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HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT: UNIFORM MET
BEHOUD VAN IDENTITEIT RASVERENIGINGEN

geformuleerd worden op een later tijdstip nog door de Gezondheidscommissie
getoetst. Dit is van belang omdat er nu niet beoordeeld kan worden of alle
gestelde eisen wel reëel zijn. Als er teveel of te strenge eisen worden gesteld

Het format dat gemaakt is en besproken in de Werkgroep Fokkerij en Gezond-

kan het zijn dat er te weinig fokdieren binnen een populatie over blijven. Als

heid, is tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 24 mei

er te weinig eisen worden gesteld kunnen er mogelijk problemen ontstaan in

2012 goedgekeurd. Dit format is zodanig dat de reglementen uniform zijn en

een ras. De Gezondheidscommissie adviseert de Raad van Beheer over de

er dus controle mogelijk is.

gezondheidseisen en -onderzoeken die in het verenigingsfokreglement opgenomen zijn en overgenomen moeten worden in de normenmatrix. Indien
nodig zal de commissie ook een rasvereniging adviseren om bepaalde eisen
toe te voegen of juist te schrappen.
Coulant
Een aantal rasverenigingen heeft uitstel gevraagd waar het gaat om de
uiterste inzenddatum (1 mei 2013) van hun verenigingsfokreglement. In
principe gaat de Raad van Beheer daar coulant mee om, maar dit neemt niet
weg dat van alle rasverenigingen een door de leden goedgekeurd verenigings-

Het verenigingsfokreglement, basis voor het verbod op fokken met zieke honden.

fokreglement moet worden ontvangen. Niet voor niets staat nu in het
Kynologisch Reglement dat de rasverenigingen deze verplichting hebben.

Uniformiteit is van groot belang, maar wel met behoud van de identiteit van

Voldoen zij hier niet aan, dan kan hen het lidmaatschap van de Raad van

de van elkaar verschillende rassen en rasverenigingen.

Beheer worden ontnomen. (Zie verder Kynologisch Reglement, artikel 10:

In eerste instantie worden de door de rasverenigingen ingezonden

Verplichtingen van aangesloten verenigingen.)

verenigingsfokreglementen beoordeeld aan de hand van vier punten:
• Is het format gevolgd en juist ingevuld?

Dringende oproep

• Is de inhoud niet strijdig met het Kynologisch Reglement?

Aan de hand van het verenigingsfokreglement zal er een normenmatrix

• Zijn er zaken waarop door de Raad van Beheer commentaar moet

worden opgesteld. Daarin is per ras aangegeven welke gezondheids-

worden gegeven c.q. vragen over gesteld moeten worden?
• Is het verenigingsfokreglement goedgekeurd door de Algemene Leden
Vergadering van de desbetreffende rasvereniging?

onderzoeken noodzakelijk zijn. De aandoeningen die zijn genoemd in het
verenigingsfokreglement zijn ook de basis voor het verbod op het fokken
met zieke honden.

De Raad van Beheer denkt graag mee

Tot op heden zijn er drie rasverenigingen wiens verenigingsfokreglement kan

Na ontvangst van een verenigingsfokreglement wordt dit grondig bestudeerd

worden goedgekeurd. Van die goedkeuring worden zij per brief op de hoogte

en, voorzien van eventuele vragen, adviezen, geretourneerd naar de ras-

gesteld.

vereniging. Veel rasverenigingen nemen het fokbeleid heel serieus maar het
lukt niet altijd dit direct correct te formuleren. De Raad van Beheer denkt

De Raad van Beheer doet hierbij een dringende oproep aan alle ras-

graag mee als het gaat om de helderheid en de juiste verwoording van de

verenigingen om zo snel mogelijk hun verenigingsfokreglement in te leveren.

regels. Uiteraard is hiermee tijd van de bureaumedewerkers gemoeid.

Als de inlevering wordt vertraagd omdat de algemene leden vergadering

Omdat er in de eerste week van mei een groot aantal verenigingsfok-

2013 van de leden-verenigingen nog plaats moet hebben en de goedkeuring

reglementen is binnengekomen, heeft de verwerking daarvan een kleine

van het verenigingsfokreglement op de agenda van deze algemene leden

vertraging opgelopen.

vergadering staat, is het verstandig de Raad van Beheer daarvan op de
hoogte te stellen. U kunt het verenigingsfokreglement van uw vereniging

Gezondheidscommissie

sturen naar: info@raadvanbeheer.nl

De gezondheidsonderzoeken die door de verenigingen in hoofdstuk 4 worden

www.raadvanbeheer.nl

BIJEENKOMST COMMISSIE NIET AANGESLOTEN
KYNOLOGIE (CNAK)

Het volledige Kynologisch Reglement, geldig vanaf 1 mei 2013, is te vinden
onder: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologischreglement/

De Kynologen Club Gooi- en Eemland heeft op de Algemene Vergadering van
1 december 2012 een initiatiefvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld
om artikel VI.5 van het Kynologisch Reglement te schrappen. In dit artikel is,
kort gezegd, vastgelegd dat deelname aan activiteiten van de Niet Aangesloten

NABESCHOUWING BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING RAAD VAN BEHEER – 17 APRIL 2013

Kynologie (NAK) niet is toegestaan. Naar de mening van de KC Gooi- en
Eemland is dit artikel ouderwets en achterhaald en dient het dus te worden

Voorafgaande aan deze Buitengewone Algemene Vergadering was er een

geschrapt.

presentatie door dierenarts Laura Roest en communicatie- en marketingmedewerker Paul Peeters van het bureau over het project ‘Gezondheids-

Tijdens de AV van 1 december 2012 is dit initiatiefvoorstel echter niet

onderzoeken Online’. Deze service van de Raad van Beheer ging tijdens

aangenomen. Wel aangenomen is het voorstel om een commissie in te

deze vergadering live op de website van de Raad van Beheer.

stellen, die gaat onderzoeken of aanpassing van artikel VI.5 uit het
Kynologisch Reglement gewenst/haalbaar is.

Daarna hield algemeen directeur Ingeborg de Wolf een presentatie over het
conceptvoorstel DNA- afstamming. Daarin werd een duidelijk antwoord

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft vijf mensen bereid gevonden

gegeven op de vragen die er in de kynologie leven over een verplicht

zitting te nemen in deze nieuwe Commissie Niet Aangesloten Kynologie
(CNAK). Het zijn de dames Rachel Dijkhorst-Noij, Loes Mouchart, Quirine

DNA-afstammingsonderzoek en over het opzetten van een DNA-databank. In

Potter van Loon-Suermondt en de heren Jur Deckers en Ronald Mouwen.

de presentatie werd onder andere ingegaan op wie eigenaar is van het DNA
van de hond.

Op 22 april jl. is de CNAK samengekomen voor overleg. Conform de opdracht
van het bestuur van de Raad van Beheer zijn onderstaande vragen besproken:

Dr. Peter Leegwater en prof. dr. Jan Rothuizen, beiden verbonden aan de

• Is afschaffing/schrapping van artikel VI.5 uit het Kynologisch Reglement

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, benadrukten nog

haalbaar dan wel wenselijk?
• Wat zijn de consequenties, zowel nationaal als internationaal, die in dat
verband moeten worden meegewogen?

eens de waarde van een DNA-databank. Zij wezen op het belang om van alle
rashonden gegevens op te slaan, om zodoende tot goede en snelle resultaten
te komen. Dit alles draagt bij aan de verbetering van de gezondheid en het

• Is een gedeeltelijke afschaffing mogelijk? Zo ja, zie eerdere vragen.

welzijn van rashonden.

De uitkomsten van dit overleg zullen worden verwerkt in een notitie, die

Op de agenda van deze Vergadering stonden 4 agendapunten waarover

eerst aan het bestuur van de Raad van Beheer zal worden aangeboden.

moest worden besloten.

Het streven is om voor de Algemene Vergadering van 23 november 2013
een nieuw voorstel inzake artikel VI.5 KR aan de leden van de Raad van

Er waren 88 stemgerechtigde leden aanwezig. Dit had tot gevolg dat twee

Beheer voor te leggen. Daarom, wordt vervolgd!

agendapunten niet konden worden behandeld: besluitvorming over de
statutenwijziging ten aanzien van de directie en besluitvorming over de
statutenwijziging in verband met de verkregen ANBI-status. Voor een

NIEUW KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 MEI 2013

statutenwijziging is de aanwezigheid van 50% van het ledenaantal vereist
en van die 50% van de leden die aanwezig zijn, moet 50% + 1 instemmen

Per 1 mei 2013 geldt een nieuw Kynologisch Reglement: Een deel van de

met het voorstel. Deze agendapunten zijn doorgeschoven naar de volgende

besluiten die op de Algemene Vergadering van 24 mei 2012 zijn genomen, is

Algemene Vergadering en komen op 22 juni as. op de agenda.

in werking getreden. Het gaat om de volgende artikelen, waarbij HR staat
voor Huishoudelijk Reglement en KR voor Kynologisch Reglement.

Er zijn twee besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering:

- 2 HR (definitie verenigingsfokreglement)

• De leden hebben ingestemd met de kandidaatstelling door de Raad van

- 6 HR (verenigingsfokreglement als toetredingscriterium)

Beheer voor het organiseren, dan wel doen organiseren onder auspiciën

- 9 HR (rasgroepindeling)

van de Raad van Beheer van de World Dog Show in het jaar 2018 of 2019

- 10 HR (goedkeuring bestuur Raad van Beheer voor verenigingsfokreglement)

of 2020;

- III.12 KR (vermelding niet erkende kleur of vacht op stamboom)
- III.14 KR (omnummering, inteeltverbod)
- IV.2 KR (beoordeling door keurmeester)
- VI.23D KR (verbod op fokken met ouderdieren met aandoening,
zoals genoemd in verenigingsfokreglement
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• Mevrouw mr. L. Waller is (bij acclamatie) door de leden benoemd als
nieuw lid van de Geschillencommissie.

NIEUWE LEDEN RAAD VAN BEHEER

De claim die aan dit wereldevenement verbonden zal zijn, is: “I am inviting
you to show the world your talent at the FCI World Dog Show 2018”.

Regelmatig worden nieuwe rasverenigingen lid van de Raad van Beheer.
Sinds 1 januari 2013 zijn de onderstaande vier rasverenigingen aangesloten

Gezondheidsonderzoeken Online druk bezocht!

bij de Raad van Beheer:
1. Sport Dobermann Nederland, www.sportdobermann.nl;
2. Bearded Collie Vereniging Nederland, www.beardedcollievereniging.nl;

De nieuwe dienstverlening ‘Gezondheidsonderzoeken Online’ op de website

3. Lancashire Heeler Club Nederland, www.lancashireheelerclub.nl;

van de Raad van Beheer voorziet duidelijk in een behoefte. Bij deze nieuwe

4. Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne, www.basset-fauve-de-bretagne.com.

dienst kan men via de website online zoeken naar de uitslagen van gezondheidsonderzoeken van rashonden geboren vanaf 1997. Binnen een aantal dagen
na de introductie waren er al duizenden gezondheidsuitslagen opgevraagd.

VOORZITTER Gerard Jipping VAN DE RAAD VAN
BEHEER HERKOZEN IN FCI BESTUUR

Hierdoor moest er in allerijl extra capaciteit worden gecreëerd voor de
opgevraagde data.Gezondheidsonderzoeken Online is te vinden op de
website van de Raad van Beheer onder de knop ‘Fokkerij’ of rechtstreeks op:

Tijdens de tweejaarlijkse Algemene Vergadering

www.raadvanbeheer.nl/gezondheidsonderzoekenonline

van de wereldwijde overkoepelende organisatie
Fédération Cynologique Internationale (FCI) in
Budapest, is onze kandidaat Gerard Jipping,
tevens voorzitter van de Raad van Beheer, voor

VERDELING PORTEFEUILLES BIJ DE NIEUWE DIRECTIE
VAN DE RAAD VAN BEHEER

een periode van vier jaar herkozen in het bestuur
van de FCI. Gerard behaalde het hoogst aantal

De portefeuilles en de verantwoordelijkheden van de directie zijn verdeeld

Gerard Jipping, voorzitter van

stemmen. Tijdens de daaropvolgende eerste

over verschillende afdelingen bij de Raad van Beheer. Een en ander is tot

de Raad van Beheer en

vergadering van het nieuwe FCI-bestuur is Gerard

stand gekomen aan de hand van de achtergronden, ervaring en interesse-

gekozen tot vice-president van de FCI. Tijdens de

gebieden van de nieuwe directieleden.

vice-president van de FCI.

Algemene Vergadering werd Rafael de Santiago uit Puerto Rico gekozen tot
nieuwe President van het bestuur van de FCI.

Veel afdelingen en activiteiten zijn met elkaar verweven of hebben raakvlakken. Dat is één van de redenen dat het directieteam zeer nauw samen-

Bestuur, directie en medewerkers wensen Gerard van harte geluk met deze

werkt. Immers, de uitgangspunten zijn om van elkaar te leren en een optimale

herbenoeming en wensen hem veel succes in zijn komende zittingsperiode.

bediening van de kynologie!
Verdeling van de portefeuilles

RAAD VAN BEHEER HAALT WORLD DOG SHOW 2018
NAAR NEDERLAND!

Ingeborg de Wolf, algemeen directeur:
• Gezondheid, Gedrag & Welzijn (GGW);
• Stambomen en Registratie;

Op de tweede dag van de tweejaarlijkse Algemene Vergadering van de FCI

• Financiën;

waar ruim 60 landen vertegenwoordigd waren, stelde Nederland zich kan-

• Informatie- en communicatietechnologie;

didaat voor de organisatie van de FCI World Dog Show van 9 tot en met

• Personeelszaken;

12 augustus 2018.

• Juridische Zaken.

Het succesvolle bidboek voor de World Dog

De vice-voorzitter van de Raad van

Rony Doedijns, kynologisch directeur:

Beheer, John Wauben, en directielid

• Marketing & Communicatie;

Rony Doedijns presen-teerden het

• Ledenzaken;

bidboek, ondersteund door een

• Opleidingen;

promotiefilm over Nederland en de

• Tentoonstellingen en keurmeesterzaken;

Raad van Beheer. Andere kandidaten

• Sporten met honden en werken met honden;

waren Zweden en Kroatië.

• Buitendienst (chippers) en service desk.

Show 2018 van de Raad van Beheer.

Met een ruime meerderheid kozen
de landen voor Nederland. Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer,
is dolgelukkig met dit resultaat: “Voor Nederland een mooie kans om de
wereld onze kynologische talenten te laten zien”.
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RAAD VAN BEHEER DEELT VISIES EN IDEEËN MET
DE BRANCHE

bewaken van het dierenwelzijn. In de huidige praktijk zijn er duizenden
exposanten en bezoekers op tentoonstellingen en hoort de Raad van Beheer
vaak pas na afloop van het evenement dat het dierenwelzijn in het gedrang

Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns, de nieuwe, tweehoofdige directie van

is geweest. De Raad van Beheer vindt dit niet acceptabel en gaat om der-

de Raad van Beheer, hebben in de afgelopen periode interviews gegeven

gelijke situaties te voorkomen zelf een dierenwelzijnsteam samenstellen.

aan onder andere de vakbladen ‘De Hondenwereld’ en het ‘Tijdschrift voor
Diergeneeskunde’. Laatstgenoemd tijdschrift wordt verspreid onder alle

In de komende periode worden richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan

dierenartsen die lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij

het dierenwelzijnsteam gaat werken. Er wordt gedacht aan een groep van

voor Diergeneeskunde. De Raad van Beheer was in de persoon van Ingeborg

circa twaalf personen, die door de Raad van Beheer getraind gaat worden.

de Wolf ook als spreker genodigd voor het Studium Generale op de Hoge-

Op tentoonstellingen zijn steeds vier leden van het team actief. De Raad

school Van Hall Larenstein in Leeuwarden waar de rashondenfokkerij het

van Beheer vergoedt de reis- en verblijfkosten van zo’n team. Aan de orga-

thema was.

niserende vereniging wordt geen financiële bijdrage gevraagd.

De directie gaat graag in op uitnodigingen voor interviews en lezingen.

Denkt u te passen in een dierenwelzijnsteam? Stuur uw aanmelding,

Op deze manier kan de directie haar visie en ideeën delen met zowel de

vergezeld van een cv, dan naar de Raad van Beheer, via de website:

kynologie als de branche. De organisatie en het beleid van de Raad van

www.raadvanbeheer.nl/contact of via email: info@raadvanbeheer.nl

Beheer worden zo nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht.
Het interview in het ‘Tijdschrift voor Diergeneeskunde’ en de presentatie
van de Studium Generale zijn te vinden op de website van de Raad van

Informatie coupeerverbod honden uit 
buitenland

Beheer: www.raadvanbeheer.nl → Raad van Beheer → Pers & Media.
Op de website van de Raad van Beheer is een lijst te vinden met daarin een
overzicht van de landen met coupeerverbod. Deze lijst is voor organisaties

DNA-verdiepingsavond voor leden

van shows, exposanten en keurmeesters een leidraad voor inschrijving.
U vindt de lijst onder de knop ‘Verenigingen & Activiteiten’, pagina

De Raad van Beheer heeft alle leden uitgenodigd voor een verdiepingsavond

‘tentoonstellingen’ > ‘regelgeving exposities’.

over het concept-voorstel voor verplichte DNA-afname. Deze avond zal
gericht zijn op de invulling voor DNA-afname en de verplichte afstammingscontrole middels DNA-onderzoek. Aan de hand van een bespreeknotitie zal
er gediscussieerd worden. De verbeterpunten daaruit worden in het voorstel

Jubileumeditie Wandel voor Hulphond 
groot succes

meegenomen. De verdiepingsavond is op donderdag 30 mei 2013 in partycentrum Schimmel te Woudenberg, aanvang 19.00 uur.

Op zondag 21 april 2013 werd voor de vijfde keer de grootste hondenwandeling
van Nederland georganiseerd. Tijdens deze zonovergoten dag kwamen ruim
1.570 honden met 2.057 bazen naar recreatiegebied Bussloo om te wandelen.

DE RAAD VAN BEHEER NEEMT HET VOORTOUW:
DIERENWELZIJNSTEAM

Ook de Raad van Beheer was actief aanwezig met een infostand en een
wandelteam.

Denkt u te passen in een dierenwelzijnsteam?
Op diverse tentoonstellingen in Nederland is, op verzoek van de organisatie,
een aantal vrijwilligers actief geweest als dierenwelzijnsteam. Het doel van
zo’n team is om, waar dat nodig is, exposanten en bezoekers aan te spreken
als het gaat om hun omgang met de honden. Geen ‘hondenpolitie’, maar
een team dat oog heeft voor dierenwelzijn. Men kijkt, bijvoorbeeld, naar hoe
lang een hond in gefixeerde stand op een trimtafel staat, of de hond aan een
losse lijn wordt voorgebracht en of een hond niet te lang, zonder dat hij
wordt uitgelaten, in een bench zit. Kortom, er wordt gelet op een correcte

De langste rassenrij van Nederland werd door de deelnemers beloond met de ‘wave’.

omgang tussen mens en hond. Als dierenwelzijn in gevaar komt, spreekt het
team mensen daarop aan.

De Raad van Beheer organiseerde de ‘langste rassenrij van Nederland’. In een
competitie met honden-zonder-stamboom werden er twee rijen gemaakt

De Raad van Beheer verleent toestemming voor het organiseren van een

van aanwezige honden. De Raad van Beheer-Rassenrij werd daarbij glansrijk

tentoonstelling. Daarom ook wil de Raad van Beheer zelf toezien op het

winnaar met 68 meter aan rashonden en hun baasjes.
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Tijdens deze jubileumeditie van Wandel voor Hulphond werd het record-

facetten. De instructeurs van de deelnemende verenigingen kwamen tijdens

bedrag van € 23.000,– opgehaald. Dit is het hoogste bedrag dat in de afgelopen

een speciale workshop bijeen om tips en trucs te leren die ze tijdens de

vijf jaar is opgehaald. Dit bedrag is behaald door inschrijfgeld, sponsoring,

Dag van de Hond kunnen gebruiken in het programma voor de bezoekers.

donaties, T-shirts, een prachtige loterij en een verdubbeling van het inschrijf-

Met meer dan 40 deelnemers was de workshop een groot succes. De

bedrag door hoofdsponsor Royal Canin. Een fantastisch bedrag waarmee

workshop werd gegeven op het mooie terrein van Kynologen Vereniging

Hulphond Nederland veel goed werk kan verrichten in de opleiding van

Nieuwegein door top-instructeurs Quirine Potter van Loon-Suermondt en

hulphonden voor mensen die het hard nodig hebben. Een foto-impressie van

Judith Lissenberg. Met oefeningen voor baas en hond als ‘Teletubbie oh-oh’

de dag vindt u op: www.wandelvoorhulphond.nl/foto-impressie.html

en ‘punthoofd’ belooft de Dag van de Hond een leuke ervaring te worden
voor bezoekers.

Animal Event zeer geslaagd en druk bezocht
Tijdens het grootste dierenevenement van Nederland, Animal Event, werden
op 3, 4 en 5 mei diverse records gebroken. Op zondagmiddag bijvoorbeeld
staken ruim 80 honden tegelijkertijd hun hoofd in een plastic kegeltje voor
de recordpoging ‘krijg een punthoofd’. Het evenement, door Martin Gaus
omschreven als ‘een stampvolle huishoudbeurs voor dierenliefhebbers’,
werd naar schatting bezocht door zo’n 30.000 bezoekers over drie dagen
die bijna 10.000 honden meebrachten.
De workshop voor de deelnemende locaties aan de Dag van de Hond was druk bezocht.

Het ziet er naar uit dat het succes van de vorige edities ook dit jaar weer
wordt behaald. Er zijn inmiddels meer dan 35 locaties die deelnemen met
een dagvullend programma met informatie, demonstraties en activiteiten.
Voor meer informatie en een overzicht van de locaties en het programma
kijk op: www.dagvandehond.nl

Databank Honden van start
Op 14 mei is Databank Honden, een initiatief van de Raad van Beheer, van
In de speciale piste van Animal Event brachten de rasverenigingen hun ras voor het voetlicht.

start gegaan. Databank Honden is een databank die door de overheid is
aangewezen in het kader van de wettelijk verplichte identificatie – en

De Raad van Beheer is ieder jaar aanwezig met een stand en ondersteunt de

registratieplicht die op 1 april jl. van kracht is geworden voor alle pups

25 rasverenigingen die daar acte de presence geven. De rasverenigingen

die na deze datum zijn geboren en voor honden die na deze datum zijn

kunnen hun ras voor het voetlicht brengen in de speciale piste en bezoekers

geïmporteerd.

informeren over de eigenschappen van hun ras. De Raad van Beheer ondersteunt ook Animal Event zelf door het verzorgen van een lezing tijdens het

Iedereen kan zijn hond bij Databank Honden registreren. Het maakt daarbij

seminar voor professionals uit de branche dat georganiseerd werd door HAS

niet uit of het om een rashond of niet-rashond gaat: alle honden zijn welkom.

Den Bosch. De lezing van de Raad van Beheer over rashonden in sport en
werk werd gegeven door Marcel Nijland. Gezien het grote succes van Animal
Event zal de Raad van Beheer ook volgend jaar dit evenement steunen.

Chip & registreer je hond op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

Dag van de Hond – 26 mei 2013

Op dit moment werken we hard aan
een track & trace service. Met deze
service geven hondeneigenaren de
Raad van Beheer toestemming om
hun adresgegevens aan derden te
verstrekken mocht hun hond

De landelijke Dag van de Hond, die op 26 mei

vermist zijn en gevonden worden.

aanstaande voor de derde keer wordt gehouden,

De verwachting is dat deze service

is een initiatief van de Raad van Beheer. Tijdens

rond de najaar 2013 klaar is.

de Dag van de Hond zetten de deelnemende

Vervolg volgende pagina »

verenigingen hun deuren open voor iedereen met
Databankhonden.nl is een initiatief van

interesse voor honden en hondensport in al haar
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Registreer je hond op: www.databankhonden.nl

Zodra track & trace gereed is, zal een koppeling met Darwin gerealiseerd

de keurmeester, de organisatie van een show en de exposanten weten nu

worden, zodat de gegevens van fokkers gemakkelijk opvraagbaar zijn. Zo

hoe men in de showring moet handelen.

voorkomen wij dat de fokker steeds opnieuw dezelfde informatie op
verschillende plaatsen moet invullen.

Dit nieuwe stageprotocol wordt op 1 augustus 2013 van kracht en is te vinden
op de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl, dan de knop
Opleidingen → Exterieur Keurmeester → Stageformulier rasexamen.

Clubgebouw KC Pampus door brand verwoest
Terwijl het hele land zich opmaakte
voor de troonswisseling, werd het

ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER –
22 JUNI 2013

clubgebouw van KC Pampus in

KC Pampus werkt alweer aan de bouw van een

Almere op 30 april door een felle

Zaterdag 22 juni a.s. wordt de 34ste Algemene Vergadering van de

brand volledig verwoest. Met de

Vereniging Raad van Beheer gehouden. Op de agenda staat onder andere:

brand zijn het pas opgeknapte

• Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van december 2012;

clubgebouw, het archief en

• Goedkeuring Jaarverslag en Jaarrekening 2012;

geweldige herinneringen van 30

• Bestuursverkiezingen;

jaar verloren gegaan. De ashopen

• Voorstellen tot twee wijzigingen in de statuten;

zijn inmiddels verwijderd, wat rest

• Voorstellen tot wijzigingen van vijf artikelen in het Kynologisch Reglement;

is een kale vlakte.

• Voorstel tot (her)benoeming Geschillencommissie.

Het clubgebouw is verloren gegaan,

De agenda voor deze Algemene Vergadering met alle bijbehorende stukken

nieuw clubgebouw.

maar de vereniging is springlevend. Met vereende krachten wordt in record

is op 15 april jl. aan de leden-verenigingen gezonden. Zij zijn ook te vinden

tempo gewerkt aan het realiseren van een nieuw clubgebouw. De lessen

op het Raad van Beheer Extranet via: www.raadvanbeheer.nl/extranet

worden weer gegeven, de interne evenementen zoals de Breitensport- en
Flyballwedstrijden zijn gewoon door gegaan. Binnen enkele weken zal be-

Locatie:

Ambiance Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen

gonnen worden met de bouw van een nieuw clubgebouw. Het streven is

Aanvang: 14.00 uur

dit clubgebouw op zondag 1 september van dit jaar te openen.

Website: www.houtrust.com/route
Uitsluitend toegankelijk voor aangesloten verenigingen.

RICHTLIJNEN ASPIRANT-KEURMEESTERS
Het FCI-reglement voor keurmeesters heeft duidelijke richtlijnen waar het
gaat om aspirant-keurmeesters. Voordat men kan worden benoemd tot
exterieur keurmeester, moet aan een aantal richtlijnen worden voldaan.
Met de invoering van een intake-formulier kan de Raad van Beheer (Raad
van Beheer) toetsen of een aspirant-keurmeester aan deze richtlijnen
voldoet. Een aspirant-keurmeester moet minimaal vijftien keer op een
tentoonstelling of op een ander evenement als ringmedewerker hebben
gefunctioneerd. Werken in de showring geeft veel inzicht en ervaring in het
voortraject van een aspirant-keurmeester. Het desbetreffende formulier mag
met terug-werkende kracht worden ingevuld. Een aspirant keurmeester kan
pas deelnemen aan een rasexamen als aan deze FCI-voorwaarden is voldaan.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft voor deze richtlijnen een overgangstermijn tot 31 december 2013 ingesteld.

STAGEPROTOCOL AANGEPAST
In nauwe samenwerking met de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch
Gebied (VKK) is het stageprotocol voor exterieurkeurmeesters uitgebreid en
aangepast. Voor zowel de stagiair als de ambterende keurmeester zijn de
richtlijnen voor het lopen van een stage duidelijker omschreven. De stagiair,
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MARTIN VAN DE WEIJER – ‘EEN LEVEN MET EN
VOOR HONDEN’

Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem kon zijn stadgenoot de versierselen opspelden die Martin tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
maakten. Het initiatief voor deze onderscheiding kwam van de Raad van Beheer.

Op vrijdagmiddag 12 april jl. vond er in het Teylers Museum in Haarlem
een bijzondere kynologische bijeenkomst plaats. De Raad van Beheer bood

Martin sprak daarna een dankwoord, waarin hij de toehoorders nog wat

allround keurmeester Martin van de Weijer (1925) een eerbetoon aan

wijze lessen meegaf. Ter afsluiting zei hij: ‘Ik heb voor de kynologie gedaan

onder het motto ‘Een leven met en voor honden’.

wat ik kon doen.’ Daarna was er gelegenheid om Martin en José te feliciteren
en hen het allerbeste voor de komende jaren te wensen.
Martin van de Weijer zal nog een enkele keer ‘optreden’ op een CAC show.
Zo is hij de Best-in-Show keurmeester op de eerste CAC tentoonstelling van
de Nederlandse rassen. Deze bijzondere tentoonstelling wordt gehouden
op 29 juni 2013 op het terrein van de K.C. Zwolle.
Verdere informatie: www.nederlandsehondenrassen.nl

VOOR DE AGENDA
• 26 mei 2013 – Dag van de Hond 2013
Links Martin van de Weijer met zijn Koninklijke onderscheiding, in het midden burgemeester Bernt

• 30 mei 2013 – Tweede verdiepingsavond DNA

Schneiders van Haarlem en rechts bestuursvoorzitter Gerard Jipping met het cadeau namens de

• 22 juni 2013 – Algemene Vergadering van de Raad van Beheer

kynologie, een bronzen beeld en een schilderij. Foto: KynoWeb

Omdat de gehele operatie voor Martin geheim moest worden gehouden,
stapte deze – vergezeld van zijn vrouw José en familieleden – niets-

STUUR RAADAR DOOR…

vermoedend de voor dit festijn gereserveerde ruimtes binnen. Hem was
verteld dat hij zou worden benoemd tot erekeurmeester, een titel die is

…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van

weggelegd voor keurmeesters die aangeven dat zij aan het einde van hun

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

keurmeesteractiviteiten zijn gekomen.

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

Voor Martin van de Weijer had de Raad van Beheer echter een geheel ander
programma verzorgd. Bij aankomst was er voor de genodigden een hapje en
een drankje. In één van de sfeervolle zalen van het Teylers Museum ontrolde

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR

zich daarna een presentatie, die geheel was gericht op het afscheid van Martin.
…u kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en downloaden
De vice-voorzitter van de Raad van Beheer, John Wauben, hield een geestige

via de website van de Raad van Beheer. Ga daarvoor naar:

speech, waarin hij Martins jeugd, jonge jaren en verdiensten voor de

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/nieuwsbrief/raadar

kynologie in herinnering bracht. Ook zijn veelzijdigheid – keurmeester,
examinator, publicist, bestuurder, mentor, kunstliefhebber – kwam ter
sprake. Voorzitter Gerard Jipping verraste Martin met een door Hugo Stempher

MELD U AAN VOOR RAADAR…

gemaakt beeldje, die de hond uit het logo van de Raad van Beheer voorstelt,
en met een portret van Martin, gemaakt door Monique van Wijk.

…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer.
Aanmelden kan via: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

De nieuwe kynologisch directeur van de Raad van Beheer, Rony Doedijns,
praatte het geheel aan elkaar en had gezorgd voor passende muzikale
optredens tussen de programmapunten door. Martin van de Weijer is een
groot liefhebber van klassieke muziek. De aria’s van Puccini en Verdi, met
begeleiding van een harpiste, pasten dan ook helemaal in zijn smaak.

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:

Halverwege het programma zagen de genodigden een man met een zilveren

www.facebook.com/raadvanbeheer

ketting om binnenkomen en werd het iedereen duidelijk wat de in het pro-

Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebook-vrienden.

gramma aangekondigde ‘afsluitende speciale gebeurtenis’ zou zijn.

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.

