RAADAR IS DE NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD VAN BEHEER

JAARGANG 2 | NUMMER 4 | APRIL 2014

EERSTE FOKGESCHIKTHEIDSKEURINGEN ENGELSE BULLDOG SUCCES
Op 15 maart en 19 april jongstleden vonden de eerste
fokgeschiktheidskeuringen plaats voor de Engelse Bulldog.
Een grote opkomst met respectievelijk 25 en 20
deelnemende honden die het spits afbeten tijdens deze
‘generale repetities’.
De fokgeschiktheidskeuring is onderdeel van een pakket van
maatregelen die de gezondheid van het ras moeten
verbeteren. De Raad van Beheer en de twee
rasverenigingen, de Engelse Bulldog Club Nederland en de
Bulldog Club Nederland, hebben met elkaar afspraken
gemaakt die gelden voor alle fokdieren waarvoor men voor
de pups stambomen wil aanvragen, ongeacht of men lid is
van de rasvereniging of niet. De regels hiervoor gaan gelden
voor dekkingen vanaf 1 juni 2014.
De voorwaarden die gelden voor Engelse Bulldogen die voor
de fokkerij worden ingezet zijn:
• Fokgeschiktheidskeuring (conditietest, patella onderzoek,
exterieurkeuring)
• ECVO oogonderzoek;
• DNA-test op blaasstenen;
• Regels voor inteeltbeperking;
• Regels voor natuurlijke geboorte – keizersnede

De fokgeschiktheidskeuring bestaat uit een conditietest,
patella luxatie-onderzoek en een exterieurkeuring.
Bij de eerste fokgeschiktheidskeuring op 15 maart was er vooraf
een informatiebijeenkomst. Vice-voorzitter en
portefeuillehouder fokbeleid van het bestuur van de Raad van
Beheer, John Wauben, was trots op het grote aantal deelnemers
en blij dat we nu van start konden gaan met de eerste
keuringen. Een eerste stap op weg naar een gezonder ras.
Dierenarts Walter Strikkers en rasspecialist John Williams
verzorgden een lezing over de relatie tussen exterieur en
gezondheid en het gevaar van overdrijving.
Er was een grote groep toehoorders vanuit de
rasverenigingen, de fokkers en de keurmeesters. Ook de
sector was uitgenodigd. Vertegenwoordigers van het
ministerie van Economische Zaken, de KNMvD, Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde die de
dierenartsen vertegenwoordigt en de Hondenbescherming
waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst en bij de 1e
fokgeschiktheidskeuring. Dat de keuringen geen wassen neus
zijn, bleek wel uit het feit dat bij beide dagen enkele honden
niet slaagden voor de keuring.
Voor meer informatie over het fokbeleid van de Engelse
Bulldog en de presentaties tijdens de informatiebijeenkomst
ga naar www.raadvanbeheer.nl/ebfokkerij.

Keurmeesters John Williams en Dick Baars beoordelen een
Engelse Bulldog tijdens de fokgeschiktheidskeuring. Op de
achtergrond keurmeester Bas Bosch.

Dierenarts en Bulldog specialist Walter Strikkers tijdens het
meten van de hartslag bij de conditietest.
Foto’s: Suzanne Verhagen

www.raadvanbeheer.nl

DAG VAN DE HOND VERWACHT OOK DIT JAAR WEER DUIZENDEN BEZOEKERS!
De Dag van de Hond komt steeds dichterbij. Op 18 mei
zetten kynologenclubs en rasverenigingen op meer dan 40
locaties door heel Nederland hun deuren open voor alle
hondenliefhebbers. De organisatie verwacht ook dit jaar
weer vele duizenden bezoekers. Iedere locatie heeft een
eigen programma met demonstraties, informatie en
activiteiten.

een locatie in uw omgeving. Voor de KinderKwis en voor
meer informatie over alle deelnemers en hun programma en
voor zie www.dagvandehond.nl.

Er is speciale aandacht voor het thema van dit jaar ‘Kind &
Hond’. Zo kunnen kinderen een speciale KinderKwis doen en
een oorkonde winnen op de website van de Dag van de
Hond. Alle deelnemende locaties hebben speciale
informatiefolders en een poster met de ‘tien gouden regels
voor kind & hond’. Met deze tien gouden regels leren
kinderen hoe ze veilig met honden moeten omgaan en wil de
Raad van Beheer een bijdrage leveren aan het terugbrengen
van het aantal hondenbeten in Nederland. Het zijn namelijk
kinderen die het vaakst het slachtoffer worden, meestal
omdat zij de lichaamstaal van een hond niet goed begrijpen.
Houdt dus 18 mei vrij in uw agenda en plan een bezoek aan

RAAD VAN BEHEER EN RASHONDEN TIJDENS ANIMAL EVENT 2014
Animal Event, het grootste dierenevenement van Nederland
vindt dit jaar plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 mei
in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger met zijn 9
honden, dog-dance kampioene Brigitte van Gestel, een
seminar voor hondenprofessionals, workshops en een
presentatie van een diversiteit aan hondenrassen staan
onder andere op het programma.
De Raad van Beheer werkt al jarenlang samen met Animal
Event en ondersteunt de promotie van rashonden tijdens dit
evenement. De Raad van Beheer zorgt er samen met de
organisatie voor dat tijdens Animal Event 25 rasverenigingen
hun ras kunnen promoten. Voor de rasverenigingen is het
een unieke gelegenheid om bezoekers kennis te laten maken
met rashonden. Dit jaar investeert de Raad van Beheer nog
eens extra in duidelijk herkenbare rashondenpiste waar de
hondenrassen hun beste beentje voor kunnen zetten tijdens
het rashondendefilé en andere demonstraties.

2

20% korting op de entreeprijzen
Op 1 februari jl. is de online voorverkoop van Animal Event
van start gegaan. Speciaal voor lezers van Raadar biedt de
Raad van Beheer de mogelijkheid Animal Event tickets te
kopen met 20% korting. Daarvoor gaat u naar:
1. www.animal-event.nl/tickets
2. vul in de ticketshop de actiecode in: rashondenactie 14
3. in de ticketshop wordt 20% korting gegeven op de
entreeprijzen. Kies het ticket van uw keuze en vul de
gegevens in
4. na ontvangst van de betaling wordt de entreekaart per
e-mail toegestuurd
Verdere informatie op: www.animal-event.nl

36STE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BEHEER
Op zaterdag 28 juni 2014 vind de 36e algemene vergadering
van de vereniging Raad van Beheer plaats. Deze is uitsluitend
toegankelijk voor aangesloten leden.
Dit zijn de belangrijkste agendapunten:
•	Financiën: toelichting op en goedkeuring van het financieel
verslag 2013.
• Goedkeuring jaarverslag 2013
•	Voorstel tot aanpassing hoofdstuk VI Kynologisch
Reglement (tuchtrecht)
•	Voorstel tot toelating van twee bijzondere verenigingen
namelijk Kynologen Verbond Nederland en Vereniging
Ringmedewerkers Nederland.
•	Aanpassing artikel 2 Huishoudelijk Reglement: Voorstel tot
opname nieuwe verenigingsvorm (sport- en kynologische
vereniging)
•	Voorstel tot aanpassing regels over kennelnaam en
winstoogmerk.
•	Voorstel tot aanpassing regels voor meer grip op
gezondheid- en welzijnsbeleid tijdens keuringen:
A. Keurmeestercorps tijdens CAC(IB) shows moet bestaan
uit minimaal 50% Nederlanders

 . Verplichte nascholing voor exterieur keurmeesters in
B
Nederland
•	Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement over het
doorgeven van adressen aan rasgroepen en rayons.
•	Initiatiefvoorstel van de Australian Kelpie Club: voorstel tot
beperkte verstrekking van stambomen aan fokkers.
•	Bestuursverkiezing.
•	Initiatiefvoorstel van de Nederlandse Vereniging voor
Berger Blanc Suisse (NVBBS) en de Chow Chow Vereniging
Holland tot onderzoek gebruikmaken Fins Laboratorium.
•	Diverse initiatiefvoorstellen van de NVBBS tot wijziging van
reglementen en tot het instellen van een onafhankelijke
vertrouwenscommissie en het instellen van een commissie
vernieuwing.
Amendementen als bedoeld in artikel 13, lid 5 van het
Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingediend tot 17
mei 2014. De leden hebben de uitnodiging en de agenda via
email toegezonden gekregen. Deze zijn tevens digitaal
beschikbaar op het extranet verenigingen op de website van
de Raad van Beheer.

BENELUX WINNER HEEFT EEN VLIEGENDE START!
De voorbereidingen voor de eerste Benelux Winner zijn in
volle gang.
Zo worden de certificaten en kampioensdiploma’s
afgestemd tussen de drie landen en is deze Benelux Winner
aangewezen als extra selectieshow voor Crufts 2015.
De Raad van Beheer is er trots op dat Eukanuba zijn
partnercontract met de Raad heeft uitgebreid. Voor de
komende jaren zal Eukanuba de hoofdsponsor zijn van de
Benelux Winner tentoonstellingen in Nederland. Deze zullen
door de Raad van Beheer – in nauwe samenwerking met de
tentoonstellinggevende verenigingen- worden
georganiseerd.
De eerste Nederlandse Benelux Winner vindt op 6 en 7
september plaats in Rotterdam. Op de website
http://www.dogshowrotterdam.nl/ staat alle informatie
met betrekking tot de keurmeesters en de toekenning van
de verschillende titels in de verschillende klassen. Ook de
inschrijfformulieren zijn op deze site beschikbaar, zowel
voor online inschrijving als een pdf om te downloaden.
‘A brand new title’
Ook buiten Nederland is er veel aandacht voor de
Benelux Winner. De Engelse kynologische krant Our Dogs
van 14 april jl. bericht: Our Dogs can now announce the
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launch of a brand new title to be won at selected shows
in Europe in the Benelux region. De krant vervolgt: Deze
nieuwe titel is het resultaat van de samenwerking tussen
de Kennel Clubs van België, Nederland en Luxemburg. De
Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’ is er zeer
nauw bij betrokken, want de eerste ‘Benelux Winner’ zal
in Rotterdam worden gehouden.
Our Dogs wijdt een groot artikel aan de eerste Benelux
Winner en informeert Engelse exposanten over de
verschillende te behalen titels en waar en wanneer de show
zal worden gehouden.

KEURMEESTERBELEID VOOR EXTERIEUR KEURMEESTERS ZORGVULDIG GEËVALUEERD EN GEACTUALISEERD
In het najaar van 2013 is de evaluatie van het
keurmeesterbeleid voor exterieur-keurmeesters van de Raad
van Beheer gestart. De eerste evaluatie was schriftelijk voor
zowel de keurmeesters als de rasverenigingen. Daarna
werden er twee evaluatieavonden georganiseerd. Met de
resultaten van beide evaluaties zijn de Raad van Beheer en
de Vereniging van keurmeesters op kynologisch gebied in
Nederland (VKK) aan de slag gegaan om de voorstellen te
verwerken in een actueel uitvoeringsreglement voor
exterieur keurmeesters. Tijdens de informatieavond op
woensdag 16 april jl. werden de nieuwe uitvoeringsregels
gepresenteerd aan de keurmeesters en de rasverenigingen.
Veel kleine aanpassingen zijn vooral van organisatorische aard.
De veranderingen die voor alle betrokkenen de meeste impact
zullen hebben noemen wij hieronder. De uitvoeringsregels
beschrijven de volledige rasexamens, de compacte examens,
het loopbaantraject en het algemeen beleid.
•	‘Start stages’ voor beginnende keurmeesters zijn voor de
eerste 8 bevoegdheden: per ras 3 x stagelopen
•	Afrondingsstages zijn sterk teruggebracht. Nu alleen nog
mogelijk voor numeriek kleine rassen (qua populatie) in
Nederland.
•	Opgave na Exterieur & Beweging gemotiveerd en de
betrokkenheid bij een ras door de kandidaat aantonen bij
de rasvereniging, de VKK en de Raad van Beheer. Maximaal
5 rassen voor de startende kandidaat, ongeacht de rasgroep
•	Geslaagd indien praktijk en theorie voldoende zijn. Het
herexamen is zowel bij een compact als bij een volledig
examen vervallen. Gezakt indien (één van) beide
onvoldoende is of de commissie vaststelt dat de kandidaat
zich onwaardig heeft gedragen
• Compact rasexamen van 2 naar 3 honden
•	Bij variëteiten wordt het aantal examenhonden per examen
bepaald door Raad van Beheer
•	Organisatie door Raad van Beheer: maximaal 1 compact
rasexamen per jaar voor een ras. Uitzondering: compacte

rasexamen in combinatie met een volledig rasexamen en
compacte examens tijdens een keuringsevenement van de
rasvereniging
•	Compacte examens kunnen nu ook worden georganiseerd
op keuringsevenementen van de rasvereniging o.a. tijdens
de Clubmatch, Jongenhondendag, aankeuringen
•	De Raad van Beheer gaat een adviescommissie benoemen
die bij terugkerende klachten omtrent het functioneren van
een keurmeester een onafhankelijk onderzoek kan gaan
instellen. Deze adviescommissie kan het bestuur van de
Raad van Beheer adviseren omtrent de performance van de
betreffende keurmeester.
•	Voor de Nederlandse rassen geldt: altijd een rasexamen en
altijd de verplichting tot het volgen van het opleidingstraject
•	Verplichte nascholing voor alle exterieurkeurmeesters; dit
om grip te houden op kwaliteit en de veranderde inzichten
•	Administratie en coördinatie van de verplichte nascholing
gebeurt door de Raad van Beheer
•	Criteria om bepaalde rassen te onderscheiden als
examenras (dus geen mogelijkheid tot afrondingsstage):
numeriek grote rassen in Nederland, anatomisch
afwijkende rassen, Nederlandse rassen
Het volledige reglement zal na de formele vaststelling door
het bestuur van de Raad van Beheer worden gepubliceerd op
de website van de Raad van Beheer (www.raadvanbeheer.nl)
en de VKK (www.keurmeesters.nl)

“Fikkie,
pak bal!”

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR)
In de afgelopen periode zijn de verenigingsfokreglementen
van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd door de
Raad van Beheer:
• Vereniging ‘De Weimarse Staande Hond’
• Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’
•	Nederlandse Vereniging voor Tsjechoslowaakse
Wolfhonden
• Flatcoated Retriever Club
• Vereniging De IJslandse Hond In Nederland
• Schipperkes Club van Nederland
• Dobermann Vrienden in Nederland
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Zondag 18 mei • Kind & Hond

www.dagvandehond.nl

PUBLICATIE RAPPORT ‘VERANTWOORD HONDEN HOUDEN’
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert
staatssecretaris Sharon Dijksma om aanvullende eisen voor
hondenhouders in te stellen om daarmee het aantal
bijtincidenten terug te dringen.
Wat die aanvullende eisen precies moeten zijn en voor welke
houders van welke categorieën honden deze moeten gelden,
hangt af van een op feiten gebaseerde risicoanalyse. De RDA
zou graag zien dat de staatssecretaris deze risicoanalyse op
korte termijn laat uitvoeren.

een mogelijk houdverbod voor kwaadwillende
hondenhouders en maatregelen om agressieve lijnen
binnen rassen uit te fokken.

De aanvullende eisen voor hondenhouders zijn onderdeel
van een pakket preventieve maatregelen dat de Raad voor
Dierenaangelegenheden adviseert. Dit pakket bevat onder
meer goede voorlichting over honden en hondengedrag,

Het volledige rapport is te lezen op http://www.rijksoverheid.
nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/08/15/
verantwoord-honden-houden-paal-en-perk-aanonaanvaardbaar-gedrag-van-honden-en-hun-houders.html

In zijn zienswijze Verantwoord Honden Houden doet de Raad
voor Dierenaangelegenheden ook een aantal aanbevelingen
om de maatregelen die worden genomen nadat een
bijtincident heeft plaatsgevonden effectiever, eerlijker en
efficiënter te maken.

BIJTINCIDENTEN HONDEN IN HET NIEUWS
In de afgelopen weken zijn in de
kranten en op de radio berichten
geweest met betrekking tot
hondenbeten. Vaak werd er een
koppeling gelegd met het
verschijnen van het adviesrapport
van de Raad voor
Dierenaangelegenheden (RDA)
‘verantwoord honden houden’
aan staatssecretaris Dijksma.
Zoals zo vaak het geval is, zijn de
berichten niet eensluidend.
Een zesjarige meisje en haar zusje
uit Schijndel, die op 17 april jl.
werden aangevallen door
‘Staffordshire Terriërs’, zouden
door hun vader zijn opgesloten,
terwijl die even weg was. Het
bericht is na te lezen op http://
www.telegraaf.nl/s/22521959. Ook Omroep Brabant
besteedde aandacht aan dit incident:
http://www.omroepbrabant.nl/Search.aspx?searchstring=staf
fordshire+terrier
Voor diverse media waaronder RTL Nederland was dit reden
om contact te zoeken met de Raad van Beheer. De Raad van
Beheer heeft in zijn reactie aan RTL Nederland laten weten
dat o.a. bij de American Staffordshire Terrier beide ouders
met goed gevolg een gedragstest (MAG-test) hebben moeten
ondergaan voordat de pups een stamboom krijgen. Bij de
zogenaamde look-alikes is dit geen voorwaarde en vindt
hierop geen controle plaats. De Raad van Beheer adviseert
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pupkopers dan ook om een
rashond met officiële stamboom
via bij de rasvereniging
aangesloten fokkers te kopen
zodat zeker is dat beide ouders de
gedragstest met succes hebben
afgerond. Daarnaast adviseert de
Raad van Beheer om na de
aanschaf een opvoedcursus bij
een hondenschool of
kynologenclub te volgen. De
volledige reactie aan RTL
Nederland vindt u op onze
website als item.
Daarnaast heeft de Raad van
Beheer de redactie ‘gepusht’ om
een training met honden bij te
wonen bij een kynologen club. Dit
om de kijkers te laten zien dat
honden moeten worden opgevoed en getraind tot sociale
dieren, die zich in de maatschappij goed kunnen gedragen.
Ondanks alle voorlichting aan RTL door de Raad van
Beheer en de actieve medewerking van de kynologen
club, blijkt het voor programmamakers toch steeds weer
moeilijk te zijn om in een paar minuten het juiste beeld
over te brengen, de juiste informatie te geven en de juiste
toon te treffen.
Het bestaan van de MAG (Maatschappelijk Aanvaardbaar
Gedrag) test werd helaas niet genoemd en ook niet de naam
van de Raad van Beheer. Echter, kijkers hebben wel kunnen
zien en horen dat het volgen van gehoorzaamheidscursussen
een must is. Voor élke hond, ongeacht het ras.

FCI COMMISSIES VERGADEREN BIJ DE RAAD
VAN BEHEER
Van 3 t/m 6 april jl. was de Raad van Beheer gastheer voor de
twee belangrijkste commissies van de Fédération Cynologique
Internationale (FCI), de wereldorganisatie voor rashonden: De
FCI Scientific Commission en de FCI Standard Commission.
De Standard Commission is verantwoordelijk voor formele
goedkeuring van alle rasstandaarden.
De Scientific Commission is verantwoordelijk voor de
coördinatie van het internationale gezondheidsbeleid van de
FCI. Vanuit de gehele wereld waren de commissieleden voor
dit jaarlijkse overleg ingevlogen naar Amsterdam. De Raad
van Beheer had zijn vergaderruimte beschikbaar gesteld en
coördineerde deze meeting.
Presentatie gezondheidsbeleid Raad van Beheer
Natuurlijk werd deze gelegenheid aangepakt om de Raad van
Beheer op een professionele manier te presenteren aan de
internationale kynologische vertegenwoordigers. Op
vrijdagmiddag 4 april jl. gaven Laura Roest, dierenarts van de
Raad van Beheer, en John Wauben, vice-voorzitter van het
bestuur, voor beide commissies een presentatie over het
gezondheids- en welzijnsbeleid van de Raad van Beheer. De
commissies waren onder de indruk van de vele stappen die
de Nederlandse kynologie in de afgelopen jaren heeft gezet
om de gezondheid en het welzijn van onze rashonden te
borgen. Verschillende landen waren zeer geïnteresseerd in de
procedures die wij in Nederland met elkaar hebben
doorlopen om draagvlak te krijgen voor ons beleid.

De FCI Commissies te gast bij de Raad van Beheer.
Bestuursvoorzitter Gerard
Jipping ontvangt uit handen
van de auteur en voorzitter
van de FCI standaard
commissie, mevrouw Rene
Sporre-Willes uit Zweden, de
nieuwe uitgave van het
rassenboek van de Zweedse
Kennel Club
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INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Organisator: Jachthondenshow Nederland
Waar? Sportcentrum Papendal, Papendallaan 9, 6816 VD
Arnhem
Wanneer? Zondag 15 juni 2014
Inschrijfformulier:
http://www.jachthondenshow.nl/inschrijven/
Sluiting inschrijving: 19 mei 2014
Website: www.jachthondenshow.nl
Vragen? secretaris@jachthondenshow.nl
Bijzonderheden: CAC toekenning, alleen voor de rassen uit de
rasgroepen 4, 6, 7 en 8. Alle bezoekers en parkeren gratis
Organisator: Kynologen Club Uden en Omstreken
Waar? Zeelandsedijk 18, 5408 SM Volkel
Wanneer? Zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014
Inschrijfformulier: http://outdoor-uden.nl/nl/inschrijven
Sluiting inschrijving: 25 mei 2014
Website: http://www.kc-uden.nl/outdooruden/
Vragen? info@kc-uden.nl
Bijzonderheden: rasgroepen 1, 4, 5, 6, 7 en 8 op zaterdag.
Rasgroepen 2, 3, 9 en 10 op zondag
Organisator: Stichting Hondententoonstelling Rotterdam
Waar? Ahoy, Rotterdam-Zuid
Wanneer? Zaterdag 6 en zondag 7 september 2014
Inschrijfformulier downloaden:
http://www.dogshowrotterdam.nl/Inschrijfformulier2014.pdf
Idem on line inschrijven:
http://www.dogshowrotterdam.nl/Entry2014/
Sluiting inschrijving: 13 augustus 2014
Website: www.dogshowrotterdam.nl
Vragen: admin@dogshowrotterdam.nl
Bijzonderheden: Deze show is de eerste Benelux Winner
Nederland. Rasgroepen 1, 4, 5, 6, 7 en 8 op zaterdag.
Rasgroepen 2, 3, 9 en 10 op zondag.

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!

Voor meer informatie
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

DE TOEKOMST VAN DE GEZONDE EN SOCIALE HOND
Er gebeurt veel op het gebied van het maatschappelijk
verantwoord fokken en houden van rashonden in Nederland.
Gezondheid en welzijn zijn immers leidend in het beleid van
de Raad van Beheer.
Tijdens de diverse overleggen van de rasgroepen, waarbij de
Raad van Beheer ook aanwezig is, zijn er veel vragen gesteld
over de certificeringplannen van Cynokeur en Stichting
Dierbaar. Het blijkt dat er nog veel vragen zijn en dat fokkers
twijfelen over de voordelen van certificering. Voor wat betreft
een mogelijke certificering van fokkers en/of nesten van
fokkers die lid zijn van bij de Raad van Beheer aangesloten
verenigingen, heeft de Raad van Beheer nog geen plannen
ontwikkeld. De Raad van Beheer heeft aangegeven dat een
solide certificeringsysteem mogelijk een positieve bijdrage
zou kunnen leveren aan de positie van de rashondenfokkers
in Nederland. De Raad van Beheer dient echter ook oog te
houden voor de mogelijke nadelen.
De Raad van Beheer heeft een aantal oriënterende
gesprekken gevoerd met Cynokeur maar deze gesprekken
hebben nog niet geleid tot plannen en/of voorstellen naar
onze leden voor samenwerking en/of erkenning in de
toekomst. Ditzelfde geldt voor gesprekken die zijn gevoerd
met Stichting Dierbaar, een initiatief van de
brancheorganisatie voor dierenspeciaalzaken Dibevo.
Wel is de Raad van Beheer in een vergevorderd stadium met
de Verenigingsfokreglementen (VFR’s) en zal hij in de zomer
van dit jaar beginnen met de daaruit voortvloeide
normenmatrix. Ook de locatiecontroles worden dagelijks
uitgevoerd door de buitendienst van de Raad van Beheer.

Aandacht voor socialisatie en gezondheid
De Raad van Beheer zal, samen met de aangesloten verenigingen
en haar fokkers, de komende jaren veel inspanningen gaan
leveren en ook middelen ter beschikking gaan stellen om het
‘merk’ de gezonde en de sociale (ras)hond in Nederland te gaan
versterken en promoten! Immers, de consument moet makkelijk
het verschil kunnen zien tussen een verantwoord gefokte pup,
met veel aandacht voor socialisatie en gezondheid, en de puppy’s
waarbij helaas niet aan deze criteria wordt voldaan. De Raad van
Beheer zal in haar landelijke campagnebeleid veel aandacht gaan
besteden aan het geven van de juiste informatie aan de in een
hond geïnteresseerde consumenten. Zodanig, dat het als
vanzelfsprekend wordt gezien om te kiezen voor een pup die is
gefokt volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer.
Goede en eerlijke voorlichting
Per jaar vinden in Nederland meer dan 180.000 puppy’s een
nieuw huis. Ongeveer 40.000 rashondenpups zijn gefokt volgens
de richtlijnen van de Raad van Beheer. Als de Raad van Beheer
de consument met goede en eerlijke voorlichting aan zich kan
binden, is er een prima toekomst weggelegd voor de (ras)hond
in Nederland. De Raad van Beheer werkt graag met de
aangesloten verenigingen, fokkers en organisaties uit de sector
samen om dit met elkaar te gaan realiseren!

NIEUWS VAN DE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
Showresultaten en CACIB kampioenschap certificaten
online beschikbaar
In het kader van de voortschrijdende automatisering binnen
de FCI zijn de resultaten van internationale FCI CACIB shows
vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de FCI, online te
bekijken. Ga hiervoor naar de website van de FCI: www.fci.be
en dan onder de knop ‘Results’.
Eigenaren/exposanten hebben nu de mogelijkheid om hun
CACIB certificaten online te printen. Dit
betekent dat deze certificaten niet langer via
de post zullen worden verstuurd.
De data die beschikbaar zijn op
http://www.fci.be/resultats/IB.aspx worden
eenmaal per week bijgewerkt.
Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd
door de FCI en de Reserve-CACIB voorstellen
die worden omgezet naar een CACIB door het
FCI kantoor, zijn beschikbaar.
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Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien.
Het nieuwe ontwerp is op A4 formaat en in kleur. Het
certificaat is voorzien van een QR code – Quick Response
Code - onderaan. Het doel van de QR code is om
eigenaren/exposanten/kopers de mogelijkheid te geven
om de informatie op het CACIB certificaat te verifiëren
met de officiële FCI data. De QR code is een pictogram dat
kan worden gelezen of gescand met een smartphone.
De Raad van Beheer vertrouwt
erop dat deze grote stap
voorwaarts in de
automatisering, met als doel
ons allemaal – FCI kantoor, FCI
leden en contractpartners –
tijd en geld te besparen en
grotere efficiency te creëren,
door de kynologie wordt
gewaardeerd.

NOG MEER NIEUWS VAN DE FÉDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
Regelmatig publiceert de FCI zogenoemde circulaires, waarin
nieuwe richtlijnen of besluiten worden gepubliceerd.
Op de FCI-vergadering die van 29-30 oktober 2013 in
Helsinki werd gehouden, heeft de Algemene Vergadering
van de FCI een verzoek van de FCI Show Commissie
goedgekeurd. Organisatoren van tentoonstellingen is
gevraagd om de onderstaande tekst in hun catalogi op te
nemen zodat exposanten van dit besluit op de hoogte zijn.

In Nederland ziet het Honden Welzijn Team van de Raad van
Beheer hierop toe.
De nieuwste FCI-reglementen voor tentoonstellingen zijn te
lezen en te downloaden op
http://www.fci.be/reglements.aspx

Foto: Wisconsin Petcare

Welzijn en Gezondheid van honden op internationale
tentoonstellingen
‘Exposanten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van
honden op FCI internationale hondententoonstellingen.
Het is verboden om honden die ten toon worden gesteld
in een situatie te brengen die gevaarlijk kan zijn voor de
gezondheid en het welzijn van de hond. Bijvoorbeeld het
achterlaten van een hond in een auto bij buitengewoon
warm of koud weer en/of het wreed behandelen van een
hond. Overtreding van deze regels zal uitsluiting van
tentoonstellingen tot gevolg hebben, zowel van de
desbetreffende tentoonstelling als van die in de toekomst.
Deze maatregel wordt op 1 juni 2014 van kracht.’

NIEUW BIJ DATABANK HONDEN: GRATIS INVUL SERVICE VOOR FOKKERS EN PUPKOPERS RASHONDEN!
Als extra gratis service biedt Databank
Honden de mogelijkheid voor fokkers en
pupkopers van rashonden met NHSBstamboom om gegevens automatisch in te
laten vullen op Databank Honden.
Databank Honden is een officiële door de
overheid aangewezen databank voor de
verplichte registratie van honden. Databank
Honden is een initiatief van de Raad van
Beheer, al meer dan 100 jaar de
overkoepelende organisatie voor de
registratie van alle rashonden in Nederland.

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

De fokker hoeft dan niet meer
de chipnummers, de namen van de pups en
de chipper in te voeren. Dat maakt het een
stuk eenvoudiger voor de fokker.

Verplicht
vanaf

1 april
2013

Invul Service voor pupkoper rashond
Voor de pupkoper bestaat de invul service uit
het laten ophalen en invullen van de gegevens van de raspup. De pupkoper hoeft dan
niet meer het chipnummer en de naam van
de hond in te voeren. Dat maakt het een stuk
eenvoudiger voor de pupkoper.

Databankhonden.nl is een initiatief van

Nieuw: gratis invul service
Invul Service voor fokkers van rashonden
De Invul Service werkt alleen voor
voor fokkers en pupkopers
Als extra gratis service biedt Databank
rashonden omdat de gegevens van
rashonden bij Databank
Honden de mogelijkheid voor fokkers van
rashonden bij de Raad van Beheer bekend
Honden!
rashonden om de nestgegevens van de
zijn.
gefokte pups automatisch in te laten vullen
op Databank Honden.
Deze gratis service is in maart actief geworden. Hiermee
De nestgegevens zijn de gegevens zoals die in het NHSB, het
heeft Databank Honden nu een complete dienstverlening:
Nederlands Honden Stamboek, worden ingegeven door de
gratis Terug Vind Service én gratis Invul Service. Databank
Raad van Beheer. Deze nestgegevens worden door de invul
Honden is daarmee uniek in zijn soort. Geen enkele andere
service ‘opgehaald’ uit het stamboek en ingevuld in het
databank kan deze service bieden. Voor meer informatie kunt
aanmeldformulier bij Databank Honden.
u terecht op www.databankhonden.nl.
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In het kynologisch
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tienduizenden honden die jaarlijks in het Nederlands Honden
Stamboek (NHSB) worden ingeschreven – 40.250 in 2013 - de
zorg van de afdeling Stamboekhouding.
De medewerkers ervan zijn niet alleen nauw bij het
registratieproces betrokken, ze vóelen zich ook betrokken
en vertellen in dit artikel wat hun werkzaamheden precies
inhouden: vanaf het begin van de keten – de verwerking
van de dek- en geboorteaangiftes – tot en met het einde
- de productie en de verzending van de stambomen naar
de fokkers.
Wilt u alle bijdragen in de rubriek Raadar XL in ‘Onze Hond’
lezen? Surf dan naar:
www.raadvanbeheer.nl/onzehond
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR WERKHONDEN 2014
In het eerste volle weekend van april werd het Nederlands
Kampioenschap voor werkhonden georganiseerd. De
Commissie Werkhonden had er het volste vertrouwen in
dat de Werkhonden Vereniging Mierlo – lid van de
Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
(NBG) - deze klus kon klaren. Slechts twaalf combinaties
schreven voor deze wedstrijd in, een aantal dat zorgen
baart voor de Commissie Werkhonden en de IPO
(Internationale Prüfungsordnung).
Er werd besloten deze wedstrijd af te werken als een
examen, dus eerst allemaal speuren en daarna de afdelingen
gehoorzaamheid en pakwerk.
Keurmeester Aad Broekhuizen trof speurvelden aan met gras
van een behoorlijke lengte en spoorleggers die hun taak
verstonden. Hier werd de eerste selectie gemaakt en Jan
Wernsen met zijn Duitse Herder teef ‘Bayka’ speurde
geconcentreerd en met veel overtuiging. Hij behaalde met 97
punten de hoogste kwalificatie: Uitmuntend.

Arjan Weterings met zijn Mechelse Herder ‘Gabber’ liet bij
gehoorzaamheid aan keurmeester Cees Jaspers het beste
werk van deze dag zien. Zij behaalden 94 punten en de
kwalificatie Zeer Goed.
De afdeling pakwerk werd gekeurd door keurmeester Berry
Kleinhesselink. Pakwerkers waren Toon Hop jr. en Fabian
van Aalsburg. Jan van de Visch liet met zijn Mechelse
Herder ‘Alix’ een mooi stukje werk zien: 93 punten en de
kwalificatie Zeer Goed.
Legpenning van de Raad van Beheer
De podiumplaatsen waren voor:
1.	Jan van de Visch met zijn Mechelse Herder reu ‘Alix van
het Eldeseveld’ met 282 punten.
2.	Jan Wernsen met zijn Duitse Herder teef ‘Bayka
Polsmaten’ met 275 punten.
3.	Wilfred Bakker met zijn Mechelse Herder reu ‘Janus
Nympton’ met 274 punten.
Frans Jansen, voorzitter van de Gebruikshonden Commissie van
de Fédération Cynologique Internationale (FCI), overhandigde
de legpenning van de Raad van Beheer aan de kampioen.

Het podium bij het NK Werkhonden 2014. Foto: Ron Baltus
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Wereldkampioenschap
Het Nederlands Kampioenschap voor Werkhonden is ook de
laatste selectieproef voor deelname aan het
Wereldkampioenschap. Besloten is het volgende team uit te
zenden naar Zweden:
Jan Wernsen met Duitse Herder ‘Bayca van Polsmanten’;
Ineke Benus met Hollandse Herder ‘Holland Gina van le
Dobry’; Miranda Kuipers met Duitse Herder ‘Jezebell ’t
Palmaleinehof’; Anja Matekovic met Duitse Herder ‘Henry
’t Palmaleinehof’ en Bert Pos met Mechelse Herder ‘Shiwa
vom Greifenring’.

RAAD VAN BEHEER FACEBOOK – ‘RAAD HET RAS’
Op de Facebook pagina van de Raad van Beheer kunt u
voortaan iedere 1e dag van de maand meedoen aan het spel
‘Raad het Ras’.
Samen met fotopartner Kynoweb wordt een foto van een
hondenras geplaatst. De foto is troebel gemaakt en iedere twee
dagen wordt een stukje van de originele scherpe foto onthuld.
‘Like’ de pagina van de
Raad van Beheer en als u
denkt dat u het ras weet,
reageer dan op de foto
met de naam van het ras.
Onder de inzenders van
het goede antwoord
wordt iedere maand
een boek ‘Fokken van
rashonden’ of
‘Handboek
Kynologische Kennis 1’
verloot. Per foto telt uw
eerste reactie mee.

TUSSENSTAND EUKANUBA WORLD CHALLENGE
Op een gedeelde 1ste plaats staan de American Akita
‘Dynamic Force Sharped Dressed Man’ (eigenaar M. Huls) en
de Epagneul Nain Continentale,
Papillon, ‘Pipistrelle
Creamer’s Dream’
(eigenaar M.P.M.
Stiphout). Beide
honden behaalden
50 punten.
De volledige
tussenstand van de
Eukanuba World
Challenge na de
tentoonstelling in
Utrecht (Nieuwegein) is
te vinden op de site van de
Raad van Beheer:
http://www.raadvanbeheer.nl/
meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/tussenstandeukanuba-world-challeng-per-7-4-2014/newsback/25/hash/
70f9412b3318b9277cf25ee789d75876/

Kijk nu op onze Facebook pagina
www.facebook.com/raadvanbeheer en doe mee met de eerste
‘Raad het Ras’!

RASHONDEN IN DE MEDIA
De Raad van Beheer is in de afgelopen periode weer diverse
keren door de media benaderd voor het geven van
informatie met betrekking tot rashonden. In de afgelopen
periode zijn er diverse items op tv geweest waarin rashonden
in het nieuws kwamen.
In het programma De Rekenkamer, waarin de kosten van
aanschaf en onderhoud van verschillende zaken worden
berekend, stelde men in de uitzending van 3 april jl. de vraag:
‘Wat kost een hond?‘ Rony Doedijns gaf in dit programma
een toelichting op het aantal (ras)honden in Nederland en
vertelde hoeveel van dit aantal via de Raad van Beheer – en
dus met een stamboom – bij de fokkers worden aangeschaft.
Via deze link: http://derekenkamer.kro.nl/seizoenen/
seizoen_6_2014/afleveringen/03-04-2014
kunt u het programma terugkijken.
Het tv programma Een Vandaag besteedde op 14 april jl.
aandacht aan rashonden onder de titel ‘Fokkers boos over
‘misleidende’ Rashondenwijzer’. De Rashondenwijzer is
samengesteld door de Stichting Dier en Recht en is al geruime
tijd aan forse kritiek onderhevig. Op deze website:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/50559/fokkers_boos_
over_misleidende_rashondenwijzer kan de uitzending worden
teruggekeken.
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Ook School TV-Weekjournaal besteedde aandacht aan
rashonden. Deze uitzending is terug te zien op:
http://www.schooltv.nl/docent/
ug?nr=1549152&project=1557747 (17 minuten na de start).
Tot slot had NRC Next een item over honden, dat op de site
van de Raad van Beheer is terug te vinden:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/
In dagblad Trouw zal een interview met Ingeborg de Wolf,
directeur van de Raad van Beheer, worden gepubliceerd. De
planning is dat dit op 15 mei as. in deze krant staat.

UITREIKING ERESPELDEN VAN DE NEDERLANDSE KYNOLOGIE
In één van de sfeervolle oude gebouwen – de Jachtkamer
- op het Landgoed ‘Marienwaerdt’ in Beesd werden op
zaterdag 12 april jl. de Gouden en Zilveren Erespelden
uitgereikt. Voor degenen die van John Wauben, vicevoorzitter van de Raad van Beheer, een Erespeld
opgespeld kregen was dit een grote verrassende en een
sfeervolle middag, die werd afgesloten met een drankje
en een hapje.
Grote passie
John Wauben richtte zich in zijn openingstoespraak tot de
aanwezigen en noemde hen ‘echte kampioenen’. ‘Mensen
die zich zonder enig belang maar met grote passie inzetten
voor hun grote liefde, de hond. Mensen die jarenlang
bezig zijn voor en met anderen om de hond in onze
maatschappij te positioneren als de vriend van ons allen.
Mensen die zich jaren lang inzetten om anderen hun
passie bij te brengen, ze te leren hoe met honden en
hondenfokkerij om te gaan. Zonder eigen belang, zonder
dat ze er zelf rijk van worden. Maar wel rijk in hun leven,
in hun voldoening dat ze zich ten volle voor de hond, hun
passie, mogen inzetten. Mensen zoals jullie!’
Wauben vervolgde: ‘Bestuur, directie en medewerkers
van de Raad van Beheer waarderen de inzet die jullie de
afgelopen jaren voor ons aller vriend de hond en onze
Nederlandse kynologie geleverd hebben enorm. Zonder
uitzondering waarderen we iedereen in het kleinere of
grotere dat hij of zij binnen de hondenwereld doet. Als
het maar gebeurt met passie en volle overtuiging en
zonder eigenbelang!

Fotografe Suzanne Verhagen maakte van de erespelden een
groepsfoto. Van links naar rechts: Ria Jansen (zij nam de
speld in ontvangst voor haar man, Wim Jansen), Frieda
Schuurmans-van der Wiel, Hugo Stempher (namens de Raad
van Beheer), Corita Jansen, John Wauben (vice-voorzitter van
de Raad van Beheer), Leo Kosten, Ria Hörter, Gerda Brouwer,
Norah Smook-van Koolbergen, Erica Bakker-van de Woestijne
en Pauline Koning-Stern Hanf .

Twee weken voor de 12de april werd de heer Gert Jan Scheffer
onderscheiden met de Zilveren Erespeld. Een postume
onderscheiding in de vorm van een Gouden Erespeld is voor
Bart Boers en zal aan de familie worden uitgereikt.
Voor een verslag van de verdiensten van de ontvangers van
de erespelden ga naar
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/news/uitreiking-erespelden-12-april-2014/
newsback/25/hash/a7366947c28adf823b8e072040d59143/

WORKSHOP JUNIOR HANDLING
Op 12 april jl. werd de tweede workshop voor Keurmeester
Junior Handling gehouden. Dick Baars en Wendy van Oosten
verzorgden deze workshop voor de aanwezige 7
keurmeesters en 8 oud-junior handlers. Voor de pauze was er
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een stuk theorie, dat na de pauze in praktijk werd gebracht.
Bij Junior Handling gaat het om de wijze van voorbrengen en
niet om de kwaliteit van de hond. Waar een keurmeester in
de ring normaal het de handler niet te moeilijk maakt, is het
bij Junior Handling juist de bedoeling om het moeilijker te
maken. Bijvoorbeeld door van positie veranderen of een
figuur te vragen die in de gewone ring niet gebruikt wordt,
zoals de L-figuur of de T-figuur. De gouden regel ‘Nooit tussen
de hond en de keurmeester staan’ moet daarbij in acht
worden genomen door de jongeren.
Samen met de 18 keurmeesters die de eerste workshop in
oktober 2013 hebben gevolgd, zijn er nu 33 keurmeesters
Junior Handing.
Voor meer informatie over Junior Handling kunt u mailen
naar juniorhandling@raadvanbeheer.nl

RAAD VAN BEHEER: HOUDEN VAN HONDEN

Een aantal oplettende lezers is het wellicht al opgevallen: het
logo van de Raad van Beheer is aangepast. De pay-off in het
logo van de Raad van Beheer was jarenlang ‘Voor alle (ras)
honden!’.
Met de veranderende rol van de Raad van Beheer als hét
aanspreekpunt over alles wat met het aanschaffen, fokken
en houden van honden te maken heeft, kijkt de Raad van
Beheer ook kritisch naar haar huisstijl en uitingen. De huidige
huisstijl past niet meer bij die veranderende rol.
Eigentijdse huisstijl
Voor het aanpassen van de huisstijl heeft de Raad van Beheer
een pitch uitgeschreven onder diverse communicatiebureaus
waarmee de Raad van Beheer en zijn relaties goede ervaringen
hadden uit het verleden en die pasten binnen de gestelde
voorwaarden. Deze bureaus hebben een uitgebreide briefing
ontvangen over de veranderende rol van de Raad van Beheer
en zijn missie en kernwaarden. Op basis daarvan hebben de
bureaus een presentatie gegeven aan de Raad van Beheer,
waarin zij aan konden geven waarom zij geschikt zijn om de
huisstijl opnieuw vorm te geven.
Uit deze bureaus is een keuze gemaakt van twee bureaus
waarmee verder wordt gegaan in de pitch. De bureaus
komen nu met voorstellen voor een nieuw logo en een
eigentijdse huisstijl voor de Raad van Beheer.
Onderdeel van de huisstijl zal ook de website van de Raad
van Beheer zijn. Nog dit jaar wordt een begin gemaakt met
een grondige renovatie van content en look & feel. De
huisstijl zal uit kostenoverwegingen gefaseerd worden
ingevoerd. Uiteraard willen we aan de introductie van het
nieuwe logo extra aandacht geven dus de datum van
onthulling blijft nog even geheim.

VOOR DE AGENDA
2/3/4 mei 2014: Animal Event, Beekse Bergen,
Hilvarenbeek, www.animal-event.nl
18 mei 2014
Dag van de Hond, www.dagvandehond.nl
24/25 mei 2014: Tentoonstelling KC De Baronie (Tilburg),
http://www.show-kcdebaronie.nl/
29 mei 2014:
Tentoonstelling Federatie van
Herdershonden- en Veedrijversclubs ‘Joe
Kat Show’, http://www.fhv-online.nl/
7/8/9 juni:
Tentoonstelling KC Arnhem,
www.kcarnhem.nl
Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie:
www.raadvanbeheer.nl/agenda

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…

“Fikkie, pak bal!”
Zondag 18 mei • Kind & Hond

www.dagvandehond.nl
Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

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.

