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Speciale editie RAAD VAN BEHEER fokkerstour 2013
In oktober organiseert de Raad van Beheer weer
haar jaarlijkse Raad van Beheer Fokkerstour met
medewerking van Eukanuba en Proteq Dier & Zorg.
De editie van 2012 was zeer succesvol: in totaal
15 sessies, 9 reguliere sessies en 6 extra vervolgsessies, met in totaal bijna 750 deelnames.
De Fokkerstour 2013 zal bestaan uit 9 sessies, verspreid over 3 locaties in Nederland. Per sessie is er
plaats voor 70 deelnemers en vol = vol. Er zullen dit jaar dus geen extra vervolgsessies worden ingepland.

Programma Raad van Beheer Fokkerstour 2013
We hebben drie zeer ervaren en gerenommeerde sprekers bereid gevonden om hun visie en kennis met de rashondenfokkers te delen.
Het programma voor de Raad van Beheer Fokkerstour 2013 is:

Dr. Paul Mandigers
Dierenarts verbonden aan
De Wagenrenk en specialist

Mr. Ing. Iaira Boissevain

interne geneeskunde en neurologie

Advocaat Praktisch Dierenrecht bij

bij Universiteitskliniek Utrecht

BvdV Advocaten Belastingadviseurs BV

Sessie: Wat kan ik als fokker met het DNA van mijn honden?
Hoe helpt DNA bij het voorkomen van ziekten?

Sessie: Pak de fokker! Recht en regels:
is anno 2013 de fokker altijd de gebeten hond?

Wanneer we geconfronteerd worden met een ziekte worden we onher-

Het lijkt erop alsof fokkers deze dagen altijd de gebeten hond zijn. Wat er

roepelijk gedwongen na te denken wat deze ziekte betekent voor onze

ook in de media aan nieuws over rashonden verschijnt; er wordt al snel met

fokkerij. Wanneer een ziekte vaker dan verwacht binnen een bepaalde

een beschuldigende vinger naar fokkers gewezen. De overheid dreigt met

populatie voorkomt, kan deze ziekte een erfelijke grondslag hebben.

regels, de eigenaar dreigt met procedures en wint deze soms ook nog.

Hoe gaan we daarmee om? En wat doen we als we vastgesteld hebben dat

Hoe moeten we daarmee omgaan?

een bepaalde ziekte binnen een bepaalde populatie familiaal voorkomt?

Dat vergt uitleg hoe de regelgeving in elkaar steekt en op wie deze van

Hoe kunnen we dan zo’n ziekte goed in kaart brengen zodat we te zijner tijd

toepassing is. Daarnaast is het interessant om te kijken welke risico’s en

het moleculaire defect kunnen vinden?

mogelijke gevolgen hieraan zijn verbonden, uiteraard doorspekt met
voorbeelden van recente rechtszaken. Hoe ga je daar als fokker zo goed

Data en locatie

mogelijk mee om, welke rol speelt de rasvereniging, en hoe krijgt dit geheel

• Woensdag 9 oktober

– Nieuwerkerk a/d IJssel

vorm in je eigen informatie aan de pupkoper, het koopcontract en de

• Dinsdag 15 oktober

– Zwolle

overdracht van de pup?

• Woensdag 30 oktober – Berlicum
Data en locatie
• Donderdag 17 oktober – Berlicum
• Dinsdag 22 oktober

– Zwolle

• Dinsdag 29 oktober

– Nieuwerkerk a/d IJssel

www.raadvanbeheer.nl

Data en locatie
• Donderdag 3 oktober – Nieuwerkerk a/d IJssel
• Maandag 7 oktober

Dr. Ing. Hans Hopster

– Berlicum

• Donderdag 31 oktober – Zwolle

Senior onderzoeker en themaleider
Dierenwelzijn bij Wageningen UR
Livestock Research (WLR) in Lelystad

Deelnamebewijs

en lector Welzijn van Dieren aan de

Voor de deelnemers is er de mogelijkheid om een bewijs van deelname

Hogeschool Van Hall Larenstein in

te ontvangen. Dit wordt dan op naam gesteld. Tijdens de sessies kunt u

Leeuwarden

aangeven of u daar prijs op stelt.

Sessie: Gevoel en ratio in de hondenfokkerij: mind your step!

Inschrijven

Het fokken van honden gaat over het maken van keuzes. Keuzes van fokkers

De inschrijving voor de Raad van Beheer Fokkerstour 2013 is geopend.

én keuzes van burgers die een hond aanschaffen en die vaak gebaseerd zijn

U kunt zich uitsluitend inschrijven via de inschrijfmodule op de website

op gevoel. In de lezing wordt ingegaan op hoe mensen komen tot keuzes, de

van de Raad van Beheer waarbij u met Ideal dient te betalen.

(ethische) afwegingen en waarden die daaraan ten grondslag liggen en de

Voor de inschrijving geldt: vol = vol.

diversiteit in voorkeuren die onze samenleving kenmerkt. Hoe divers is de

De bijdrage in de kosten per sessie bedraagt € 17,50. Dit is inclusief

relatie tussen mens en dier en hoe kunnen we daar als fokkers op inspelen?

koffie, thee, water en iets lekkers vooraf en drank (koffie, thee, water,

Hoe vrij zijn we als fokkers in de keuzes die we maken? Op welke wijze

fris) tijdens de pauze in de sessie.

grijpen onze keuzes in op het wezen van de hond? Hoe weegt onze voorkeur

De overige kosten worden gedragen door de Raad van Beheer en de

voor een bepaald uiterlijk of karakter op tegen rasgebonden kwetsbaarheid

partners Eukanuba en Proteq Dier & Zorg.

en hoe kunnen we daar als fokkers mee om gaan? Deze aspecten komen in
de lezing aan de orde. U krijgt geen pasklare antwoorden op dit soort

Meer informatie over de sprekers, de locaties en de inschrijving:

vragen, maar de lezing zal u helpen om met nieuwe inzichten te reflecteren

www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.

op uw eigen handelen. Daarbij krijgt u ook een terugkoppeling van de

We zien u graag tijdens de Raad van Beheer Fokkerstour 2013!

uitkomst van de enquête die voorafgaand aan u is voorgelegd.

SFEERIMPRESSIE Raad van Beheer Fokkerstour 2012
De banner van de Raad
van Beheer Fokkerstour
heet iedereen al van een
afstand welkom, hier
bij een sessie in Breda.

Welkom op de
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Sfeerimpressie raad van beheer fokkerstour 2012

Paul Peeters, Marketing &
Communicatie Manager van
de Raad van Beheer en
verantwoordelijk voor de
organisatie van de Fokkerstour,
heet iedereen welkom.

Handouts en informatiesets liggen klaar voor de deelnemers.

Spreker dr. Paul Mandigers weet het publiek op een leuke manier te boeien.
Zijn lezingen worden altijd uitermate hoog gewaardeerd. De andere sprekers
tijdens de Fokkerstour 2012 waren: Marcel Nijland (Canine Kynologisch
Advies), dr. Jack Windig en dr.ir. Kor Oldenbroek (WUR Centrum Genetische
Bronnen) en dr.ir. Piter Bijma (Wageningen Universiteit).
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De teksten in RAADAR overnemen in uw
clubblad of op uw website? Prima idee,
maar graag met bronvermelding.
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