoelens op dit kampioenschap terug. Mooie klasseringen waren mogelijk geweest, want de

Gunstige loting

honden hadden er de kwaliteiten voor. De 10 punten van Anja vielen tegen.

Door een gunstige loting konden Anja, Henk en Franjo zich rustig op hun

Positief waren de 93 punten van Anja en het twee keer rond komen van Henk

speuren voorbereiden, want Anja en Franjo zaten in dezelfde groep en er

Graas met als hoogste resultaat 90 punten.

hoefde zodoende niet van auto te worden gewisseld. Er werd gespeurd op
een afgezet militair terrein met diverse begroeiingen/planten.

Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun sportieve inzet gedurende dit
kampioenschap.

Voor Nederland beet Anja het spits af. Omdat het spoor door een aantal mintplanten liep, begon de hond bij en op de eerste hoek een aantal malen te

Ger Wolvers, coach Nederlands Team EK Speuren

niezen. Dit kostte Anja de meeste punten. Het resultaat was 93 punten. Vervolgens moest Henk in hoog 'gras' speuren. Van de hond was vaak niets te
zien. De hond van Henk had op de derde hoek veel problemen. Onderweg

WORLD DOG SHOW 2018 - PROMOFILMPJE

werden ook nog de nodige punten verspeeld en ten slotte behaalde Henk
met zijn hond 78 punten.

Wie in deze dagen de website van de Raad van Beheer bezoekt, krijgt de
gelegenheid om het promofilmpje dat is gemaakt naar aanleiding van de

Op zaterdag moest Anja als tweede van de groep speuren. Het terrein was

World Dog Show 2018, te bekijken. Het is mogelijk gebleken om in ruim

grasland van diverse hoogten. Op de eerste strek liep de hond van Anja tegen

5 minuten een eerste indruk van Nederland, van Amsterdam en natuurlijk

het eerste, maar helaas ook het enige probleem aan. Net voorbij een aantal

van het werk van de Raad van Beheer te krijgen.

huizen kreeg de hond geen lucht meer van het spoor. Na enig heen en weer
gezoek kreeg de hond weer wat lucht, maar toen verscheen er een bruine kat
op het spoor. Deze kat was niet bang voor honden en bleef in de onmiddellijke
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vervolg volgende pagina »

Het filmpje is ook te zien op de monitor op de infostand van de Raad van Beheer

Ook voor het publiek was het een prachtige locatie en men had langs het

op de tentoonstellingen. Neem de moeite om het filmpje te bekijken en om

parcours goed zicht op de proeven. Na een regenachtige periode was het

vast te stellen dat de Nederlandse kynologie zich zelfbewust presenteert en mede

stralend weer en het evenement werd, naar schatting, door zo’n 2.500

daardoor werd gekozen om de World Dog Show 2018 te mogen organiseren.

toeschouwers gadegeslagen.
Uitslagen

OVERLEG RASGROEPEN EN RAYONS

Er waren drie Meervoudige Apporteer Proeven uitgezet, die resulteerden in
de onderstaande uitslag.

In de afgelopen periode zijn de rasgroepen en de rayons weer bijeen geweest.

Winnaar Nimrod 2013

Waterlands Miss Maine, Labrador Retriever,

Naast rasgroep/rayon specifieke agendapunten stonden bij alle bijeenkomsten

					

van Wilfred Schenk met 230 punten.

de Algemene Vergadering en de Ledenraad op de agenda. De stukken van de

Tweede plaats

Zepp van de Voartkaant, Labrador Retriever,

Algemene Vergadering (23 november a.s.) werden besproken, waarbij onder

					

van Peter Boons, 223 punten.

andere agendapunt 7 – ‘Voorstel tot verplichte DNA afname en afstammings-

Derde plaats

Don vom Rabenhorst, Duitse Staande

controle’ – overal uitgebreid aan de orde kwam.

					

Hond Draadhaar, van Bennie Snelder, 203 punten.

De honden van deze drie prijswinnaars haalden 8 van de 9 apporten binnen.
Daarnaast werd bepaald welke twee leden op de Ledenraad van 14 januari

Op 10 november 2014 wordt de 41ste editie van de Nimrod gehouden.

2014 de rasgroep en het rayon zullen gaan vertegenwoordigen. De Ledenraad
is een overleg tussen rasgroepen/rayons en het bestuur van de Raad van Beheer,

De Raad van Beheer feliciteert de winnaars en alle deelnemers met de behaalde

waarbij beiden agendapunten mogen aandragen.

resultaten. Voor meer informatie en de totale uitslag zie de officiële Nimrod
website: www.nimrod-nederland.nl

NIMROD 2013 – 11 NOVEMBER 2013
RAADAR EN RAAD VAN BEHEER IN ONZE HOND
Traditiegetrouw is het
voor vele jachthonden-

De Raad van Beheer gaat vanaf

liefhebbers vroeg op-

2014 samenwerken met het

staan op de tweede

maandblad Onze Hond.

maandag in november:

De Raad van Beheer ziet in

de Nimrod proeven.

Onze Hond een ervaren en

De Nimrod is de af-

deskundig platform voor extra

sluiting van het

voorlichting naar honden-

wedstrijdseizoen,

eigenaren, fokkers en kynologen.

waarvoor dit jaar de

De samenwerking zal bestaan

18 beste honden

uit overname van items uit

waren uitgenodigd.

Raadar in het maandblad Onze

Uitnodigen gebeurt

Hond. Tevens zal er regelmatig

Bestuurslid Hugo Stempher feliciteert de winnaar Wilfred

volgens een vast-

aandacht zijn voor de diverse

Schenk. Foto: Niek Hidding (www.nhphotosholland.nl)

omlijnd protocol en

activiteiten van de Raad van Beheer. Daarnaast zullen er maandelijks items

honden mogen slechts

zijn waar ingespeeld wordt op de kynologische actualiteit. Er is ruimte voor

eenmalig meedoen aan de Nimrod. De winnaar moet alle drie de proeven

verdieping en uitgebreidere voorlichting over de onderwerpen die spelen in

voldoende afleggen om in aanmerking te komen voor de hoogste kwalificatie:

de georganiseerde kynologie en in de sector.

het AA-diploma.
De 40ste editie van de Nimrod werd dit jaar gehouden in de provincie Flevoland,

Standpunt Raad van Beheer over certificering

in Biddinghuizen. De proeven werden gehouden op een golfterrein en misschien
zullen de deelnemers raar hebben opgekeken. Maar de einduitslag liet zien

De Raad van Beheer wil graag dat het algehele niveau van de (ras)honden-

dat het niet gemakkelijk was.

fokkerij verbetert op het gebied van welzijn en gezondheid. Naast de mini-

Glooiend terrein, water en kleine

male wettelijke kaders wil de Raad van Beheer aanvullende kaders, die zorgen

bosschages waren het decor van

voor een gezonde en sociale (ras)hond.

deze Nimrod.
De Raad van Beheer is voorstander van een vorm van certificering waarin
De winnende Labrador Retriever,

fokkers die voldoen aan de regelgeving van de Raad van Beheer, waaronder

Waterlands Miss Maine.

het basisreglement Welzijn & Gezondheid, én aan het Verenigingsfokreglement,

Foto: Henk Eggink
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verzoek van de belanghebbende verenigingen van de Raad van Beheer
zich kunnen onderscheiden van fokkers die dat nalaten. Deze vorm van

vertrouwelijk worden toegezonden. Onze belanghebbende verenigingen

certificering of het voeren van een keurmerk is ook door de Raad van Beheer

kunnen dan binnen hun bestuur deze stukken bestuderen en desgewenst

opgenomen in haar visie in het plan voor de gezonde en sociale hond in

daarop een reactie geven conform de daarvoor vastgestelde procedure.

Nederland.
De Raad van Beheer is nadrukkelijk van mening dat deze vorm van certificering
ook ruimte moet bieden aan de hobbymatige en kleinschalige fokkers van

RAAD VAN BEHEER STEMT IN MET
OUTCROSS WETTERHOUN

(ras)honden en/of hun nesten en niet alleen aan de beroepsmatige fokkers
van (ras)honden. De certificering moet voor de hobbymatige fokker en/of zijn
nesten haalbaar en betaalbaar zijn. Binnen deze voorwaarden is de Raad van
Beheer voorstander van certificering van fokkers van (ras)honden en/of hun
nesten en zal zij waar mogelijk hieraan ondersteuning bieden.

STANDPUNT RAAD VAN BEHEER OVER
UNIFORM KOOPCONTRACT
Met diverse organisaties in het land vindt er overleg plaats over een mogelijk
uniform koopcontract voor fokkers en pupkopers.
De Raad van Beheer erkent de waarde van een goed koopcontract, waarin
voor pupkoper en fokker duidelijke afspraken staan. Voor de voorlichting van
fokker naar pupkoper is de Raad van Beheer van mening dat een koopcontract daarin niet het meest geschikte medium is.

Foto: Alice van Kempen

De Raad van Beheer ziet een apart overdrachtsdocument, waarin alle facetten

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft laten weten in te stemmen met een

die voor een goede overdracht en start belangrijk zijn worden besproken, als

outcross voor de Wetterhoun. De Raad van Beheer heeft populatiegenetici

een beter instrument. Indien er een landelijk erkend en uniform koopcontract

van Universiteit Leuven gevraagd om de populatie Wetterhounen te analy-

wordt gemaakt, stelt de Raad van Beheer daaraan de voorwaarde dat dit

seren. Als belangrijkste conclusie is hieruit voortgekomen dat zij een aan-

breed door de sector wordt gedragen en dat de belangen van fokkers van ras-

keuring van look-alikes een risicovollere oplossing vinden dan een outcross.

honden hierin nadrukkelijk worden meegenomen. Tevens dienen de bouw-

Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen. De Raad van Beheer gaat

stenen van het contract ruimte te bieden voor de afzonderlijke hondenrassen

met de rasvereniging in overleg om de outcross zo goed mogelijk gestalte te

om specifieke invulling te geven aan het contract.

geven. Zodra het plan volledig is uitgewerkt en besproken met de rasverenigingen
zullen wij u informeren via de website en Raadar.

De Raad van Beheer zal haar medewerking verlenen aan het landelijke overleg. Dit betekent dat er tot aan de oplevering hiervan, verwachting is op zijn
vroegst medio 2014, door de Raad van Beheer geen eigen koopcontract

JUNIOR HANDLING – ‘ALIVE AND KICKING’  

wordt uitgegeven.
Nu Junior Handling al meer dan 25 jaar oud is, is de tijd gekomen om met deze
kynologische activiteit voor jongeren van 10 tot 17 jaar een nieuwe weg in te

INZAGE PROCEDURE VOOR ONZE LEDEN AANGEPAST

slaan. Het partnership van de Raad van Beheer met Pedigree – de sponsor
van het eerste uur - betekent nu dat aan zaken rondom Junior Handling nieuwe

De inzage procedure voor onze leden bij een nieuwe aanvraag tot lidmaat-

elementen worden toegevoegd.

schap van de Vereniging Raad van Beheer is door het bestuur aangepast.
De tot nu toe gevolgde procedure voldeed niet. In de huidige situatie moeten
onze bestaande leden naar Amsterdam komen om de stukken te kunnen
bestuderen van de vereniging die wenst toe te treden als lid van de vereniging

JUNIOR HANDLING

Raad van Beheer. Dit vinden wij een ongewenste situatie en is zeker niet
klantvriendelijk naar onze leden.

Een volwassen sport vraagt om regelgeving, zowel voor deelnemers, ouders
van de kinderen als de Tentoonstelling Gevende Verenigingen (TGVN). De

Het bestuur heeft deze procedure aangepast: De vereniging die wenst toe

Raad van Beheer heeft Uitvoeringsregels opgesteld, die aansluiten bij inter-

te treden als (nieuw) lid van de Raad van Beheer wordt aangegeven dat alle

nationale maatstaven. In deze regelgeving is er ook aandacht voor gedrag,

stukken die betrekking hebben op de toelating tot het lidmaatschap op

voor, tijdens en na de keuringen, zowel van de junioren als hun ouders.
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Uit het intro van de uitvoeringsregels
De Junior Handling competitie is een voorbereiding van jonge kynologen op
het latere voorbrengen van honden tijdens raskeuringen. Aan geïnteresseerde
jongeren wordt de mogelijkheid geboden met elkaar op een speelse, sportieve,
vriendschappelijke manier de competitie aan te gaan en zo te leren omgaan
met honden van verschillende rassen. Het voorbrengen van honden vereist
en stimuleert begrip, invoelend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Daarbij kan de competitie bijdragen aan discipline en respect. Jongeren leren
ook te verliezen en de prestaties van anderen sportief te erkennen.
Hans Hopster tijdens de Raad van Beheer Fokkerstour over 'Keuzes in de Fokkerij'

Raad van Beheer Junior Handling

Foto: Suzanne Verhagen Fotografie

De grootste verandering is dat Junior Handling wordt ondergebracht bij de
Raad van Beheer. In de nabije toekomst zal de Raad van Beheer de keur-

De Fokkerstour 2013 is inmiddels achter de rug. Met in totaal bijna 500 sessie-

meesters voor Junior Handling uitnodigen. Te beginnen met de Winner Show,

deelnemers voor de 9 sessies was het een groot succes. Uit de evaluaties van

heeft de Raad van Beheer een nieuwe extra stand, speciaal voor de Junior

de deelnemers blijkt dit naar grote tevredenheid te zijn: meer dan 85% zou de

Handling, waar informatie over Junior Handling wordt gegeven en waar de

Fokkerstour aanbevelen bij collega fokkers. Voor diegenen die hem dit jaar

kinderen zich kunnen inschrijven voor deelname. Deze stand zal in 2014 op

hebben gemist meteen goed nieuws: de Raad van Beheer heeft besloten ook

iedere nationale en internationale tentoonstelling aanwezig zijn, mits deze

volgend jaar weer de Fokkerstour te organiseren. Binnenkort volgt een

tentoonstelling in een weekend of op een feestdag plaatsvindt.

uitgebreide terugblik in een aparte editie van Raadar en al een korte
vooruitblik op 2014.

Nieuw is ook dat keurmeesters die voor dit onderdeel van een show belangstelling hebben getoond, door middel van een seminar worden geïnformeerd
over de te volgen methodieken, waaronder ook de methode van beoordeling.
Ook de junior handlers zullen in de gelegenheid worden gesteld hun kennis te

BEZOEK DE ‘EENDAAGSE’ EN DE WINNER SHOW
IN AMSTERDAM – 13, 14 en 15 DECEMBER

vergroten, zowel op seminars als demonstratiedagen.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Winner Show is er op de vrijdag
voorafgaand aan de Winner een ‘Eendaagse’ georganiseerd. Op die ‘Eendaagse’
zijn alle hondenrassen te zien. Op de zaterdag en de zondag kan het publiek
ook genieten van alle hondenrassen maar dan worden op elke dag verschillende rasgroepen gekeurd. Op www.winnershow.nl zijn alle bijzonderheden over deze driedaagse tentoonstelling te vinden.

Nestje gefokt?
Registreer je pups op
www.databankhonden.nl
Trofee
Geen competitie zonder trofee; Hugo Stempher, bestuurslid van de Raad van
Beheer, heeft voor de nummers 1 en 2 van de Grande Finale van Junior Handling
twee prachtige trofeeën gemaakt. Junior Handling al 25 jaar oud, maar ‘alive
and kicking’.

Verplicht
vanaf

1 april
2013

RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR WEER
ZEER SUCCESVOL
In de vorige editie van Raadar informeerden we u al kort over de Raad van
Beheer Fokkerstour 2013. De Raad van Beheer Fokkerstour is een lezingencyclus speciaal voor fokkers en overige geïnteresseerden in de hondenfokkerij.
De Raad van Beheer Fokkerstour bestond uit 9 sessies, verspreid over drie
locaties in Nederland.
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NIEUW: STAMBOEK CD 2012
De nieuwe Stamboek CD 2012 is uit.
op Kynologisch
Gebied
in Nederland

INFORMATIE

INFORMATION

Minimale systeemeisen

System Requirements

• Pentium 166Mhz of sneller
• 128 MB intern geheugen
• MS Windows 2000 of recenter
• 100 MB vrije schijfruimte

• Pentium 166Mhz or faster
• 128MB internal memory
• MS Windows 2000 or a later version
• 100MB free disk space

Voor registratie dient u verbonden te zijn
met het internet na installatie. Hou daarbij
de begeleidende brief gereed. De vermelde
bestelcode heeft u nodig bij registratie.
In geval van problemen kunt u contact opnemen met de Raad van Beheer via emailadres:
stamboek.cd@raadvanbeheer.nl

For registration purposes your computer
needs to be connected to the internet
after installation. The required order
number you need for registration is
mentioned in enclosed letter.
In case of any problems contact
the Dutch Kennel Club ’Raad van Beheer’
at stamboek.cd@raadvanbeheer.nl

Let op! Op deze CD staan de honden
vermeld waarvoor in de vermelde
periode een NHSB stamboom is
afgegeven. Het betreft dus niet alle
geboren honden in deze periode.

Note! On this CD you will find all dogs
for which in mentioned time a NHSB
pedigree is issued. It does not concern
all dogs born in mentioned time.

©Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland - Amsterdam - april 2011 - www.raadvanbeheer.nl
Fotografie: Alice van Kempen
RVB_Stamboek_CD_2013_05.indd 1

stamboek 1997 t/m 2012
STAMBOEK
1997 T/M 2010

Raad van Beheer

VACATURE RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is een

Op de Stamboek CD staat een

vereniging die bestaat uit ruim 320 kynologische verenigingen.

overzicht van alle honden van alle

De Raad van Beheer behartigt de belangen van de kynologie in brede

rassen waarvoor in de periode 1997

zin. Op dit moment bevindt de Raad van Beheer zich in een

t/m 2012 een NHSB-stamboom is

dynamische omgeving. Vanwege pensionering van onze collega

afgegeven. Ook de importhonden

zoeken wij een fulltime/parttime:

zijn opgenomen. De Stamboek CD is
een compact en zelfstandig werkend

HOOFD FINANCIËN (M/V)

database computerprogramma,

14-10-13 16:21

waarin men alle honden kan zoeken op ras, geboortejaar, (kennel)-naam,
NHSB-nummer, kampioenen, et cetera.
Aan de nieuwe editie zijn de gegevens tot en met 2012 toegevoegd. Bij de
kampioenenlijst worden de titels Nederlands Jeugdkampioen en Veteranen-

Als hoofd van Financiën bent u verantwoordelijk voor de financiële
en administratieve procedures; de uitvoering van de planning &
control cyclus; het maken van financiële planningen en analyses; het
opstellen van liquiditeitsprognoses; het signaleren van knelpunten
en het doen van voorstellen ter verbetering; het inhoudelijke
verantwoording afleggen aan directie en toezicht houden op de

kampioen vermeld evenals de Winner-titels. De Stamboek CD kost € 43,95

werkzaamheden van twee medewerkers op de financiële

inclusief BTW én verzendkosten.

administratie.

Let op: Trouwe klanten die een van de vorige edities hebben aangeschaft,

U beschikt over: theoretisch niveau HBO (SPD); minimaal 5 jaar

kunnen de Stamboek CD éénmalig aanschaffen met €10,- korting tegen de

relevante werkervaring, waarbij ten minste 3 jaar ervaring als

speciale "vaste klanten"- prijs van € 33,95 inclusief BTW én verzendkosten.

eindverantwoordelijke; een zeer goede mondelinge en schriftelijke

Voor meer informatie over de Stamboek CD klik hier.

uitdrukkingsvaardigheid; ervaring met boekhoudsoftware, bij

Om de Stamboek CD te bestellen klik hier.

voorkeur IFA en Accountview.

35e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER
Op zaterdag 23 november is de 35e algemene vergadering van de Raad
van Beheer. Deze is uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden.

Wij verwachten dat u proactief, creatief, ondernemend,
dienstverlenend, stressbestendig, flexibel en accuraat bent. U woont
bij voorkeur binnen een straal van 30 km van Amsterdam. Uw salaris
is afhankelijk van uw leeftijd en ervaring. De Raad van Beheer kent
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een beknopt overzicht van de belangrijkste agendapunten:
• Financiën: Goedkeuring begroting 2014

Een nadere beschrijving van deze functie vindt u op onze website.

• Voorstel tot verplichte DNA afname en afstammingscontrole

Uw sollicitatiebrief voorzien van C.V. kunt u t/m 13 december 2013

• Voorstel tot wijziging artikel VI.5 KR + notitie CNAK (deelname activiteiten

sturen naar personeelszaken@raadvanbeheer.nl t.a.v.

niet aangesloten verenigingen)

W. Soute, afd. personeelszaken.

• Voorstel tot wijziging artikel lV.3 KR (evenementen voor eigen leden)
• Voorstel tot wijziging artikel V.38, V.39, V.44 KR (watersport)
• Voorstel tot wijziging artikel IV.80 KR (aanwezigheid tot 15.00 uur)
• Voorstel tot toevoeging Benelux Winner en Benelux Champion 		

TENTOONSTELLINGSAGENDA 2014

titels + aanpassing KR
• Voorstel tot wijziging art. IV.68, IV.72 KR + art. 19, 70, 71, 74, 75, 87 van

Het tentoonstellingsjaar 2013 is bijna voorbij en alleen de Winner Show in

	Uitvoeringsregels (afschaffing verplichte benching)

Amsterdam en de Kerstshow in Cuijk staan nog op het programma. Tijd om

• Voorstel tot wijziging artikel 10 RvO (reglement van orde m.b.t. stemkastjes)

vooruit te kijken dus. Op de website van de Raad van Beheer staat de gehele
tentoonstellingsagenda voor 2014 en onder deze link vindt u alle informatie.

Conform de reglementen van de Raad van Beheer hebben enkel bestuurders

Behalve de 14 CAC/CACIB tentoonstellingen worden in 2014 ook de Hond van

van de aangesloten verenigingen stem- en spreekrecht op de algemene

het Jaar Show, de Joe Kat Show (Rasgroep Herdershonden; CAC), Rasgroep

vergadering. Elke aangesloten vereniging mag tevens, naast een bestuurder,

Jachthonden (CAC) en de Rasgroep Keesachtigen en Poolhonden (CAC)

één van haar leden als toehoorder afvaardigen naar de algemene

gehouden. Via deze link is er ook informatie over de European Dog Show in

vergadering.

Brno (Tsjechië) en de World Dog Show in Helsinki (Finland) te vinden.
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BEZOEK DE DOGACHTIGENSHOW IN ’s-HERTOGENBOSH

STUUR RAADAR DOOR…
…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van uw

Op zondag 1 december a.s. organiseert de Federatie van Rasverenigingen van

vereniging, kortom naar iedereen die op de hoogte moet zijn van de

Dogachtige Honden haar 18de Dogachtigenshow met toekenning van het

ontwikkelingen bij de Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)

nationale kampioen-schap (CAC). Deze show vindt plaats in de Brabanthallen aan

hondenwereld.

de Diezekade 2 in ’s-Hertogenbosch. Op www.dogachtigen.com is alle
informatie te vinden over de rassen die deelnemen, de keurmeesters die de

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…

honden keuren, toegangsprijzen, enz. De keuringen beginnen om 10.00 uur.

U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en downloaden via
de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/raadar

MELD U AAN VOOR RAADAR…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer
Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebook-vrienden.
Foto: Stefan Provoost

WINDHONDENRENSPORT – NEDERLANDSE
KAMPIOENEN 2013
De Nederlandse kampioenen 2013 over diverse afstanden en de Nederlandse
kampioenen coursing 2013 in de windhondenrensport zijn bekend en staan
op de website van de Raad van Beheer. Klik hier voor meer informatie.
Hier vindt u alle namen van de winnende honden en hun eigenaren. De Raad
van Beheer feliciteert alle eigenaren van harte met de behaalde resultaten.

VOOR DE AGENDA
23 november 2013

Algemene Vergadering Raad van Beheer. De

					

Algemene Vergadering is uitsluitend toegankelijk

					

voor bij de Raad van Beheer aangesloten leden.

1 december 2013

Tentoonstelling Rasgroep Dogachtigen,

					

www.dogachtigen.com

13/15 december 2013

Eendaagse CAC & CACIB en Winner Show,

					

www.winnershow.nl

20/22 december 2013

Tentoonstelling Cuijk, www.kerstshow.com

11 januari 2014

Raad van Beheer Nieuwjaarsreceptie.

Nieuwe pup in huis?
Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

					Uitsluitend op uitnodiging.
12 januari

MAG test. Klik hier om in te schrijven.

14 januari 2014

Raad van Beheer Ledenraad vergadering

7/9 februari 2013

Tentoonstelling Eindhoven, www.kcdekempen.nl

23 februari 2014

Hond van het Jaar 2013 Show. Klik hier voor informatie

1/2 maart 		

Tentoonstelling Groningen, www.martinidogshow.nl

22/23 maart 		

Tentoonstelling Leiden (Hazerswoude),

					

www.kvrijnland.nl

18 mei 2014 		

Dag van de Hond, www.dagvandehond.nl

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

T 020 - 664 44 71
E info@raadvanbeheer.nl
I www.raadvanbeheer.nl

Databankhonden.nl is een initiatief van

De teksten in RAADAR overnemen in uw
clubblad of op uw website? Prima idee,
maar graag met bronvermelding.

