Raadar is de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

april 2013

Voortvarend van start
De Raad van Beheer heeft goed nieuws! Vanaf april 2013 verschijnt de digitale nieuwsbrief
RAADAR weer regelmatig!

2012 Was een bijzonder jaar voor de Raad van Beheer en haar medewerkers:
Het vertrek van de directeur en de komst van een interim directeur zorgden

GEZONDHEIDSONDERZOEKEN ONLINE!

voor de nodige veranderingen. Dat gaf in het begin wat onrust, maar de
herstructurering van taken bracht ook rust, structuur en extra kwaliteit. De

Op de Buitengewone Algemene

verschillende afdelingen hebben nu een formeel eindverantwoordelijke.

Vergadering van de Raad van

Het projectmatig werken geeft zowel sturing als de gewenste kwaliteitsslag.

Beheer op woensdag 17 april

De omvorming van de afdelingen en het vertrek van de directeur waren er

zal ‘Gezondheidsonderzoeken

de oorzaak van dat de communicatie en de informatievoorziening in de

Online’ gepresenteerd worden

richting van de kynologie niet optimaal verliep. De uitvoering van de be-

en ‘live’ gaan.

sluiten van het bestuur van de Raad van Beheer en de implementatie van
deze besluiten werden niet altijd helder gecommuniceerd naar de achterban.

De uitslagen van de Raad van Beheer gezondheids-

Deze nieuwe service van de

Echter, achter de schermen werd en wordt heel hard gewerkt om alle pro-

onderzoeken zijn vanaf nu online beschikbaar.

Raad van Beheer is onderdeel

cessen vorm te geven.

van het duurzaam fokbeleid
(www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid). Het wordt vanaf de lancering mogelijk

Vanaf nu zal de kynologie meer inzicht krijgen in alle activiteiten die door de

online te zoeken naar de uitslagen van gezondheidsonderzoeken van in het

medewerkers worden uitgevoerd. Per 1 maart is een nieuwe, tweehoofdige

NHSB ingeschreven honden, die geboren zijn in of na 1997. U kunt honden

directie aangetreden: mevrouw Ingeborg de Wolf en de heer Rony Doedijns.

opzoeken op de criteria NHSB nummer, chipnummer of (een deel van) de

Met hen worden de zaken voortvarend opgepakt en vormgegeven. Het

naam. Getoond worden de gezondheidsonderzoeken die door de Raad van

regelmatig verschijnen van RAADAR is ook een teken van die voortvarendheid.

Beheer worden gecoördineerd en geregistreerd: heupdysplasie, elleboogdysplasie, oogonderzoek (ECVO) en doofheid. Bij Gezondheidsonderzoeken

Heeft u suggesties voor rubrieken of voorstellen voor specifieke informatie

Online is het mogelijk de zoekresultaten uit te printen.

die u graag terug zou willen zien? Stuur dan een mail met uw suggestie naar:
raadar@raadvanbeheer.nl.

Gezondheidsonderzoeken Online is te vinden op de website van
de Raad van Beheer onder de knop ‘Fokkerij’ of rechtstreeks op:

Wilt u zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief?

www.raadvanbeheer.nl/gezondheidsonderzoekenonline

Meld u zich dan aan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

DAG VAN DE HOND – 26 MEI 2013
		

OPROEP BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING – 17 APRIL 2013

De landelijke DAG VAN DE HOND, die op 26 mei a.s.
wordt gehouden, is een initiatief van de Raad van

Als aangesloten vereniging wordt u uitgenodigd om op woensdag 17 april a.s.

Beheer. Uit het feit dat deze dag in 2013 voor de derde

de Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bij te wonen.

keer wordt georganiseerd, blijkt dat de formule aan-

Een belangrijke vergadering, want op de agenda staat een aantal voorstellen

slaat bij liefhebbers van honden. De voorgaande twee

tot wijziging van de Statuten. Onder andere het verkrijgen van de zogenoemde

jaren bezochten meer dan 17.500 bezoekers de locaties. Ook dit jaar is er

ANBI status – Algemeen Nut Beogende Instelling – door de Raad van Beheer

weer een thema gekozen: HOND & RAS. Speciale aandacht dus voor de

is van belang voor de gehele kynologie. Als de vergadering dit voorstel goed-

verschillen en de overeen-komsten tussen de hondenrassen.

keurt, betekent dit de formele afwikkeling voor het verkrijgen van deze
status door de overheid.

Op 26 mei zijn er op meer dan 30 locaties in Nederland activiteiten en
demonstraties. Een educatief en informatief uitje voor het hele gezin,
waarbij kennis kan worden gemaakt met verschillende hondenrassen.

Locatie

Aanvang

De deelnemende locaties zijn nu bekend en te vinden via de website:

Partycentrum Schimmel

20.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

www.dagvandehond.nl

Stationsweg Oost 243

Uitsluitend toegankelijk voor

3931 EP Woudenberg

aangesloten verenigingen.

www.raadvanbeheer.nl

		

VERPLICHT CHIPPEN ÉN REGISTREREN
VANAF 1 APRIL

wandelen met hond 5 euro. Royal Canin verdubbelt dit bedrag en schenkt
het aan Hulphond Nederland.

Het feit dat vanaf 1 april jl. alle (ras)honden, die op of na deze datum geboren

De Raad van Beheer ondersteunt Hulphond Nederland en is ook met een

zijn, geregistreerd moeten worden, verandert niets aan het chippen van ras-

stand én een wandelteam aanwezig. Tijdens dit evenement wordt ge-

hondenpups door de Raad van Beheer. Het betekent wel dat de pups daarna

probeerd om de ‘langste rashondenrij’ te maken met de verschillende

moeten worden geregistreerd bij een databank. Dus niet óf óf, maar én én.

hondenrassen.

Chippen én registreren; het laatste zowel door de fokker als door de nieuwe
eigenaars van de pups.
Voordat rashondenpups 7 weken oud zijn, komt de chipper van de Raad van

Locatie:

Inschrijven kan bij:

Recreatiegebied Bussloo

www.wandelvoorhulphond.nl

(tussen Apeldoorn en Deventer

Beheer langs en wordt de stamboomprocedure in gang gezet. Daarbij is de

aan de A1, afrit 21)

medewerking van de fokker van cruciaal belang: tijdig betalen, de juiste gegevens verstrekken, etc.
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Dieren van kracht geworden, waarin ook
de verplichte Identificatie en Registratie (I&R) van honden is geregeld. Sinds
1 april jl. moet een rashondenfokker een tweede stap maken: de registratie

BIJSCHOLING DOCENTEN KYNOLOGISCHE
KENNIS 1 EN 2 EN DOCENTEN EXTERIEUR
EN BEWEGINGSLEER

moet gebeuren ná het chippen en voordat de pups 8 weken oud zijn.

		
		

Een derde nieuwe stap is dat de fokker de nieuwe eigenaars van de pups

23 Docenten Kynologische Kennis 1, Kynologische Kennis 2 en Exterieur &

erop moet wijzen dat ook zij de verplichting hebben om de registratie van

Bewegingsleer kwamen op 6 april bij elkaar om te discussiëren over de

hun hond om te zetten naar het eigen adres!

aspecten van deze opleidingen. Een belangrijk punt vormde de aansluitingen

van zijn pups bij een door de overheid goedgekeurde databank. Deze registratie

tussen de drie opleidingen. Er is een nieuwe portefeuillehouder Opleidingen:
Binnenkort heeft ook de Raad van Beheer de beschikking over een databank

Marion ten Cate. Haar voorganger, Hugo Stempher, was aanwezig om zijn

waarin pups zowel door de fokker als de nieuwe eigenaars kunnen worden

laatste bijeenkomst te openen en afscheid te nemen.

geregistreerd. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een
systeem, dat u kunt vinden op www.databankhonden.nl De streefdatum is

Een update inzake Kynologische Kennis 1 werd gegeven door Theo van der

uiterlijk 20 mei a.s.. Dit betekent dat rashondenfokkers hun vanaf 1 april

Horst en Elly Weijenborg-Weggemans, beiden keurmeester en docent. De

2013 geboren pups nog ruim op tijd, dus voor 8 weken, kunnen registreren

laatste presentatie voor de docenten Kynologische Kennis 1 is in concept

bij de databank van de Raad van Beheer via www.databankhonden.nl.

gereed. Na afronding wordt er een begin gemaakt met het boek, bestemd

Registreren is een wettelijke verplichting!

voor de Kynologische Kennis 2-cursus, en met de daarbij horende
presentatie voor docenten.

Na het realiseren van de databank voor registratie, gaat de Raad van Beheer
werken aan de dienstverlening door middel van een ‘track & trace’ systeem.

Omdat de aansluiting van de KK2 cursus met de E&B opleiding niet optimaal

Hierbij geeft de eigenaar toestemming zijn gegevens te verstrekken aan

is, kwam het idee naar voren om eens te kijken naar het herstructureren van

derden, waardoor de eigenaar van een gevonden hond gemakkelijker kan

de totale opleiding tot keurmeester. KK1 zou dan meer op fokkers gericht

worden opgespoord. Zo kan de Raad van Beheer de kynologie een compleet

kunnen worden.

pakket aanbieden: Chippen én registreren en het terugvinden van eigenaren
van verloren honden. Waarom al deze ‘nieuwigheden’? Het doel van de

De Belgische keurmeester Jos de Cuyper, specialist op het gebied van honden-

overheid is om zo de malafide hondenhandel beter te kunnen aanpakken.

voer, hield in 2012 een eerste voordracht over dit onderwerp en dit jaar liet
hij de aanwezigen genieten van het vervolg over voeding van honden. Zoals
gewoonlijk werd zijn bijdrage met verve gebracht. De aanwezige docenten

		

WANDEL VOOR DE HULPHOND – DE GROOTSTE
HONDENWANDELING VAN NEDERLAND!

waarbij de meeste aandacht naar bijscholing zal uitgaan. Zo wordt een
kwalitatief uitstekend docentencorps in stand gehouden.

Diverse BN-ers – onder wie Anita Witzier, Anouk

Het onderwerp van de volgende bijscholing, najaar 2013, is al bekend:

Smulders, Martin Gaus en Frits Wester - openen

Anatomie en Beweging van honden.

op zondag 21 april a.s. de grootste hondenwandeling van Nederland.
Informeer uw leden over deze wandeling door een prachtige natuur. De opbrengst komt geheel ten goede aan Hulphond Nederland: www.hulphond.nl
Er zijn demo’s, workshops hondensporten, informatiestands, etc. Kosten:

2

hebben afgesproken om tweemaal per jaar twee dagen bij elkaar te komen,

		

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING RAAD
VAN BEHEER – 24 MEI 2012

DE RAAD VAN BEHEER EN DE POLITIEK
Er vindt een zorgvuldige voorbereiding plaats om onze volksvertegenwoordigers - ofwel ‘de politiek’ - bij de activiteiten van de Raad van Beheer
te betrekken. Dit als onderdeel van de aanbevelingen uit het rapport over de
toekomst van de rashondensector. Zo zijn er plannen om werkbezoeken voor
de betrokken Kamerleden en de bewindslieden te organiseren. Dit om hen
inzicht te geven waar de Nederlandse kynologie voor staat in de samenleving.
En, niet in de laatste plaats, hen te laten zien wat er allemaal gebeurt bij het
streven naar een nog gezondere rashond in Nederland.
Er wordt gedacht aan werkbezoeken naar het kantoor van de Raad van Beheer

Het Verenigingsfokreglement, basis voor verbod op fokken met zieke honden. Het dient voor 1 mei

in Amsterdam, maar ook aan het bezoeken van evenementen, fokkers en

2013 door de rasverenigingen ingediend te worden.

kynologen clubs. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om presentaties voor landelijke belangenorganisaties te verzorgen. Nog voor de

Op deze Buitengewone Algemene Vergadering is een aantal besluiten genomen

zomer zullen de eerste gesprekken plaatsvinden. In RAADAR wordt u hiervan

die door de Raad van Beheer moeten worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

op de hoogte gehouden.

Deze besluiten hadden voornamelijk betrekking op gezondheid en welzijn
van honden.
• Voor 1 mei a.s. moet het Verenigingsfokreglement (VFR) van de ras-

		

RASVERENIGINGEN VAN DE ENGELSE BULLDOG
SLAAN DE HANDEN INEEN

verenigingen door de Raad van Beheer ontvangen zijn. Daarna volgt
controle en al dan niet goedkeuring. De verwachting is dat dit traject
ongeveer 3 maanden zal duren. Het VFR is het uitgangspunt voor een
normenmatrix – waarin per ras wordt aangegeven welke gezondheidsonderzoeken noodzakelijk zijn. De aandoeningen die genoemd worden in
het VFR zijn ook de basis voor het verbod op het fokken met zieke honden.
Zonder deze basis zou een eerdere inwerkingtreding geen enkele zin
hebben gehad. Omdat de komende weken de eerste VFR´s door het
bestuur van de Raad van Beheer zullen worden goedgekeurd is het
mogelijk om het bewuste `verbodsartikel` (artikel VI.23D Kynologisch
Reglement) per 1 mei 2013 in werking te laten treden, Het geldt dan voor
die rassen waarvoor bij de aangesloten leden een door de Raad van
Beheer goedgekeurd VFR ligt. Hiermee zijn de goedgekeurde VFR’s en het
Kynologisch Reglement gekoppeld en kunnen fokkers die bewust met zieke

Rasverenigingen Engelse Bulldog slaan handen ineen. Foto: Ria Hörter

dieren fokken, gestraft worden. De inwerkingtreding van het artikel wordt
nog vóór 1 mei 2013 gepubliceerd. Het maakt een snelle indiening van een

De Engelse Bulldog Club Nederland (www.ebcn.nl) en de Bulldog Club

door de leden van de rasvereniging goedgekeurd VFR bij de Raad van

Nederland (www.bulldogclubnederland.nl) hebben samen een bijeen-

Beheer heel belangrijk.

komst georganiseerd die in het teken van de gezondheid van hun ras stond.

• Het voorstel met betrekking tot de Standaardcommissie is door het

Keurmeesters leveren, door hun keuringen, een belangrijke bijdrage aan

bestuur tijdens de vergadering ingetrokken. Er komt een nader overleg

het uiterlijk van een rashond en geven richting in de fokkerij. Keurmeester

met de rasverenigingen.

John Williams besprak de standaard en dierenarts Walter Strikkers gaf een

• Omdat het sinds 2009 mogelijk is meer dan één erkende rasvereniging per

presentatie over de gezondheidsrisico’s bij het fokken van Engelse Bulldogen.

ras te hebben, moet er een aanpassing komen in de rasexamens. Dit
nemen we mee in de evaluatie van ons keurmeestersbeleid die we in het

De rasspecifieke eigenschappen van de Engelse Bulldog neigen naar over-

najaar met de keurmeesters en rasverenigingen zullen gaan oppakken.

drijving en het is de taak van keurmeesters om dit in de showring te signaleren.

• Wijzigingen Kynologisch Reglement: deze zijn nog niet in werking getreden,

Vervolgens moeten zij die honden uitkiezen die mooi zijn, maar die óók vol-

omdat eerst de VFR’s moeten worden goedgekeurd. Daarna kan de

doen aan de eisen ten aanzien van gezondheid en welzijn. Tijdens deze bijeen-

normenmatrix opgesteld worden. Dit vergt ook een aanpassing van de

komst is een aantal honden door de aanwezigen beoordeeld. Daarna werd

automatisering.

een nuttige discussie gevoerd tussen keurmeesters en aspirant-keurmeesters.

• Principebesluit DNA-afname, -opslag en –afstammingsonderzoek: op

Onderwerp was niet alleen het ideale plaatje van de Engelse Bulldog, maar

8 november 2012 heeft de eerste verdiepingsavond m.b.t. het principe-

ook de gezondheidsrisico’s bij dit ras. Behalve Walter Strikkers was ook dieren-

besluit DNA afname, opslag DNA en afstammingsonderzoek plaats-

arts Evert van Dijk aanwezig. Beiden zijn betrokken bij de rasverenigingen als

gevonden. De tweede verdiepingsavond wordt gepland voor 30 mei a.s.

het gaat om de gezondheid van de Engelse Bulldog.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 april a.s. zal een
presentatie worden gehouden over dit onderwerp.
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MARTIN VAN DE WEIJER: EEN LEVEN MET EN
VOOR HONDEN

In september is Marjolein Snip bij de Raad van Beheer aangesteld als hoofd
ledenzaken. Zij is voor de kynologen clubs en de rayons het eerste aanspreekpunt op het Bureau van de Raad van Beheer.

In het prachtige Teyler’s Museum
in Haarlem vond op vrijdag-

De rayons moeten hun adviserende taak naar het bestuur van de Raad van

middag 12 april jl. een zeer

Beheer goed kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat de kynologen clubs een

bijzondere, feestelijke bijeen-

rayonbestuur kiezen door wie zij zich vertegenwoordigd voelen. De indeling

komst plaatst. De Raad van

van de rayons kan een probleem zijn bij het kiezen van een goed bestuur.

Beheer nam afscheid van

Daarom zal er worden gekeken naar een nieuwe indeling. Een brief aan de

allround keurmeester, voor-

kynologen clubs, waarin het belang van het kiezen van een goed

Links Martin van de Weijer met zijn Koninklijke

malig secretaris en directeur

rayonbestuur zal worden benadrukt, wordt binnenkort door de Raad van

onderscheiding, in het midden burgemeester Bernt

van de Raad van Beheer en Lid

Beheer verzonden. De kynologen clubs missen vaak de aansluiting met de

van Verdienste van de

Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. Het is daarom in de

Nederlandse Kynologie Martin

toekomst wenselijk dat het stemrecht over bepaalde onderwerpen op de

van de Weijer. Ter gelegenheid

Algemene Vergadering slechts geldt voor die leden die dergelijke

Schneiders van Haarlem en rechts bestuursvoorzitter
Gerard Jipping met het cadeau namens de kynologie,
een bronzen beeld en een schilderij. Foto: KynoWeb

van dit afscheid was een ‘verrassingsprogramma’ voor hem en de genodigden

onderwerpen aangaan. Gekeken moet worden hoe dat in de praktijk vorm

georganiseerd. Het werd een middag met toespraken, muziek en cadeaus.

kan krijgen.

De verrassing was dat burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem Martin,
namens de Koningin, benoemde tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De deelnemers hebben deze bijeenkomst als nuttig ervaren. Indien wenselijk,
zal een dergelijke samenkomst in het najaar van 2013 worden herhaald.

In de volgende RAADAR staat een uitgebreid verslag van deze bijzondere
kynologische middag.

VOOR DE AGENDA
GOUDEN EN ZILVEREN ERESPELDEN

• 17 april 2013:

Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van

			

Beheer met presentatie Gezondheidsonderzoeken online.

• 21 april 2013:

Wandel voor Hulphond.

Op zaterdag 6 april jl. is er door

• Voor 1 mei 2013: Verenigingsfokreglement naar de Raad van Beheer sturen.

de Raad van Beheer weer een

• Per 1 mei 2013:

Gewijzigd Kynologisch Reglement in werking voor de

aantal Gouden en Zilveren Ere-

			

rassen waarbij het Verenigingsfokreglement door de

spelden uitgereikt aan ver-

			

leden van de rasvereniging en het bestuur van de

dienstelijk kynologen. Op de

			

Raad van Beheer is goedgekeurd.

website van de Raad van Beheer

• 26 mei 2013:

Dag van de Hond 2013.

staat een nieuwsbericht over

• 30 mei 2013:

Tweede verdiepingsavond DNA.

de uitreiking, zie:

• Najaar 2013:

Bijscholing van docenten.

www.raadvanbeheer.nl/
meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/news/
De Gouden en Zilveren Erespelden voor verdienstelijk
kynologen. Foto: Suzanne Verhagen Fotografie

STUUR RAADAR DOOR…

uitreiking-erespeldenkynologie-2013

… naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van
uw vereniging, kortom naar iedereen die op de hoogte moet zijn van de
ontwikkelingen bij de Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)honden-

		

BIJEENKOMST VAN DE KYNOLOGEN CLUBS (KC)
EN RAYONS MET DE RAAD VAN BEHEER

Op 4 april jl. kwamen de afgevaardigden van 24 kynologen clubs bij elkaar,

wereld.

MELD U AAN VOOR RAADAR…

dit op uitnodiging van de Raad van Beheer. Onder leiding van bestuurslid

… en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer.

voorzitter Jack Alberts vond een constructief gesprek plaats. De onderwerpen

Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

waren onder andere:
• Structuur van de verenigingen, toegespitst op kynologen clubs,
rayons en de Raad van Beheer.
• Knelpunten.
• Verbeterpunten.
• Binding met de kynologen clubs versterken (deze ideeën zullen
door het Bureau verder worden uitgewerkt).

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

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

