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‘FAIRFOK’: GEZONDHEID EN WELZIJN LEIDEND
Gezondheid en welzijn moeten altijd op de eerste plaats komen als het gaat om het fokken en houden van honden, vindt de
Raad van Beheer. En honden moeten ook sociaal zijn. Dat geldt wat ons betreft voor alle honden die we in Nederland fokken
en houden. In het projectplan Fairfok, Gezonde en Sociale Hond in Nederland vertellen we hoe we dit de komende jaren gaan
realiseren - in samenwerking met de sector. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken neemt het projectplan eind
november in ontvangst.
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De Raad van Beheer heeft het afgelopen jaar veel overleg
gehad met diverse partijen uit de gezelschapsdierensector,
zoals het ministerie van Economische Zaken, de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, organisaties uit
het groen onderwijs, Hondenbescherming en Dierenbescherming, het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren en
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Samen met deze partijen heeft de Raad van Beheer het
projectplan ‘Fairfok, Gezonde en Sociale hond in Nederland’
opgesteld. De Raad van Beheer had daarbij – op verzoek van
het ministerie van EZ – een voortrekkersrol.
Maatregelen
In het projectplan zijn verschillende maatregelen beschreven die de organisaties individueel of gezamenlijk (gaan)
oppakken om de gezondheid en het welzijn van alle honden
in Nederland te verbeteren. De maatregelen zijn in lijn met
het beleid dat de Raad van Beheer al enige tijd voert. Een
voorbeeld is het analyseren van rassen met de softwaremodules die in het kader van het project ‘Inteelt en Verwant-

schap’ zijn ontwikkeld. Zo krijgen we steeds meer inzicht in
de samenstelling van een ras, de problemen die daarbij
voorkomen en welk effect de verschillende maatregelen
zullen hebben. Met meer inzicht kunnen we betere keuzes
maken en zo de gezondheid van een ras verbeteren.
DNA-bank
Een ander voorbeeld is het DNA dat verzameld wordt in het
kader van de verplichte afstammingscontrole. Dit gooien we
niet weg nadat de afstammingscontrole is gedaan, maar
wordt centraal bewaard. Dit materiaal kan dan gebruikt
worden om onderzoek naar bepaalde ziektes te doen of om
tests voor ziektes te ontwikkelen. Natuurlijk mag het DNA
niet ‘zomaar’ gebruikt worden. Daarom worden nu voorwaarden opgesteld wanneer het DNA gebruikt mag worden
voor onderzoek.
Niet-erkende kleuren
Een derde voorbeeld is het fokken met niet-erkende kleuren.
In het verleden mocht je niet fokken met honden die niet de
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‘goede’ kleur hadden. Toch kunnen dit honden zijn die een
goede gezondheid hebben en prima als huishond geschikt
zijn. Door niet met deze honden te fokken, blijven er minder
honden over waarmee wel gefokt kan worden. Zeker als het
ras al niet zo groot is, is dat vanuit het oogpunt van inteelt en
verwantschap niet wenselijk. In het projectplan is voorzien
dat het verbod op het fokken met niet-erkende kleuren
verdwijnt.
In juni 2014 heeft onze Algemene Vergadering ingestemd met
het opheffen van dit verbod. Honden met een niet-erkende
kleur krijgen op de stamboom de vermelding “niet-erkende
kleur”. Deze vermelding zorgt ervoor dat het duidelijk is dat
deze kleur niet officieel erkend is. De desbetreffende rasstandaarden worden hierdoor volledig gerespecteerd.
De opheffing van het verbod op fokken met niet-erkende
kleuren is per 1 januari 2015 van kracht.

Niet-rashonden
Een uitdaging vormt de groep honden die geen rashond zijn,
omdat die nergens centraal geregistreerd of gevolgd worden.
Voor deze groep honden zal sterk worden ingezet op voorlichting richting de eigenaren. Die moeten tenslotte weten hoe zij
aan een betrouwbaar adres komen, waar zij op moeten letten
bij de aanschaf en dat zij niet voor een dubbeltje op de eerste
rij kunnen zitten.
Het projectplan beschrijft nog een aantal andere actiepunten.
Als het om rashonden gaat, zal de Raad van Beheer samen met
alle belanghebbenden steeds maatwerk moeten leveren: per
ras en per gezondheidsprobleem moet bekeken worden welke
maatregelen het meeste effect zullen hebben. Dat is een flinke
klus. Al deze maatregelen samen zullen ervoor zorgen dat
honden straks gezond en sociaal zijn. En daar gaan we voor!

VERANDERTRAJECT RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer gaat een verandertraject in. Daarbij
worden de bedrijfsprocessen verregaand geautoma
tiseerd en wordt de organisatie geprofessionaliseerd.
Idee is dat leden, klanten en onze fokkers straks online
veel zaken zelf kunnen regelen, dat de bedrijfsprocessen
efficiënter verlopen, dat er minder fouten gemaakt
kunnen worden, dat er kosten bespaard worden en dat
zaken sneller afgewikkeld kunnen worden.
De Raad van Beheer wil door dit verandertraject meer
service kunnen bieden aan al zijn klanten en relaties.
Daarom hebben we een aantal verbeterpunten gedefinieerd, die tezamen dit resultaat moeten opleveren. Een in
het oog springend verbeterpunt is de opzet van een
nieuwe, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website die
in de loop van 2015 online zal gaan. Maar ook op het
gebied van automatisering algemeen, stamboekhouding,

Het bureau van de Raad van Beheer aan de Emmalaan in
Amsterdam.
GGW (Gezondheid, Gedrag en Welzijn), ledenzaken,
consumentenvoorlichting, financiën, Servicedesk en HR,
juridische zaken en marketing en communicatie zullen we
ingrijpende verbeteringen doorvoeren. We houden u op
de hoogte!

‘RAAD HET RAS’ OP FACEBOOK
Op de Facebook-pagina van de Raad van Beheer kunt u iedere eerste dag van de maand
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotopartner Kynoweb plaatsen
we een foto van een rashond. De foto is troebel gemaakt en iedere twee dagen wordt een
stukje van de originele, scherpe foto onthuld. Wie weet om welk ras het gaat, zendt de
oplossing in. Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand een boek
verloot: ‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per foto telt uw
eerste reactie mee.
De rashond van de maand oktober was de Engelse Springer Spaniël. Winnaar is
Marja van Eck uit Goes. Zij krijgt het boek van haar keuze toegezonden.
Gefeliciteerd!
Kijk de eerste dag van de maand op onze Facebook pagina
www.facebook.com/raadvanbeheer, ‘like’ ons en doe mee met
‘Raad het Ras’!
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Juiste antwoord
oktober:
Engelse Springer
Spaniel.

SAMENWERKING CYNOPHILIA EN RAAD VAN BEHEER: HET PROCES
In de vorige Raadar berichtten wij u over de samenwerking
tussen Cynophilia en de Raad van Beheer. Belangrijkste
punten waren dat de Raad van Beheer de sporten
overneemt van Cynophilia en dat er per direct wordt
samengewerkt in de organisatie van de Winner Show,
Holland Cup en de Eukanuba World Challenge. In dit artikel
meer over het overgangsproces.
Inspraak
Een omvormingscommissie, bestaande uit Marc Valk (Raad
van Beheer), Rony Doedijns (Raad van Beheer), Ton Hoffmann
(Cynophilia) en Diana van Bree (Cynophilia), gaat zorgen voor
een naadloze overgang van de sporten van Cynophilia naar
de Raad van Beheer. De commissie zal hierbij goed luisteren
naar de kynologenclubs, de sporters en sleutelfiguren uit de
diverse sportdisciplines. In dit kader worden er inspraak- en
discussiebijeenkomsten met betrokken georganiseerd. De
eerste bijeenkomst met de leden is op 11 november om
20:00 uur in Partycentrum de Schimmel in Woudenberg.
Aanmelden kan via: leden@raadvanbeheer.nl
Overgangscommissie
Per 1 januari 2015 neemt een overgangscommissie,
bestaande uit mensen uit het veld, Raad van Beheer en
Cynophilia, het stokje over. Deze commissie buigt zich onder
meer over de implementatie van de regelgeving en stelt een
Commissie Sporten voor, die in 2015 ingesteld zal worden.

Uiteindelijk zal een en ander worden geborgd in een voorstel
tot wijziging van het Kynologisch Reglement. Deze wijzigingen worden voorbereid en vervolgens ter besluitvorming
aan de leden van de Raad van Beheer voorgelegd.
Winner Team
Vanaf nu is het Winner Team zodanig samengesteld, dat de
invloed van beide organisaties gelijkelijk is verdeeld. Voor
deze samenwerking is een intentieverklaring opgesteld. Als
de samenwerking eenmaal concreet is, wordt deze opgenomen in het Kynologisch Reglement. Een voorstel daartoe
wordt uiteraard met de georganiseerde kynologie besproken. De financiën zijn ondergebracht bij de afdeling boekhouding van de Raad van Beheer. Deze afdeling zal voor de
Winner-organisatie de financiën bewaken en de boekhouding voeren.
Opleidingen
In de loop van 2015 zullen beide organisaties nader overleg
hebben over hoe seminars, cursussen en andere opleidingstrajecten voor de Nederlandse kynologie in gezamenlijkheid
tot stand kunnen worden gebracht.

RASSENWIJZERS IN DE MAAK

Foto: Alice van Kempen

De Raad van Beheer vindt goede voorlichting aan
(potentiële) kopers van rashonden uiterst belangrijk. Een
goede match tussen baas en hond draagt immers sterk bij
aan het welzijn van de hond. Ook willen wij vanuit onze rol
als landelijke koepelorganisatie graag eerlijke en reële
voorlichting geven over de hondenrassen in Nederland. In
dat kader werken wij nu aan zogenoemde Rassenwijzers,
met daarin rasspecifieke informatie per hondenras.

De Berner Sennenhond, een van de 25 rassen waarvan de
rassenwijzer nu wordt opgesteld.
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Inmiddels is er een format voor de Rassenwijzer ontwikkeld,
dat kort en bondig voorziet in de belangrijkste informatie
over een ras. Om dit format voor ieder ras adequaat en
compleet in te vullen, hebben wij eind september een
vragenlijst naar aangesloten rasverenigingen gestuurd, met
het verzoek deze zo reëel en compleet mogelijk te beantwoorden. Aan de hand van de zo verkregen informatie, maar
ook door het raadplegen van externe deskundigen, maakt de
Raad van Beheer een eerste concept-rassenwijzer. Uiteraard
wordt dit concept vervolgens met de desbetreffende
rasvereniging(en) afgestemd. Daarna vindt er nog een
taalkundige eindredactie plaats, waarna de rassenwijzer
wordt gepubliceerd op www.raadvanbeheer.nl. Uiteraard
wordt de rassenwijzer ook beschikbaar gesteld aan rasverenigingen en fokkers, zodat alle betrokkenen dezelfde informatie
communiceren over onze rassen.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de top-25 van meest
gehouden rassen in Nederland, alsmede de negen Nederlandse
rassen. Dit gaat stap voor stap, waardoor het kan gebeuren dat
sommige rasverenigingen even moeten wachten. Uiteraard
houden wij alle betrokkenen op de hoogte van de vorderingen.

RASHONDEN POPULAIR OP 50PLUSBEURS

foto: Suzanne Verhagen

Vijftig-plussers zijn een belangrijke doelgroep voor de
promotie van de rashond in Nederland. De 50PlusBeurs is
met circa honderdduizend bezoekers ’s werelds grootste
evenement voor deze doelgroep. Dat is dé reden waarom
de Raad van Beheer ook dit jaar weer met een flinke stand
aanwezig was.
Ras- en hondensportverenigingen kregen van de Raad van
Beheer alle mogelijke faciliteiten aangeboden, zoals gratis
standruimte en –bouw, gratis toegang tot de beurs voor leden
en een informatiezeildoek met informatie over ras of activiteit.
Ook kreeg men gelegenheid om presentaties op het Huisdierenplein (hondensport, specifieke ras activiteit) te verzorgen en/of
deel te nemen aan de Rassenparade in de huisdierenpiste en de
dagelijkse Puppy Party in de stand van de Raad van Beheer.

De stand van de Raad van Beheer met daarin de ‘puppy
party’ werd druk bezocht.
Meer over het succes van onze deelname aan de 50PlusBeurs
in een Raadar special die binnenkort verschijnt.

HERINNERING: HOND VAN HET JAAR SHOW 2014
De Hond van het Jaar 2014 Show op 11 januari a.s. belooft
weer een prachtig kynologisch festijn te worden. In De Flint
in Amersfoort ziet u letterlijk het neusje van de zalm op de
catwalk voorbijkomen. Niet alleen qua schoonheid, maar
zeker ook qua gezondheid en vitaliteit.
De fokkers en eigenaren van deze tophonden hebben er
alles aan gedaan hun honden zo goed mogelijk voor de dag

te laten komen. Als het om zorgvuldig fokken, opvoeden
en verzorgen gaat, is bij hen het beste vaak niet goed
genoeg. De Hond van het Jaar Show is geen gewone
tentoonstelling. De honden en hun eigenaren zijn er op
uitnodiging, maar bezoekers zijn meer dan welkom! Wat u
kunt verwachten is kynologie op hoog niveau, iets wat de
organisatoren graag met liefhebbers van rashonden delen.
Geen gewone tentoonstelling dus, eerder een feestje. En
voor dat feestje kleedt iedereen zich een beetje feestelijk.
U toch ook?
Hond van het Jaar Show
Datum: zondag 11 januari 2015
Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort
Aanvang keuringen: 12.00 uur
Route: www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid
Parkeren: op het plein of in de parkeergarage
Entree: € 7,50

JONGE HONDEN- EN VETERANENDAG RASGROEP WINDHONDEN
Op 21 september jl. vond in Heteren de eerste, door de
rasgroep Windhonden georganiseerde, jonge honden- en
veteranendag plaats. Het werd een geslaagde dag, met een
fraaie catalogus en een opkomst van bijna 130 honden – van
bijna alle windhondrassen!
Doel was de onderlinge contacten te verstevigen en een goede
sfeer te creëren, belangstelling voor andere windhondenrassen
aan te wakkeren en last but not least de exposanten uitgebreid
over hun hond te berichten. De jonge honden waren verdeeld in
verschillende klassen vanaf 4 tot 24 maanden. De veteranen
waren, ook in verschillende klassen, in competitie vanaf 7 jaar. De
(aspirant) keurmeesters, te weten de dames Els Swelheim,
Irmgard de Haan en Wilma Marijnissen en de heren Evert
Verschoor en Ron Moerkerken, onderwierpen de windhonden en
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halfwindhonden in een tweetal ruime ringen aan een kundig
oordeel en deden aan elke exposant verslag van hun bevindingen.
Naast een nestencompetitie, gewonnen door de Barsois van
Marij Tuip, werd de dagwinnaar bij de jonge honden de Azawakhteef Swala’s Shafquan van Frieda van der Mast. De winnende
veteraan was de Barsoi Uljanow-Barsois Calypso van Ans Fakkert.
Al met al een evenement dat zeker zal worden herhaald.

EERSTE DNA-CERTIFICATEN UITGEREIKT

Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht
DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun
ouders wordt daarvoor DNA afgenomen, dat vervolgens
wordt bewaard voor gezondheidsonderzoek. Dat is goed
nieuws voor kopers van pups en rashondenfokkers, want zo
is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, en
kan er veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren
van de gezondheid van rashonden.
Deze maatregel is uniek voor Nederland en geldt uitsluitend
voor de rashonden met officiële stamboom. De Raad van
Beheer ziet in het uitreiken van de eerste DNA-certificaten
de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid
neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn
van de rashonden in Nederland. Overigens ging het hier om
de eerste certificaten sinds de invoering van de verplichte
procedure per 1 juni 2014. Echter voorafgaand aan die
datum hadden diverse vooruitstrevende fokkers ook al
certificaten aangevraagd en ontvangen.

Foto:’s Suzanne Verhagen/Raad van Beheer

Eind september reikten wij de eerste DNA-certificaten uit
aan een nest pups van het ras Shetland Sheepdog. Fokster
Margo van den Heuvel nam de certificaten in ontvangst uit
handen van vice-voorzitter John Wauben.

John Wauben, vice-voorzitter van de Raad van Beheer
overhandigt de DNA-certificaten aan de fokster van de
rashondenpups Margo van den Heuvel.

De verplichte DNA-controle voor rashonden is onderdeel van
het plan van het projectplan ‘Fairfok’: de gezonde en sociale
hond in Nederland’ (zie pagina 1 van deze nieuwsbrief).

ZATERDAG 6 DECEMBER: ALGEMENE
VERGADERING
Op zaterdag 6 december a.s. houdt de Raad van Beheer zijn
37e Algemene Vergadering. Deze is alleen toegankelijk voor
een afvaardiging van besturen van aangesloten verenigingen.
Belangrijkste agendapunten:
• Financiën: begroting 2015
• Voorstellen tot:
		• 	aanpassing art. I.4 KR (Honden Welzijn Team)
		• 	opname in KR: Proeven voor drijven met Kuddehonden
		• aanpassing KR: naamswijziging G&G en behendigheid
		• 	aanpassing KR: art. IV.95 KR (toevoeging gebruikshond)
•	Vervolg op initiatiefvoorstel van NVBBS inzake artikel
III.22A (termijn stamboomafgifte)
•	Initiatiefvoorstel NVSW (NL rashonden inschrijven, artikel
III.14 lid 2 KR)
•	Initiatiefvoorstellen NWCC (fokverbod en
registratiebewijs)
•	Update overname sporten door Raad van Beheer
Amendementen als bedoeld in artikel 13, lid 5 van het
Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingediend tot
25 oktober 2014
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Jippie!
Ik heb mijn DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen.
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken.
Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers!

Voor meer informatie www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

HOLLAND CUP, EUKANUBA WORLD CHALLENGE EN WINNER SHOW AMSTERDAM
Eukanuba World Challenge
Het belooft dit keer wel een heel speciaal evenement te
worden! Het Winnerweekend wordt niet alleen voorafgegaan door de tweede editie van de eendaagse CACIB-tentoonstelling “De Holland Cup” op 12 december voor alle
rassen; dit jaar wordt het Winnerweekend gecombineerd
met de Eukanuba World Challenge (EWC)! De EWC is een
unieke internationale competitie, speciaal georganiseerd om
tophonden van over de gehele wereld met elkaar te laten
strijden. Fokkers uit alle windstreken krijgen de kans zich te
tonen bij de beste vijftig honden. De deelnemende honden
worden genomineerd door de nationale kennelclubs. In
enkele gevallen worden ze geselecteerd vanwege de zeer
goede resultaten die ze hebben behaald op de internationale
CACIB-shows of tijdens speciale shows. De organisatie van
de EWC is in handen van de Raad van Beheer in nauwe
samenwerking met de Winner-organisatie.

De Winner Amsterdam viert dit jaar het 125-jarig jubileum en
wordt op 13 en 14 december in de Amsterdam RAI gehouden,
gecombineerd met de Eukanuba World Challenge. De Holland
Cup vindt plaats de dag ervoor, op vrijdag 12 december.
Exposanten en bezoekers kunnen tijdens de Winner Show
genieten van het neusje van de zalm. Tophonden zullen zich
presenteren en er zullen ongetwijfeld veel ‘kippenvel’momenten zijn.

Hondendorp & sportplein
Er zal dit jaar ook weer een prachtig hondendorp worden
ingericht met ruime stands en een ren waarin de honden aan
het publiek kunnen worden
getoond. Naast het hondendorp
zal er ook er een heus sportplein
worden geplaatst ter promotie
van de vele kynologische
WINNER
sporten!
SPECIAL
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INFORMATIEAVOND KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
over de nascholingen en dan met name de financiële impact
daarvan op een vereniging wanneer die zulke kosten voor haar
rekening neemt. Ook hier kon de interim-CKI de mensen
uiteindelijk geruststellen.

Vooraf konden betrokkenen opmerkingen op het concept van
de Uitvoeringsregels inzenden, die vervolgens voor een groot
deel zijn verwerkt in een aangepast concept. Met een verhelderende PowerPoint-presentatie werden de toehoorders door het
concept geleid. Behandeld werd onder meer de manier van
examineren: zo komt de totale organisatie bij de opleidingsinstituten te liggen, worden de nascholingen niet meer centraal
geregeld en komt er een centraal aanspreekpunt bij de Raad
van Beheer (en niet meer direct bij de commissie).
Iedereen kon zich vinden in de voorgestelde wijzigingen van de
Uitvoeringsregels en waar vragen waren, konden die tot
tevredenheid beantwoord worden. De meeste vragen gingen

De presentatie vindt u op onze website op de pagina:
‘Kynologisch Instructeur’.
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Foto: Suzanne Verhagen/Raad van Beheer

De informatieavond over de concept-wijzigingen in de
Uitvoeringsregels Kynologisch Instructeur, die de interimCommissie Kynologisch Instructeur op donderdagavond 11
september jl. organiseerde, trok veel geïnteresseerden.

RASVERENIGING ACSN 50 JAAR
Tijdens het keurmeestersexamen van de rasvereniging op 21 september jl.
ontving de Amerikaanse
Cocker Spaniel Club Nederland, de ACSN, de erepenning voor het 50-jarig
jubileum. Bestuurslid Hugo
Stempher overhandigde de
erepenning aan de vereniging. Van harte gefeliciteerd!
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LEDENRAAD 17 SEPTEMBER 2014
In de Ledenraad van 17 september jl. bracht een speciale
werkgroep, begin dit jaar ingesteld, advies uit over
structuur en werking van diezelfde Ledenraad.
De werkgroep, bestaande uit twee vertegenwoordigers
van een rasvereniging, twee vertegenwoordigers uit een
rayon en een delegatie van bestuur en bureau Raad van
Beheer, kwam na een aantal vergaderingen tot haar
advies. De aanwezige vertegenwoordigers zullen dit advies
de komende tijd in hun rasgroep- en rayonvergadering
bespreken en hun bevindingen terugkoppelen aan het
bestuur van de Raad van Beheer.

Databankhonden.nl is een initiatief van
Databankhonden.nl is een initiatief van

	NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP COURSING:
VIJF WINNAARS!
Op zaterdag 13 september vond in Lauwersoog (Gr.) het
Nederlands Kampioenschap Coursing plaats. Winnaars
waren Azarang Taikatalvi (Afghaanse Windhond gemengd),
Vischi von Iransamin, (Saluki gemengd), Henry Del Karfo
(Whippet reuen, zie foto), Cullann’s Fhyllis (Whippet
teven) en Storktown’s Pow Wow (Whippet Sprinter reuen).
Coursing vindt plaats in het vrije veld, waarbij het veld een
paar hoeken maakt en zo de jacht op een zigzaggende haas
nabootst. De coursingverenigingen oefenen en houden hun
wedstrijden op verschillende terreinen. Coursing kan door
alle windhondenrassen worden beoefend, al zijn Greyhounds er eigenlijk wat te snel voor, wat voor dit ras
gevaarlijke situaties kan opleveren. Bij coursing nemen ook
wel eens rassen als de Azawakh, de Sloughi en de
Deerhound deel, maar net als bij het baanrennen is het
gros der deelnemers Whippet, met als tweede de
Afghaanse Windhond.
Coursingwedstrijden worden zo’n acht tot tien maal per jaar
georganiseerd. Jaarlijks vindt er een Nederlands Kampioenschap plaats. De winnaars verwerven de titel Nederlands
Coursing Kampioen met jaartal. Ook wordt er jaarlijks een
FCI-Europees Coursing Kampioenschap gehouden.
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WERELDKAMPIOENSCHAP FCI - IPO ZWEDEN

Nederlands team loopt mee in de openingsceremonie
Voor het Nederlandse team was het WK IPO in Zweden
een ‘hele mooie en leerzame tijd’. Ze vormden een fijn
team dat er voor elkaar was en ook erg met elkaar heeft
meegeleefd. Helaas waren er twee uitvallers te
betreuren, maar het belangrijkste is dat het weer goed
gaat met de honden, die geweldig hun best hebben
gedaan! Verslag van Marèse van der Hagen.
Op zondagavond 7 september is het hele team aanwezig. De
dagen erna worden gebruikt om te trainen en de honden aan
de nieuwe omgeving te laten wennen. Na de officiële opening
en loting op woensdag start het kampioenschap op donderdag
11 september. ‘s Ochtends scoort Bert Pos met zijn hond
Stacey 82 punten in de afdeling B, appèl. Een prima resultaat.
Anja Matekovic behaalt in de afdeling A, speuren, met haar
hond Henri 93 punten – eveneens een mooi resultaat. Ineke
Benus is met haar hond Gina even later aan de beurt en haalt
87 punten in hetzelfde onderdeel. ‘s Middags voegt hond
Jezebell van Miranda Kuipers daar een score van 81 punten aan
toe. Iedereen is tevreden met de behaalde resultaten van deze
vermoeiende maar fijne dag.
Coach Jos Beck: ‘De resultaten vallen ogenschijnlijk tegen,
maar in de praktijk valt het echt mee. Alleen al het speuren
was voor alle deelnemers buitengewoon goed: driemaal ZG en
tweemaal G, een geweldig resultaat! Zonder ook maar iemand
tekort te willen doen, noem ik met name Ineke Benus met
haar Hollander en Miranda Kuipers met haar Duitse Herder.
De hond van Ineke liet een prima stukje manwerk zien, met
Ineke als perfecte geleidster. Laat dit een uitdaging zijn voor
mensen die met andere rassen trainen dan de MH en de DH.
Hondensporters, het is echt mogelijk, Ineke heeft het bewezen! Ook Miranda met haar DH deed het goed in het manwerk. Helaas blesseerde de hond zich, maar tot dat moment
presteerde deze combinatie uitstekend! Ik ben er van
overtuigd dat we meer van deze dames zullen zien en horen.’
Op vrijdagochtend heel vroeg behaalt Bert in het onderdeel
speuren een heel mooi resultaat met 94 punten! In het
stadion staat vervolgens Ineke klaar met haar hond Gina
voor afdeling C, manwerk. Gina laat zich goed zien en haalt
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82 punten. Aansluitend is Anja met haar hond Henri aan de
beurt en ook zij halen een goed resultaat met 83 punten.
’s Middags scoort Jan met zijn hond Bayka in de afdeling A,
speuren een heel mooi resultaat van 95 punten, en sluit
daarmee de wedstrijd voor het Nederlandse team af voor
wat afdeling A betreft. De laatste Nederlandse deelneemster van de vrijdag is Miranda met Jezebell voor afdeling C
manwerk. Het ziet er goed uit, maar helaas gaat het mis bij
het afstand stellen: Jezebell blesseert zich. De keurmeester beëindigt de oefening, het toernooi is voorbij voor
Miranda en haar hond. Gelukkig blijkt de blessure mee te
vallen, en dat is natuurlijk het belangrijkste.
Resultaten Nederlandse team
• Bert Pos met Shywa vom Greifenring (Stacey) (MH)
59e met 258 punten
• Anja Matekovic met Henri ’t Palmaleinehof (DH)
64e met 256 punten
• Jan Wernsen met Bayka Polsmaten (DH)
75e met 251 punten
• Miranda Kuipers met Jezebell ’t Palmaleinehof (DH)
blessure
• Ineke Benus met Holland Gina van Le Dobry (HH)
blessure
Op zaterdag starten Anja en haar hond Henri goed in
afdeling B appel met een score van 80 punten. Iets na de
middag is het tijd voor het laatste onderdeel van dit WK
voor Bert met zijn hond Stacey, afdeling C, manwerk. Met
een mooi resultaat van 82 sluiten zij een goed WK af.
Direct na hen volgt Ineke met haar hond Gina voor hun
laatste onderdeel, afdeling B appèl. Helaas gaat het mis bij
de apport: bij een sprong blesseert Gina zich. De oefening
wordt voortijdig beëindigd. Naderhand blijkt de blessure
gelukkig mee te vallen. Afsluitend presteren Jan en zijn
hond Bayka in afdeling B appel prima en behalen 81
punten.
Op de laatste dag, zondag 14 september, sluiten Jan en
Bayka het WK af met afdeling C, manwerk. Met 75 punten
kan ook dit duo terugkijken op een mooi WK.

Nederlands team met rechts coach Jos Beck

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’S)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s
van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
• Airedale Terrier Club Nederland
• Briard Vereniging Nederland
• Bull Terrier Rasvereniging Nederland
• Epagneul Breton Club Nederland
• Finse Lappenhondenvereniging Nederland
• Nederlandse Kerry Blue Terrier Club
• Nederlandse Landseer ECT Vereniging
• Old English Mastiff Club Nederland
• Tatra club Owczarek Podhalanski
• Thai Ridgeback Club Nederland
• Vereniging voor Schnauzerfokkers en liefhebbers
• Yorkshire Terriër Vriendenclub Nederland

NIET VERGETEN: FOKKERSTOUR 2014
Onze Fokkerstour 2014, georganiseerd in samenwerking met
partners Eukanuba en Proteq Dier & Zorg, is in volle gang en
u kunt er nog heen, zie het rooster hieronder. Deelname kost
€ 19,50/pp, inclusief een warm of koud drankje. De avonden
beginnen om 20.00 uur.
Paul Mandigers – Sessie: Neurologie
• Donderdag 30 oktober – Berlicum (Den Durpsherd).
• Donderdag 13 november – Woudenberg (De Camp).
Iaira Boissevain – Sessie: Confrontatie of Contract
• Donderdag 6 november – Woudenberg (De Camp).
• Dinsdag 18 november – Zwolle (Mercure).
Meer over de Fokkerstour 2014 leest u in het oktobernummer
van Onze Hond. Aanmelden en informatie via
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour

VOOR DE AGENDA
30 oktober 2014:

Fokkerstour in Berlicum, zie
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
1-2 november 2014:
Dogshow Bleiswijk,
www.dogshowbleiswijk.nl
6 november 2014:
Fokkerstour in Woudenberg, zie
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
13 november 2014:
Fokkerstour in Woudenberg, zie
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
18 november 2014:
Fokkerstour in Zwolle, zie
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
6 december 2014:
Algemene Vergadering Raad van
Beheer (alleen leden). Houtrust in
Hooglanderveen.
12-14 december 2014: Holland Cup, Eukanuba World
Challenge en Winner Show
Amsterdam, www.winnershow.nl
19-21 december 2014: Kerstshow, www.kerstshow.com
10 januari 2015:
Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer
(op uitnodiging).
11 januari 2015:
Hond van het Jaar Show 2014, www.
raadvanbeheer.nl/hondvanhetjaar
28 feb – 1 mrt 2015:
Benelux Winner, Groningen
20 juni 2015:
Algemene Vergadering Raad van
Beheer
17 mei 2015:
Dag van de Hond, diverse locaties
door heel Nederland
28 november 2015:
Algemene Vergadering Raad van
Beheer
15-19 september 2015: 50PlusBeurs, Jaarbeurs Utrecht
Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen,Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden zie
www.raadvanbeheer.nl/agenda

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

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

RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android tablet. U
kunt de app downloaden via:
App Store Apple
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
Android Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.
raadar.android&hl=nl

STUUR RAADAR DOOR…
…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)hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en
downloaden via de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl/raadar
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.

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

