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van Beheer, op zaterdag 11 januari, werd

VERPLICHTE DNA-AFNAME EN –
AFSTAMMINGSCONTROLE GAAT IN OP 1 JUNI 2014

het campagnebeeld onthuld. Dit was het
startsein voor de promotiecampagne.
Het thema van deze vierde Dag van de
Hond is ‘Kind & Hond’. Er zal dus speciale
aandacht zijn voor de omgang tussen kind

Jippie!

en hond. Daarvoor zijn er weer speciale

Ik heb mijn
DNA-certificaat gehaald!

informatiefolders met dit thema.

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups
een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Goed nieuws voor pupkopers en voor
rashondenfokkers!

Spel’ en ‘Hond & Ras’, de thema’s van

Het gekozen campagnebeeld van de Dag

voorgaande jaren, bestaan in de

van de Hond 2014 met meer dan 53%

informatiefolders van voorgaande jaren.

van de stemmen.

Voor meer informatie
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Daarnaast blijft de aandacht voor ‘Sport &

De Dag van de Hond vindt plaats op zondag 18 mei 2014. Op meer dan 30
locaties door heel Nederland is er dan informatie en zijn er activiteiten en

De promotieposter voor de DNA-controle. Verplicht vanaf 1 juni 2014.

demonstraties op het gebied van (ras)honden en alle vormen van
hondensport. Dus zet zondag 18 mei 2014 alvast in uw agenda voor een

Op de Algemene Vergadering van 23 november 2013 hebben de aangesloten

bezoek aan een locatie bij u in de buurt. Meer informatie? Kijk op

verenigingen hun stem uitgebracht met als beoogd resultaat ‘dat het op grote

www.dagvandehond.nl en bezoek en like ons ook op Facebook

schaal DNA-onderzoek aanbieden aan fokkers’ werkelijk gaat gebeuren. Maar

www.facebook.com/dagvandehond

liefst 91% van de aanwezigen stemde voor het voorstel van de verplichte
DNA-afname en –afstammingscontrole. Een reuzensprong voor de kynologie!
De ingangsdatum van de DNA-afname en -afstammingscontrole is 1 juni 2014.
Dat betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni a.s. van alle pups en

FCI BERICHT: GRIJSTIJGER NU ERKENDE KLEUR BIJ
DUITSE DOG

ouderdieren DNA-afname en –afstammingscontrole verplicht is. De kosten per
afname zijn vanaf 1 juni: € 29,87 per hond. Verdere informatie is te vinden op
de website van de Raad van Beheer:www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
Er zijn gratis digitale promotiemiddelen beschikbaar zoals banners, stoppers
en posters. Deze kunt u donwloaden via de sub-pagina ‘promotie’ op
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
In het kynologisch maandblad ONZE HOND editie februari (verschijnt in de
laatste week van januari) is een artikel opgenomen waarin de bij dit project
betrokken medewerkers van de Raad van Beheer aan het woord komen.

De Duitse Dog grijstijger

4 DAG VAN DE HOND – 18 MEI 2014
DE

De voorbereidingen voor de vierde Dag van de Hond zijn in volle gang. De

De Fédération Internationale Cynologique (FCI) heeft eind 2013 een

eerste drie edities waren een groot succes: gemiddeld meer dan 30 locaties

circulaire gezonden aan de aangesloten leden en contract partners met

met in totaal bijna 25.000 bezoekers in drie jaar. De Raad van Beheer gaat er

betrekking tot de kleuren bij de Duitse Dog.

samen met de aangesloten verenigingen en partners dit jaar weer een

In de nieuwe rasstandaard van de Duitse Dog (gepubliceerd op 8 oktober

succes van maken.

2012) is ‘grijstijger’ (Duitsland: grautiger of grau merle) niet meer als een
diskwaliﬁcerende fout aangemerkt. Afhankelijk van de combinatie, kan het

Ieder jaar wordt het campagnebeeld gekozen door een poll op de website

grijstijger gen correct gevlekte zwart-wit harlekijn honden voortbrengen.

van de Raad van Beheer. Er was dit jaar een overduidelijke winnaar met

De reden om het grijstijger als diskwaliﬁcerende fout te schrappen is om tot

meer dan 53% van de stemmen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Raad

een grotere genenpool ofwel een ruimere fokbasis te komen.

www.raadvanbeheer.nl

Echter, dit betekent niet – onder alle omstandigheden – dat grijstijger een

De Raad van Beheer heeft de eerste Benelux Winner Show toegekend aan de

gewenste kleur is. Dit wordt ook duidelijk in de rasstandaard aangegeven.

Kynologen Club Rotterdam. Op 6 en 7 september 2014 wordt de CAC-CACIB

Grijstijger Duitse Doggen mogen op tentoonstellingen nooit de hoogste

show weer in Rotterdam georganiseerd.

kwaliﬁcatie krijgen. De FCI heeft de leden en de contract partners verzocht

De Benelux Winner Show rouleert, dat wil zeggen dat in de komende jaren

om alle exterieur keurmeesters in de betrokken landen in te lichten.

steeds een andere tentoonstelling zich ‘Benelux Winner’ mag noemen.
Uiteraard worden bij de organisatie ervan door de Raad van Beheer
voorwaarden gesteld.

KENNISMAKING MET DE AFDELING
STAMBOEKHOUDING VAN DE RAAD VAN BEHEER

Gevraagd om een korte reactie, zegt organisator Annelies van Steenbergen:
‘Natuurlijk zijn we er trots op dat aan Rotterdam de eerste Benelux Winner is
toegekend. Ook omdat de Raad van Beheer ons daarmee het vertrouwen geeft
dat de organisatie in goede handen is. Onder de tentoonstellinggevende
verenigingen is destijds gepeild welke shows interesse zouden hebben en
Rotterdam heeft toen aangegeven geïnteresseerd te zijn. We zijn nu druk bezig
om de Benelux Winner Show vorm te geven.’
Alle verdere informatie over deze Benelux Winner is in de loop van 2014 te
vinden op: http://www.dogshowrotterdam.nl/

EVALUATIE LOCATIECONTROLES
Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de
De afdeling stamboekhouding wordt op de foto gezet voor het Mei-nummer van Onze Hond]

Raad van Beheer bij het chippen van een nest of bij een andere dienst,
steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Het is inmiddels 2014 en

In het meinummer van het kynologisch maandblad Onze Hond (verschijnt

er is besloten om de locatiecontroles te evalueren.

eind april) wordt een artikel gepubliceerd over de afdeling
Stamboekhouding. Daarin maakt u kennis met de vele en veelzijdige
werkzaamheden van de medewerkers. In volgende edities van het komende
jaar kunt u kennis maken met de andere afdelingen van de Raad van Beheer.

VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR)
De Verenigingsfokreglementen van onderstaande verenigingen zijn

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

goedgekeurd door de Raad van Beheer:
• Hollandsche Sint Bernard Club
• Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging
• Nederlandse Herdershonden Club
• Nederlandse Labrador Vereniging
• Vereniging BOE4

Verplicht
vanaf

1 april
2013

• Nederlandse Border Terrier Club
• Nederlandse Vereniging voor Stabij & Wetterhounen
• Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club

ROTTERDAM KRIJGT EERSTE BENELUX WINNER
SHOW!
In de Nieuwjaarstoespraak van de Raad van Beheer werd het al gemeld: in
2013 is het besluit genomen om nieuwe titels op tentoonstellingen toe te
voegen: Benelux Winner, Benelux Junior Winner, Benelux Veteranen Winner
en uiteindelijk de drielandentitel Benelux Champion.
De toevoeging van deze nieuwe titels is mede mogelijk gemaakt dankzij de
samenwerking tussen de Raad van Beheer, de Belgische Kennel Club en de
Luxemburgse Kennelclub.
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Databankhonden.nl is een initiatief van

Evaluatie fokkers

Voor fokkers had Jipping dit bericht: Fokkers die fokken volgens

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van fokkers is er

maatschappelijk gedragen normen en waarden, bij wie de gezondheid en het

steekproefsgewijs een selectie gemaakt van 100 fokkers bij wie het

welzijn van hun honden het allerbelangrijkste zijn en daarvoor alle

afgelopen jaar een locatiecontrole is uitgevoerd. Deze fokkers hebben per

maatregelen nemen die je redelijkerwijs van ze kunt verwachten, kunnen

post een evaluatieformulier toegestuurd met het verzoek het formulier in

rekenen op onze steun. De toespraak van bestuursvoorzitter Gerard Jipping is

te vullen. Wij willen ook andere fokkers bij wiens locatie het afgelopen jaar

te lezen in het nieuwsbericht http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/

een locatiecontrole heeft plaatsgevonden, in de gelegenheid stellen om het

nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwjaarstoespraak-2014/

formulier in te vullen. Bent u fokker en heeft u het afgelopen jaar een

Een verslag met foto’s wordt gepubliceerd in het kynologisch maandblad

locatiecontrole gehad dan kunt u de evaluatie invullen op:

ONZE HOND, editie maart, die in de laatste week van februari verschijnt.

www.raadvanbeheer.nl/rashonden/locatiecontrole/evaluatie/
Evaluatie overheid en inspectiedienst
Naar aanleiding van de nieuwe wetsvoorstellen en om de regelgeving

TARIEVENLIJST 2014 OP DE WEBSITE VAN DE RAAD
VAN BEHEER

parallel te laten lopen aan landelijke wetgeving en uitvoering zal er een

De nieuwe tarievenlijst, ingegaan per 1 januari 2014, is op de website van de Raad

overleg worden gepland met de overheid. Planning is eerste kwartaal 2014.

van Beheer te vinden: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/tarievenlijst
Op deze pagina is het niet alleen mogelijk de tarieven voor goederen en

Evaluatie aangesloten leden

diensten te zien, maar in veel gevallen ook door te klikken naar de pagina’s

Naar aanleiding van diverse vragen en opmerkingen zal er een overleg

met de daarbij behorende informatie.

plaatsvinden met een selectie van de aangesloten leden. Hiervoor worden
leden opgeroepen en zullen zij die gereageerd hebben worden benaderd.
Planning voor dit deel van de evaluatie is na het gesprek met de overheid.

ONDER DE AANDACHT: GEZONDHEIDSONDERZOEKEN
ONLINE EN STAMBOMEN ONLINE
Op de website van de Raad van Beheer zijn vorig jaar twee belangrijke

NIEUWJAARSRECEPTIE RAAD VAN BEHEER – 11
JANUARI 2014

applicaties online gegaan: stambomen online en gezondheidsonderzoeken
online. Beiden voldoen aan grote behoefte en zijn een regelmatig bezoek
zeker waard.
In ‘Stambomen Online’ kan de afstamming van rashonden ingeschreven in
het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) vanaf 1997 worden opgevraagd
en uitgeprint. De informatie kan worden gevonden via diverse zoekfuncties:
www.raadvanbeheer.nl/stambomenonline
Een tweede applicatie is ‘Gezondheidsonderzoeken Online’. Dit is de
gezondheidsdatabase van de Raad van Beheer. Er kan worden gezocht op
NHSB nummer, op naam of op chipnummer. In deze database zijn die
gezondheidsuitslagen opgenomen die zijn uitgevoerd en geregistreerd door
de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW) van de Raad van Beheer.

Voorzitter Gerard Jipping tijdens de nieuwjaarstoespraak.

Honden die zijn geboren in of na 1997 en aan bovengenoemde voorwaarden
voldoen zijn in deze database te vinden:

Meer dan 200 relaties van de Raad van Beheer hadden gehoor gegeven aan de

www.raadvanbeheer.nl/gezondheidsonderzoekenonline

uitnodiging om naar de nieuwjaarsreceptie te komen. Dat onder de bezoekers
ook veel jonge kynologen waren, stemt alleen maar hoopvol waar het gaat om
de relatie tussen de Raad van Beheer en de aangesloten verenigingen.
Bestuursvoorzitter Gerard Jipping kon melden dat aan de wens van de

KYNOLOGISCH REGLEMENT VERSIE 1 JANUARI 2014
OP WEBSITE RAAD VAN BEHEER

kynologie waar het gaat om meer communicatie, ruim gehoor is gegeven.

Op de website van de Raad van Beheer

Zo werden in 2013 maar liefst 14 edities van Raadar geproduceerd!

is de recentste versie van het

Voor 2014 had de voorzitter een aantal nieuwtjes te melden: in het

Kynologisch Reglement (KR) te vinden.

kynologisch maandblad Onze Hond gaan elke maand artikelen verschijnen die

Dit is de versie die geldig is vanaf 1

vanuit de Raad van Beheer worden geïnitieerd en waarin ook onderwerpen uit

januari 2014. De nieuwe of veranderde

Raadar uitgebreider aan de orde komen onder de titel ‘Raadar XL’.

paragrafen ten opzichte van de versie

2014 wordt ook het jaar waarin wordt begonnen – met toestemming van de

van 1 augustus 2013 zijn daarin geel

Raad van Beheer – met het inkruisen van andere rassen in de Saarlooswolfhond

gemarkeerd.

en de Wetterhoun. Dit om de genenpool te vergroten. Met andere woorden:

Het pdf document kan worden

voor deze rassen wordt het stamboek geopend. De Raad van Beheer en de
rasverenigingen trekken bij deze projecten gezamenlijk op.
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gedownload en geprint en is te vinden op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement

AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?

Jagen, speuren en africhten

Het merendeel van de verenigingen is al zeer lange tijd aangesloten bij de

Een aantal van de bovenstaande Bijzondere Verenigingen behartigt dus niet het

Raad van Beheer. Hun bestuursleden weten vaak hoe de contacten in de

belang van één of meer rassen, maar richt zich op de ‘werkende’ kant van

kynologie verlopen, hoe de overlegstructuren zijn en waar welke informatie

honden, bij voorbeeld jagen, speuren en africhten. In deze groep neemt

kan worden gevonden.

Kunogonda een aparte plaats in: een vereniging van uitsluitend vrouwelijke

Zeker door het loslaten van de regel “één vereniging per ras” is er de

kynologen, waarvan men slechts op uitnodiging lid kan worden.

afgelopen jaren een aantal rasverenigingen bijgekomen. Hun bestuursleden

Binnen de aangesloten verenigingen zijn nog elf Windhonden Renverenigingen

zijn vaak nieuw in kynologenland. Maar ook de bestuurszetels binnen de

actief, verdeeld over het gehele land. Op http://www.raadvanbeheer.nl/

‘oude’ verenigingen wisselen veelvuldig en kennis met betrekking tot de

verenigingen-en-activiteiten/bijzondere-verenigingen kunt u de

Raad van Beheer en de organisatie van de landelijke kynologie worden vaker

contactgegevens vinden.

niet dan wel overgedragen.
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. voor deze drie groepen
lezers is de onderstaande informatie vooral bedoeld.
Bijzondere Verenigingen

RAAD VAN BEHEER EN SECTOR PAKKEN DOOR IN
HET PROJECT ‘DE GEZONDE(RE) EN SOCIALE HOND
IN NEDERLAND’

De bij de Vereniging Raad van Beheer aangesloten verenigingen zijn:
• Rasverenigingen
• Kynologen Verenigingen (of Kynologen Clubs)
• Bijzondere Verenigingen
De Bijzondere Verenigingen hebben, net als de Rasverenigingen en de
Kynologen Verenigingen, één stem op de Algemene Vergaderingen van de
Raad van Beheer. Zij vertegenwoordigen diverse disciplines in de kynologie,
bij voorbeeld de werkhonden, de jachthonden en de reddingshonden.
Dit zijn de nu bij de Raad van Beheer aangesloten Bijzondere Verenigingen.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer

Via de vermelde link kunt u meer informatie over deze verenigingen vinden.

trekker van het project ‘De gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Doel

• Nederlandse Bond voor Gebruikshonden Sportverenigingen (NBG):

van dit project is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de sector,

http://www.nbg-hondensport.nl/

de stakeholders, maatregelen te formuleren die de gezondheid en het

• Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK):
http://www.keurmeesters.nl/

welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren. Ook gedrag is een
aandachtspunt binnen het project. Na een eerste oriënterend gesprek,

• Koninklijke Nederlandse Kennel Club ‘Cynophilia’:
http://www.cynophilia.nl/nl/

waarin de doelstelling van het project is geschetst, zijn alle stakeholders die
betrokken willen zijn bij dit project recentelijk opnieuw bij elkaar gekomen.

• Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV): http://www.knjv.nl/
• Kunogonda: http://www.kunogonda.nl

Tijdens deze tweede bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt op welke wijze

• Nederlandse Reddingshonden Bond (NRHB): http://www.nrhb.nl/

zal worden gekomen tot een projectplan. De stakeholders gaan nu

• Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en

formuleren welke maatregelen zij willen gaan nemen. De Raad van Beheer

opleiding (O&O): http://www.hondenopvoeding.nl/

zal de inbreng van de stakeholders bundelen en verwerken in het
projectplan. Om te onderstrepen dat eenieder het niet alleen belangrijk
vindt dat er maatregelen genomen worden maar daarin ook zijn
verantwoordelijkheid wil nemen, is een intentieverklaring opgesteld. De
door de stakeholders ondertekende intentieverklaring wordt op 3 februari
aanstaande overhandigd aan de staatssecretaris, mevrouw S. Dijksma. In de
volgende Raadar leest u meer hierover.

Jippie!
Ik heb mijn
DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups
een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Goed nieuws voor pupkopers en voor
rashondenfokkers!

VERPLICHT CHIPPEN ÉN REGISTREREN – VERGEET
HET NIET!
Vanaf 1 april jl. is het in Nederland wettelijk verplicht om pups te registreren.
Rashondenpups worden door medewerkers van de Raad van Beheer gechipt
voordat de pups 7 weken oud zijn. Daaraan verandert niets. Echter, fokkers

Voor meer informatie
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

moeten een tweede stap maken: het registreren van de pups in een door de
overheid erkende databank. Deze registratie moet gebeuren nadat de pups
zijn gechipt en voordat ze 7 weken oud zijn.
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De derde stap in het registratie proces is dat fokkers nieuwe eigenaren van

aanwezigen, heeft Cynophilia het voorstel ingetrokken en een nieuw voorstel

pups erop moeten wijzen dat ook de pupkopers een registratieplicht hebben,

geformuleerd. Dit nieuwe voorstel wordt binnenkort binnen het bestuur van

waarbij de hond wordt omgezet naar het adres van de nieuwe eigenaar.

de Raad van Beheer besproken. Wij houden u op de hoogte.

De Raad van Beheer heeft de beschikking over een eigen databank, erkend
door de overheid, waarin de pups zowel door de fokker als door de nieuwe
eigenaar kunnen worden geregistreerd: www.databankhonden.nl

JUNIOR HANDLING KEURMEESTERS
Waar er bij de andere hondensporten al jaren
regels zijn vastgesteld, gebeurde dit bij de Junior

RAAD VAN BEHEER LEDENRAAD

Handling pas in 2013, een mijlpaal voor deze
prachtige sport. De Raad van Beheer nam de
organisatie van deze competitie in 2013 op zich,
samen met partner Pedigree, die deze sport al
sinds 1987 in Nederland organiseert.
Junior Handling is een competitiesport voor
jongeren van minimaal 10 en maximaal 17 jaar
oud. Het vereist een goede verstandhouding
tussen handler en hond en beiden moeten
plezier beleven aan deze sport. De handler moet

De deelnemers aan het verkennend gesprek over de Ledenraad.

de hond op rasspeciﬁeke wijze presenteren aan de keurmeester. De hond
wordt getoond in stand en in draf, net zoals dit in de normale showring

Op 14 januari jl. kwamen de vertegenwoordigers van de rasgroepen en rayons

gebruikelijk is. Echter, waar de keurmeester in de normale showring de hond

met het bestuur en de directie van de Raad van Beheer bijeen in het kader van

beoordeelt, wordt nu de handler beoordeeld op zijn of haar kunnen. Zo is de

de Ledenraad. De Ledenraad, ooit in het leven geroepen als adviescommissie

gouden regel bij Junior Handling dat de handler nooit tussen de keurmeester

voor het bestuur, was tot dat moment al enige tijd niet meer actief, mede

en de hond mag staan. Ook de ﬁguren die gevraagd kunnen worden gaan

omdat op diverse onderdelen in diverse werkgroepen werd gesproken over de

verder dan de gebruikelijke driehoek of het recht op en neer gaan in de

ontwikkeling en voorbereiding van beleid en regelgeving.

gewone ring. Zo lopen de Junioren ook een L-ﬁguur of een T-ﬁguur, zonder

Op verzoek vanuit de Algemene Vergadering is de draad weer opgepakt. De

hierbij tussen de hond en de keurmeester te lopen.

rasgroepen en rayons waren uitgenodigd voor een verkennend gesprek over
nut en noodzaak van dit overlegorgaan.

Sinds 2013 kent de Junior Handling een oﬃcieel reglement, dat van tijd tot

Uit iedere rasgroep en rayon waren twee vertegenwoordigers aanwezig en zij

tijd zal worden aangepast dan wel aangevuld. Ook werd er in oktober 2013

stonden allen positief tegenover het weer instellen van de Ledenraad, mits er

het eerste seminar voor aspirant-keurmeesters Junior Handling gehouden.

voldoende betrokkenheid vanuit de rasverenigingen en kynologen clubs is. De

De keurmeesters die deze seminars volgen zullen door de Raad van Beheer

Ledenraad kan alleen dan een klankbord zijn. De aangesloten leden kunnen

worden aangesteld als keurmeester Junior Handling. Alleen deze

relevante agendapunten via hun vertegenwoordigers in de Ledenraad

keurmeesters Junior Handling zullen mogen keuren in de Junior Handling-

inbrengen. Zij hebben een adviserende stem bij de besluitvorming met

competitie.

betrekking tot de beleidsplannen van de Vereniging Raad van Beheer.
Een werkgroep is gevraagd om uitgangspunten te formuleren en na te denken

Op 12 april 2014 houdt de Raad van Beheer het tweede seminar voor

over de vorm waarin dit overleg moet worden gegoten. Op basis daarvan

aspirant-keurmeesters Junior Handling. Dit seminar is bedoeld voor

zullen de deelnemers in een volgend overleg - en na afstemming met hun

keurmeesters en voor oud-Junior Handlers die minimaal de leeftijd van 25

achterban - deﬁnitief besluiten of de Ledenraad een doorstart zal gaan krijgen.

jaar hebben bereikt. Om in te schrijven voor deze seminars of voor meer
informatie: juniorhandling@raadvanbeheer.nl

REGLEMENTSWIJZIGINGEN AGILITY, FLYBALL EN
GEDRAG & GEHOORZAAMHEID
Op 15 januari jl. vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats, waarin Cynophilia

RAAD VAN BEHEER BEREIKT MIJLPAAL: MEER DAN
2000 VOLGERS OP TWITTER!

haar voorgestelde reglementswijzigingen met betrekking tot agility, ﬂyball en

Twitter is een gratis internetdienst waarmee gebruikers

G&G aan de leden van de Raad van Beheer presenteerde. De aanwezigen

korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren.

hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt en hun mening over de plannen

Het is een social network site waarbij men op elkaar

van Cynophilia gegeven. Het bestuur van de Raad van Beheer was als

kan reageren en elkaar kan volgen. Onlangs bereikte de

toehoorder aanwezig. De rayonbesturen en betrokken rasgroepen was

Raad van Beheer het aantal van meer dan 2000

gevraagd het bestuur van de Raad van Beheer van advies te voorzien. Omdat

volgers. Dat kunnen er natuurlijk altijd meer worden. Volg de Raad van

de reglementswijzigingen niet konden rekenen op draagvlak bij de

Beheer op Twitter: www.twitter.com/raadvanbeheer .
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HONDEN WELZIJN TEAM IN 2014 OP IEDERE SHOW
ACTIEF

Ziet u op een show dat exposanten niet met het welzijn van een hond
rekening houden, dan kunt u dat doorgeven bij de stand van de Raad van
Beheer. Leden van het team worden dan direct ter plaatse gestuurd.
In 99% van de gevallen gaan exposanten uitstekend met hun honden om,
maar we gaan voor 100% hondvriendelijke tentoonstellingen!

BREDERE FOKBASIS VOOR SAARLOOSWOLFHOND

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over het Honden
Welzijn Team. Vanaf 2014 is het Honden Welzijn Team op elke CAC/CACIB
tentoonstelling aanwezig.
Het Honden Welzijn Team bestaat uit ervaren mensen uit de kynologie. Zij
hebben ervaring met de omgang tussen mens en hond. De leden van het
team treden niet als politieagent op, maar wijzen exposanten er op dat de
honden ook op tentoonstellingen op een verantwoorde, hondvriendelijke
manier moeten worden behandeld. Zo zullen exposanten worden

De Saarlooswolfhond is een van de negen erkende hondenrassen van

aangesproken worden als honden bijvoorbeeld te lang zonder water en

Nederlandse bodem. Het is een apart ras dat nog dicht bij de natuur staat en

zonder aandacht in een bench verblijven. Ook wordt er door het team op

een grote gelijkenis vertoont met wolven zowel in uiterlijk als gedrag. Het

toegezien dat honden niet te lang of onbewaakt op een trimtafel staan of

zeldzame ras bestaat uit een beperkt aantal exemplaren, waardoor een te

prikbanden dragen.

grote verwantschap tussen de dieren is ontstaan.
De Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS)

Nestje gefokt?
Registreer je pups op
www.databankhonden.nl

zet zich in voor een gezonde toekomst van de Saarlooswolfhond. De AVLS
heeft op verzoek van de Raad van Beheer een uitgebreid plan van aanpak
opgesteld. Het behelst het ontwikkelen van een bredere fokbasis waarbij
druppelsgewijs andere hondenrassen zullen worden ingebracht. Daardoor
zal de stijging van de inteelt in de toekomst beheersbaar worden. Het project
zal vele jaren in beslag nemen en wordt begeleid door een commissie waar

Verplicht
vanaf

1 april
2013

beide organisaties zitting in hebben. Beide partijen hopen dat toekomstige
generaties kunnen blijven genieten van een uniek hondenras van
Nederlandse bodem, de Saarlooswolfhond.
De Raad van Beheer heeft samen met de AVLS het persbericht hierover
gecommuniceerd naar de landelijke en regionale dagbladen en via haar
eigen media. Voor het nieuwsbericht hierover:
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/
bredere-fokbasis-voor-nederlands-hondenras/

OVERZICHT DISKWALIFICATIES TUCHTCOLLEGE
Aan het bureau van de Raad van Beheer werden met regelmaat vragen
gesteld over de uitspraken van het tuchtcollege en de daarbij horende
diskwaliﬁcaties. De Raad van Beheer heeft daarom een nieuwe pagina
toegevoegd aan de informatie over de juridische uitspraken. Daarop staat
een overzicht van geldende diskwaliﬁcaties door het tuchtcollege. Voor de
Databankhonden.nl is een initiatief van

pagina http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridischeuitspraken/overzicht-diskwaliﬁcaties/

KEURMEESTERSDAG WERKHONDEN – EERSTE
EREKEURMEESTERS

SYMPOSIUM VERWANTSCHAP GROOT SUCCES!
Op 21 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer samen met Wageningen
UR een symposium waarin de resultaten van het project ‘Omgaan met
verwantschap en inteelt in de rashondenfokkerij’ aan een breed publiek
gepresenteerd werden. Meer dan 250 fokkers, rasverenigingen en andere
organisaties uit de sector hadden zich voor dit symposium ingeschreven.
Dagvoorzitter was Lucia Kaal van Wageningen UR.
Het symposium werd geopend door John Wauben, portefeuillehouder
Gedrag, Gezondheid en Welzijn binnen het bestuur van de Raad van
Beheer. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer, nam de
aanwezigen mee door de gezondheidsproblematiek bij rashonden en de
wijze waarop de Raad van Beheer werkt aan gezonde en sociale
rashonden. Kor Oldenbroek van Wageningen UR legde de aanwezigen uit
wat het verschil is tussen inteelt en verwantschap en waarom een
beperking van de inteelttoename van groot belang is als het gaat om het
fokken van gezonde honden. In een duo-presentatie namen Jack Windig
van Wageningen UR en Laura Roest, dierenarts bij de Raad van Beheer,
de ontwikkelde softwaremodules door en lieten zien op welke wijze deze
modules kunnen worden gebruikt om te komen tot een weloverwogen
fokbeleid en verstandige fokcombinaties. Henri Kool, directeur Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van Economische Zaken
sloot het symposium af.

Uitreiking oorkonde erekeurmeester door John Lijﬃjt (midden) aan Henk Gerards (links)
en Jur Visser (rechts).

Als dank voor de jarenlange samenwerking en voor het vertrouwen in de
Raad van Beheer en de inzet van het Ministerie om een project als deze

De laatste zondag van Januari is een vastgestelde “keurmeestersdag”

mogelijk te maken, ontving Henri Kool uit handen van John Wauben het

voor de werkhondenkeurmeesters. Tijdens deze dag worden de

speciale beeldje van de hond uit het logo van de Raad. De verschillende

keurmeesters door de Commissie Werkhonden bijgepraat over eventuele

presentaties zijn terug te vinden op de website van de Raad van Beheer

wijzigingen in regels en/of uitvoering van het IPO-reglement en andere

op http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/

guidelines en reglementen. Ook wordt er aan de hand van thema’s in

publicaties-lezingen/

kleine groepjes gesproken over onderwerpen die actueel zijn in de
hondensport en komen vragen aan bod die keurmeesters hebben of die
hun zijn aangereikt door hondensporters.
• Tijdens de keurmeester dag van 2014 is onder meer aan de orde
geweest:
• Het gebruik van social media en de gevolgen voor een evenement.
• Integriteit, loyaliteit en normen en waarden op en rond de
evenementen.
• De positie die door de keurmeester moet worden ingenomen om alle
verrichtingen goed te kunnen beoordelen.
• Mededelingen vanuit de FCI en de Raad van Beheer.
Dit jaar was er echter ook een belangrijk moment voor twee
afscheidnemende keurmeesters.
Henk Gerards en Jur Visser hebben een langjarige carrière als
keurmeester, hondengeleider, coach en wat al niet meer, afgesloten.
Beiden ontvingen voor hun jarenlange verdiensten in het verleden al de
Gouden Erespeld van de Raad van Beheer. Voor het eerst in de
geschiedenis van de africhtingkeurmeesters is door de Raad van Beheer

Een volle zaal met aandachtige toehoorders: rasverenigingen, fokkers en organisaties uit de sector. Het

het erekeurmeesterschap aan beiden toegekend.

symposium was binnen twee dagen volgeboekt.
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AFSCHEID VAN PAULA HAVIK

TENTOONSTELLINGSAGENDA
Op 7 januari jl. heeft het

Op de website van de Raad van Beheer vind u onder

bureau van de Raad van

www.raadvanbeheer.nl/agenda de actuele tentoonstellingsagenda voor

Beheer afscheid moeten

2014 met daarbij alle benodigde informatie.

nemen van haar zeer

Ook in 2014 zal er weer een aantal dubbelshows – twee dagen voor alle

gewaardeerde collega Paula

rassen – worden georganiseerd. Dat is het geval in

Havik. Helaas moest Paula, na
ruim 42 jaar in dienst te zijn

Goes (19 en 20 april 2014)

geweest, wegens

Maastricht (27 en 28 september 2014)

gezondheidsredenen stoppen

Zwolle (4 en 5 oktober 2014)

met werken. Ter ere van

Amsterdam (ééndaagse 12 december, Winner 13 en 14 december 2014)

Paula is er op deze dag een
bijeenkomst georganiseerd

Ook onder bovenstaande link vind u de gegevens over de FCI European Dog

waarbij een heerlijk

Show in Brno (Tsjechië) en de FCI World Dog Show in Helsinki (Finland),

lunchbuﬀet werd geserveerd.

respectievelijk in oktober en augustus 2014. Voor de Benelux Winner die in

Paula Havik, 42 jaar in dienst geweest van de Raad van

De bijeenkomst werd,

Nederland in 2014 voor het eerst wordt georganiseerd in Rotterdam,

Beheer, geﬂankeerd door de huidige directie en door

behalve door alle collega’s,

verwijzen we u naar de informatie elders in deze Raadar.

oud-directieleden Martin van de Weijer en Jan Beeftink.

ook opgeluisterd door de
aanwezigheid van onze

oud-directie en oud-bestuursleden de heren Martin van de Weijer en Jan

VOOR DE AGENDA

Beeftink. Dit werd door Paula zeer op prijs gesteld.

7/9 februari 2013

Tentoonstelling Eindhoven, www.kcdekempen.nl

Omdat Paula altijd dol is geweest op Dashonden werd zij verblijd met een

23 februari 2014

Hond van het Jaar 2013 Show. Klik hier voor informatie

mooi bronzen beeldje van een Dashond als aandenken aan haar tijd bij de

1/2 maart

Tentoonstelling Groningen, www.martinidogshow.nl

Raad van Beheer. Dit bronzen kunstwerk was speciaal gemaakt door

22/23 maart

Tentoonstelling Leiden (Hazerswoude),
www.kvrijnland.nl

bestuurslid Hugo Stempher.
Al met al is het een ﬁjn en gedenkwaardig afscheidsfeest geworden. Wij

18 mei 2014

Dag van de Hond, www.dagvandehond.nl

zullen Paula missen en willen haar hierbij nogmaals hartelijk danken voor

28 juni 2014:

Algemene Vergadering Raad van Beheer,
uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden.

haar enorme inzet en betrokkenheid in de afgelopen 42 jaar.

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en

MARTINI DOG SHOW – INSCHRIJVEN EN BEZOEKEN
Op 1 en 2 maart a.s. zal in het Martini Plaza in Groningen weer de Martini

Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en
Werkhonden zie: www.raadvanbeheer.nl/agenda

Dog Show met CAC en CACIB voor alle rassen worden gehouden. Inschrijven
is nog mogelijk tot 10 februari a.s.: http://www.martinidogshow.nl/

STUUR RAADAR DOOR…

Op zaterdag 1 maart worden de rasgroepen 1, 2, 4, 5 en 10 gekeurd. Op

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

zondag 2 maart de rasgroepen 3, 6, 7, 8 en 9.

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

Alle informatie voor bezoekers is te lezen op:

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

http://www.martinidogshow.nl/bezoekers

hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
HOND VAN HET JAAR 2013 SHOW – INSCHRIJVEN
EN BEZOEKEN

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

Tot 1 februari a.s. is het mogelijk om in te schrijven voor de Hond van het
Jaar 2013 Show. Niet elke hond kan worden ingeschreven; Voor meer

MELD U AAN VOOR RAADAR…

informatie over de voorwaarden:

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

http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hond-van-het-

www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

jaar-show/hvhj-2013-23-2-2014-informatie/
Datum: zondag 23 februari a.s.
Aanvang keuringen: 12.00 uur

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort

www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:

Route: www.deﬂint.nl/algemeen

www.facebook.com/raadvanbeheer

Parkeren: op het plein of in de parkeergarage

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

Entree: € 7,50

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.

