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LAATSTE NIEUWS: RASHONDENFOKKERIJ IN DE MEDIA
Afgelopen
maandag 19 mei
verscheen een
interview met
de Raad van
Beheer in Trouw
als onderdeel
van de special
‘de staat van
het dier’.
Onderdeel van
het interview
was de verplichte DNA-afname die vanaf 1 juni ingaat. De
Raad van Beheer werd vervolgens door diverse andere
media benaderd. Ook op Twitter en Facebook riepen de
items veel reactie op. Hoewel het moeilijk is om de
nuancering van het fokbeleid goed in de media over te laten
komen, was de algemene tendens positief. De Raad van
Beheer heeft duidelijk kunnen neerzetten dat hij, samen met
de rasverenigingen en fokkers, hard werkt aan het
verbeteren van de gezondheid en het welzijn van rashonden.

De media benadrukten ook de verantwoordelijkheid van de
consument.
Een overzicht van media die aandacht besteed hebben aan
de DNA-controle:
• Trouw
• Telegraaf
• NOS website
• NOS teletekst
• Radio 1 KRO NCRV De ochtend
• Radio 2
• Radio 1 Journaal
• Jeugdjournaal
• NOS journaal
• Omroep Max
• AD
• Nederlands Dagblad
• Regionale dagbladen
• ANP
• Novum
En vele websites waaronder die van Zembla, Tros Radar, Vara’s
Kassa, de Volkskrant en nu.nl.

DUIZENDEN HONDENLIEFHEBBERS GENIETEN VAN DAG VAN DE HOND
Meer dan 6.000 bezoekers namen afgelopen zondag 18
mei deel aan de vierde landelijke Dag van de Hond. De Dag
van de Hond was met meer dan 40 deelnemende locaties
verspreid over heel Nederland een groot succes.
Tijdens deze dag kon iedereen, met of zonder hond, op 40
plaatsen in het land terecht voor informatie,
demonstraties en activiteiten op het gebied van honden
en allerlei vormen van hondensport. Tijdens deze dag
zetten de deelnemende kynologen clubs,
hondensportverenigingen en rasverenigingen gezamenlijk
hun poorten open voor het publiek.
foto: Suzanne Verhagen

Doel van de Dag van de Hond is het publiek kennis laten
maken met alle leuke, gezonde en leerzame activiteiten
die er met een hond gedaan kunnen worden.
Uit de vele positieve reacties van de bezoekers blijkt dat
dit doel ruimschoots gerealiseerd is.
In een volgende Raadar een foto-impressie.
Gezien het grote succes de afgelopen vier jaren blijkt het
dat er behoefte is aan een dergelijk evenement. De Raad
van Beheer heeft meteen na afloop besloten om gezien
het grote succes ook volgend jaar de Dag van de Hond te

Kind en hond samen actief tijdens de Dag van de Hond.
gaan organiseren. De Dag van de Hond 2015 is op zondag
17 mei 2015 met als thema ‘Sport & Spel’. We zien alle
hondenliefhebbers graag terug volgend jaar!

www.raadvanbeheer.nl

ANIMAL EVENT BREEKT BEZOEKERSRECORD!
kunnen informeren over de eigenschappen van hun ras.
Dit jaar investeerde de Raad van Beheer nog eens extra in
de duidelijk herkenbare rashondenpiste, waarin de
hondenrassen hun beste beentje voor konden zetten
tijdens het rashondendefilé en bij andere demonstraties.
De aanwezige rashondenverenigingen waren unaniem
positief over het evenement.
Gezien het grote succes van Animal Event 2014, zal de Raad
van Beheer ook volgend jaar dit evenement steunen. Zet de
data alvast in de agenda: 8, 9 en 10 mei 2015. En houd de
website in de gaten: http://www.animal-event.info/

Rashondenparade Herdershonden in de grote piste.

Volop publiek in het Raad van Beheer Rashondendorp

foto: Ron Baltus

Tijdens het grootste dierenevenement van Nederland,
Animal Event, werden op 2, 3 en 4 mei jl. diverse records
gebroken. Met 30.500 bezoekers over drie dagen was er
een publieksrecord. Samen brachten die bezoekers ruim
10.000 honden mee, ook een record. Het derde record
werd gevestigd door 101 honden die deelnamen aan
‘Hoepel op’ met de bekende hondentrainster Judith
Lissenberg.
De Raad van Beheer is ieder jaar aanwezig met een stand
en ondersteunde de 25 rasverenigingen die daar acte de
présence gaven. De rasverenigingen hebben bezoekers

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VOOR MARTIN GAUS
Bij de jaarlijkse lintjesregen
werd Martin Gaus
onderscheiden door de
Koning en op 25 april jl.
werden hem de versierselen,
die horen bij de benoeming
tot Ridder in de Orde van
Martin Gaus met zijn
Oranje Nassau, opgespeld
koninklijke onderscheiding.
door de burgemeester van
Lelystad, Margreet
Horselenberg. De feestelijkheden vonden plaats in het
Agora Theater in Lelystad. De voordracht hiervoor werd
mede ondersteund door de Raad van Beheer.
Martin Gaus is al jaren een bekende (tv)persoonlijkheid, die
bij het grote publiek bekend is als de presentator van de
programma’s ‘Dierenmanieren’ en de ‘Natte neuzen show’.
Daarnaast schreef hij een aantal populaire boeken over het
gedrag van dieren en de opvoeding en training van honden.
Op vrijwel elk evenement op huisdierengebied is Martin
aanwezig en hij is nog steeds een zeer gewaardeerd
spreker. De Raad van Beheer feliciteert Martin van harte
met deze welverdiende koninklijke onderscheiding.
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Nieuwe pup in huis?
Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?

Gedelegeerde taken
Het is voor het bestuur onmogelijk om alle werkzaamheden
die zijn verbonden aan de verschillende portefeuilles zelf uit
te voeren. Niet alleen omdat het hen aan tijd daarvoor
ontbreekt, maar ook omdat voor bepaalde
aandachtsgebieden gespecialiseerde kennis en ervaring
nodig zijn. Daarom is een aantal taken gedelegeerd aan
commissies en colleges, die op hun beurt verantwoordelijk
zijn voor de aan hen gedelegeerde taken.
Dit zijn de Commissies van de Raad van Beheer (eerste
deel):
• Commissie Jachthonden
Deze commissie is ingesteld door de Raad van Beheer en de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). De
commissie vormt een onderdeel van de Organisatie
Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA). Het wedstrijdwezen
omvat een groot gebied met rassen uit 5 rasgroepen:
Terriërs (3), Dashonden (4), Lopende Honden (6), Staande
Honden (7) en Spaniels en Retrievers (8). Verenigingen die
jachthondenproeven en –wedstrijden willen organiseren,
moeten daarvoor toestemming hebben van de Commissie
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• Commissie Werkhonden
Deze commissie houdt zich
bezig met wedstrijden,
examens en praktijkproeven
op het gebied van africhting en
dressuur. Door middel van de
zogenoemde Werkhondenraad
onderhoudt deze commissie
het contact met de
verenigingen die proeven en
wedstrijden organiseren. UV (Uithoudingsvermogen), VZH
(Verkeerszekere Hond), IPO (Internationale
Prüfungsordnung), SpH (speurhond), reddingshondenwerk
en sinds kort ook waterwerk zijn de terreinen waarop de
Commissie Werkhonden actief is.
Het opleiden en examineren van keurmeesters vindt ook in
deze commissie plaats; de Raad van Beheer benoemt de
keurmeesters.
Twee eigen evenementen worden jaarlijks door de Commissie
Werkhonden georganiseerd: het Nederlands Kampioenschap
voor Speurhonden en het Nederlands kampioenschap voor
Werkhonden. Meer weten over het werken met honden? Surf
dan naar www.commissiewerkhonden.nl
Alles nog eens rustig nalezen? Dat kan op
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/
commissies-colleges/
Naast deze commissies zijn er nog meer commissies. Daarom
de volgende keer: de Commissie Windhondenrensport en de
Commissie Kynologisch Instructeur en de gedelegeerde taken
voor Gedrag & Gehoorzaamheid, Behendigheid en Flyball.

foto:NBGJamesVoelker

Eigen portefeuille
De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen en
wordt bestuurd door personen die op een voordracht van de
leden-verenigingen of op een voordracht van het bestuur
zijn gekozen. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille
en is daarvoor verantwoordelijk
Benieuwd naar de taakverdeling van de bestuursleden van
de Raad van Beheer? Kijk dan op
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/bestuur/
taakverdeling-bestuur/

Jachthonden.
De Commissie
Jachthonden
stelt de ORWEJA
reglementen
vast voor
wedstrijden en
proeven met
jachthonden.
Ook het opleiden
van keurmeesters voor diverse proeven is een taak van de
Commissie Jachthonden terwijl de Raad van Beheer de
keurmeesters benoemt. Binnen de commissie is er ook nog
de Jachthondenwedstrijdraad. Dit is een georganiseerd
overleg van de Commissie Jachthonden met de verenigingen
die veldwedstrijden organiseren.
Op de websites www.orweja.nl en www.knjv.nl is alle
informatie te vinden met betrekking tot de wedstrijdsport
met jachthonden, jacht en jachttraining.

foto: Alice van Kempen

Het merendeel van de verenigingen is al zeer lange tijd
aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden
weten vaak hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe
de overlegstructuren zijn en waar welke informatie kan
worden gevonden.
Zeker door het loslaten van de regel ‘één vereniging per
ras’ is er de afgelopen jaren een aantal rasverenigingen
bijgekomen. Hun bestuursleden zijn vaak nieuw in
kynologenland. Maar ook de bestuurszetels binnen de
‘oude’ verenigingen wisselen veelvuldig en kennis met
betrekking tot de Raad van Beheer en de organisatie van de
landelijke kynologie worden vaker niet dan wel
overgedragen.
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze
drie groepen lezers is de onderstaande informatie vooral
bedoeld.
Deze keer: eerste aflevering Commissies van de Raad van
Beheer

HERINNERING: 36STE ALGEMENE VERGADERING (AV) VAN DE RAAD VAN BEHEER
Wanneer? Zaterdag 28 juni 2014
Locatie: Ambiance Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen (bij Amersfoort)
Aanvang: 14.00 uur
Routebeschrijving: http://houtrust.com/route
Verdere info: Raadar april 2014
De agenda en de uitnodiging zijn op 18 mei jl. via mail naar de aangesloten verenigingen gezonden. De Algemene
Vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

BIJEENKOMST MALAFIDE HONDENHANDEL
De malafide hondenhandel blijft een punt van aandacht voor
de overheid en welzijnsorganisaties. Hoewel de handel niet
specifiek onder het invloedsveld van de Raad van Beheer
valt, heeft het wel degelijk invloed op onze organisatie.
Op 16 april jl. was er een bijeenkomst met diverse partijen
uit de sector over de aanpak en preventie van de malafide
puppyhandel. Daarbij waren, behalve de Raad van Beheer,
vertegenwoordigers van de overheid, waaronder de
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de
politie, en de Landelijke Inspectiedienst van de
Dierenbescherming aanwezig. Maar er waren ook
vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, waaronder
de Hondenbescherming, de Dierenbescherming en
Stichting VierVoeters.  
Tijdens de bijeenkomst was er speciale aandacht voor de
sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie
van puppy’s. De databank van de Raad van Beheer,
Databank Honden, kreeg hierbij een positieve vermelding
over haar beveiliging. Uit onderzoek bleek dat het bijna
onmogelijk is om bij de Databank Honden valse of
verkeerde aangiftes te doen.
Doel van de bijeenkomst was het bevorderen van de
samenwerking en afstemming met betrekking tot de aanpak

en preventie van de malafide puppyhandel in Nederland. De
Raad van Beheer heeft alle organisaties uitgenodigd voor een
informatiesessie over haar gezondheids- en welzijnsbeleid bij
het fokken van rashonden. Deze uitnodiging werd graag
aangenomen. In een volgend nummer van Raadar wordt u
daarvan op de hoogte gehouden.

BESTUUR VAN DE RAAD VAN BEHEER STELT
GEDRAGSCODE VAST
Zoals reeds eerder gecommuniceerd, was de Raad van
Beheer bezig met het ontwikkelen van een gedragscode voor
bestuursleden. Tijdens de bestuursvergadering van mei jl. is
deze gedragscode door het bestuur vastgesteld. Via Extranet
Verenigingen op de website van de Raad van Beheer is deze
terug te vinden op de pagina ‘Overige’.

GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENT
(VFR)
In de afgelopen periode is het Verenigingsfokreglement van
de onderstaande rasvereniging goedgekeurd
door de Raad van Beheer:
• Kuvasz Vereniging Nederland
• Vereniging de Berner Sennenhond (VBSH)
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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

EXTERIEUR & BEWEGING
Internationaal staat ons keurmeestercorps hoog
aangeschreven. Veel landen tonen interesse in het
opleidingsysteem dat de Raad van Beheer hanteert in de
weg naar het keurmeesterschap. Het laatste onderdeel,
alvorens echt op te gaan voor een examen van een ras, is de
opleiding Exterieur & Beweging. Deze opleiding wordt – in
tegenstelling tot de daaraan voorafgaande cursussen
Kynologische Kennis 1 en Kynologische Kennis 2 – door de
Raad van Beheer georganiseerd.
Een team van enthousiaste docenten is op 29 maart jl. met de
cursus voor dit jaar gestart. Vijftien kandidaten zijn nu bezig
om de eerste beginselen van het beoordelen van honden
onder de knie te krijgen alsmede de achterliggende theorie.
Nadat de ochtend in het teken staat van de theoretische
kennis, kan er - dankzij de welwillendheid van een aantal
hondeneigenaren - flink worden geoefend op de praktijk van
het keuren, bijgestaan door de aanwezige docenten.

Natuurlijk krijgen de cursisten huiswerk mee en moeten ze
ervaring opdoen tijdens diverse tentoonstellingen in het land.
Een nieuwe lichting aspirant-keurmeesters met een goede
basisopleiding staat straks hopelijk weer te trappelen om
zich te werpen op en te bekwamen in de gespecialiseerde
rasexamens.

DE AUTO KAN EEN DODELIJKE VAL ZIJN… VOOR UW HOND!
Nooit in een auto achterlaten!
Het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht. Wolkenloze
luchten en een helder zonnetje zorgen straks voor prima
weer. Niets is leuker dan met je hond genieten van alles
dat het voorjaar en de zomer hebben te bieden. Dat mooie
weer kan helaas ook een groot gevaar betekenen: de dood
van uw beste vriend. Elk jaar gaan er weer honden dood
omdat zij in een auto zijn achtergebleven. Temperaturen
van 30°C en meer worden in auto’s regelmatig gemeten.
Bij zo’n temperatuur is een auto voor mens en dier een
dodelijke oven.
Het beste is om uw hond nooit in een auto achter te laten.
Ook als u uw auto in de schaduw parkeert, kan dit
verkeerd uitpakken. Een in de schaduw geparkeerde auto
kan één of twee uur later in de volle zon staan! Neem
daarom altijd je hond mee naar buiten en laat hem niet in
de auto achter!

Nooit de hond in een auto achterlaten!
Laat daarom uw hond nooit achter in de auto!

Dodelijke hitte
Bij een omgevingstemperatuur van rond de 30°C warmt
het interieur van een auto al zeer snel op tot extreme
temperaturen van meer dan 60°C. Dat is een absoluut
dodelijke hitte. Honden kunnen via voetzolen en tong iets
‘zweten’, maarbij dit soort temperaturen is dit absoluut
onvoldoende. Omdat de hond zijn warmte niet kwijt kan,
vindt er oververhitting plaats en dat is binnen korte tijd
dodelijk. Door de oververhitting gaat de hond sterk
kwijlen en zweten, ontstaan er opgezwollen en zeer rode
slijmvliezen, gaat de ademhaling haperen en loopt de
hartslag op. Paniekaanvallen, shock en coma kunnen
uiteindelijk de dood van de hond veroorzaken.
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Noodmaatregelen
Mocht uw hond bij warm weer ondanks
voorzorgsmaatregelen oververhit raken, neem dan de
volgende noodmaatregelen:
• Direct de schaduw opzoeken
• Koelen met koude, natte doeken, maar niet ijskoud, waar
mogelijk douchen
• Massage
• Direct een dierenarts raadplegen
Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk
InformatieCentrum Gezelschapsdieren

FOKVOORWAARDEN ENGELSE BULLDOG
De Raad van Beheer, de Engelse Bulldog Club Nederland en de Bulldog Club Nederland
hebben een convenant gesloten met betrekking tot de fokkerij met Engelse Bulldoggen.
De regels in dit convenant gelden voor alle dekkingen op en na 1 juni 2014. Dit zijn de
fokvoorwaarden die vanaf voornoemde datum gelden voor alle Engelse Bulldoggen, dus
ook voor dekkingen van buitenlandse reuen:
1. Fokgeschiktheidskeuring: conditietest, patella luxatie onderzoek, exterieurkeuring
2. ECVO oogonderzoek
3. DNA-test op blaasstenen
4. Inteeltbeperking
5. Natuurlijke geboorte - keizersnede

Vanaf 1 juni krijgen pups van de
Engels Bulldog alleen nog
stambomen als de ouders aan de
voorwaarden voldoen

Na 1 juni 2014 worden er geen stambomen meer afgegeven voor de nesten waarvan de
ouders niet aan de in het convenant genoemde voorwaarden voldoen. Dit geldt voor alle
nesten, ongeacht of de fokker lid is van een rasvereniging. Uiteraard gelden behalve de
regels die zijn opgenomen in het convenant te allen tijde de regels uit het Kynologisch Reglement. Voor uitgebreide
informatie onder andere over de vijf hiervoor genoemde fokvoorwaarden: www.raadvanbeheer.nl/ebfokkerij.

START WERKGROEP OM HERDING GEREGLEMENTEERDE SPORT TE MAKEN
Op woensdagavond 23 april jl. kwamen veertien
rasverenigingen bij elkaar om te brainstormen over de
mogelijkheid om ‘Herding’ op te nemen in het Kynologisch
Reglement als een door de Raad van Beheer
gereglementeerde sport.
Na de opening door bestuurslid John Wauben gaf Lia Helmers
– afgevaardigde in de FCI Commission for Herding Dogs – een
presentatie hoe het bij de FCI is gereglementeerd. Dit
reglement zou dan de basis moeten vormen voor het
Nederlandse reglement. De aanwezigen, die een ruime
delegatie vormden van de rasverenigingen die deze sport
zouden kunnen beoefenen, gaven aan graag de schouders
hieronder te willen zetten. Na de presentatie van Lia Helmers
werd geïnventariseerd in welke mate de rasverenigingen al
actief zijn in deze tak van sport om te bekijken of er voldoende
draagvlak zou zijn om het traject op te starten.
Ter plekke werd een werkgroep opgericht om, onder auspiciën
van de Werkhonden Commissie, hieraan gestalte te gaan
geven, zodat het voorstel aan de kynologie kan worden
gedaan om ook deze tak van sport met honden te erkennen
als een door de Raad van Beheer gereglementeerde sport. De

Border Collie Club heeft hierbij haar expertise aangeboden,
omdat zij de enige rasvereniging is die deze tak van sport al
gereglementeerd beoefent en daarmee een flinke
hoeveelheid ervaring heeft opgedaan. De avond mag worden
beschouwd als een succes. Alles in het kader: honden hebben
en houden die ‘Fit for Function’ zijn.

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

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van
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INCIDENTIE ONDERZOEK MINISTERIE
Het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de incidentie van aandoeningen bij honden vordert. Het
rapport van het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, zal eind mei openbaar
worden; een volgende Raadar zal hierover meer informatie geven. In deze eerste fase zijn de Franse Bulldog, de Chihuahua en
de Labrador Retriever onderzocht. Het ministerie van Economische Zaken heeft opdracht gegeven om meer rassen op deze
wetenschappelijk verantwoorde wijze te laten onderzoeken. Het ministerie wil in ieder geval de Cavalier King Charles Spaniel
laten onderzoeken. Welke andere rassen door het Ministerie zullen worden gekozen, is nog onbekend.

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Organisator: Stichting Keesachtigen en
Poolhondenshow
Waar? Hanzehal, Fanny BlankersKoenweg 2, Zutphen
Wanneer? 14 september 2014
Inschrijfformulier: http://www.
keesachtigen-poolhonden.nl/
Sluiting inschrijving: 22 augustus 2014
Website: http://www.
keesachtigen-poolhonden.nl/
Vragen? :secretaris@
keesachtigen-poolhonden.nl
Bijzonderheden: Deze show voor rassen
uit rasgroep 5 wordt eens in de twee jaar
georganiseerd

Organisator: Stichting Internationale
Hondententoonstelling Maastricht
Waar? MECC, Forum 100, Maastricht
Wanneer? 27 en 28 september 2014
Inschrijfformulier: nog niet op de
website
Sluiting inschrijving: nog niet op de
website
Website: www.dogshowmaastricht.nl
Vragen? info@dogshowmaastricht.nl
Bijzonderheden: Dit is een dubbelshow
met CAC’s en CACIB’s op beide dagen
voor alle rassen

Organisator: Stichting Organisatie
Hondententoonstelling Zwolle
Waar? IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle
Wanneer? 5 en 6 oktober 2014
Inschrijfformulier: nog niet op de
website
Sluiting inschrijving: nog niet op de
website
Website: www.ijsselshow.nl
Vragen? info@ijsselshow.nl
Bijzonderheden: Dit is een dubbelshow
met CAC’s en CACIB’s op beide dagen
voor alle rassen

INTERIM COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
Dit jaar is de Interim Commissie Kynologisch Instructeur,
bestaande uit Gerard Besselink, Kees Tinga, Jur Deckers en
Quirine Potter van Loon-Suermondt, tweemaal bijeen geweest,
tezamen met een afvaardiging van de Raad van Beheer, om de
opleiding Kynologisch Instructeur te evalueren en aan te passen
aan de huidige inzichten. Digna Schoonenboom en Cor van Dort
zijn gevraagd hierin zitting te nemen maar zij hebben aangegeven
als klankbord te willen fungeren.
Een aantal knelpunten is opgetekend zoals de examens theorie
en praktijk, de benoemingen en herbenoemingen en de
eindtermen.
Binnenkort zullen de verenigingen die hiermee te maken

(kunnen) hebben een mailing ontvangen met de vraag of men de
Raad van Beheer gegevens kan verstrekken over de personen die
zijn benoemd of die nog wachten op een benoeming.
Daarnaast kunnen opleidingsinstituten op termijn een
uitnodiging verwachten voor een discussie met de
commissieleden en Raad van Beheer over het te volgen traject. Er
wordt met man en macht gewerkt om het ‘achterstallig
onderhoud’ weg te werken.
In het overleg zijn het besef en de wil om de kwaliteit van onze
instructeurs in den lande op een goed peil te houden naar voren
gekomen. Dat is te realiseren via de erkende opleidingen tot
Kynologisch Instructeur.

ONLINE HANDELSPLAATSEN: WEES VOORZICHTIG MET DE AANKOOP VAN DIEREN
De Raad van Beheer is een groot voorstander van het tegengaan van impulsaankopen. De Raad van Beheer adviseert aspirant
puppykopers daarom zich vooraf goed te laten informeren en de aankoop altijd te doen via een bij de Raad van Beheer
aangesloten rasvereniging.
Daarom is de Raad van Beheer verheugd dat de grootste internetaanbieders - Marktplaats, Speurders, 2dehands, Marktplaza
en Marktnet - afspraken hebben gemaakt om hun gebruikers te waarschuwen voor impulsaankopen van dieren via internet.
Zij doen dat door hun gebruikers voor meer informatie te verwijzen naar het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
LICG, (http://www.licg.nl). Verder attenderen ze hun gebruikers op de mogelijkheid om melding te doen van verdachte en
illegale handelspraktijken met dieren. Dit kan via een landelijk meldnummer 144: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
meldnummer-144. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer.
Deze brief is te lezen op: http://www.dierenbescherming.nl/fileupload/Brief_Tweede_Kamer_impulsaankopen.pdf
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING BIJ 95-JARIG BESTAAN KC DELFT

NIET VERGETEN: BENELUX WINNER 2014
Op de website http://www.dogshowrotterdam.nl/ staat alle
informatie met betrekking tot de eerste Benelux Winner
Show in Nederland, die wordt gehouden in Rotterdam op
6 en 7 september. Deze tentoonstelling is bovendien
aangewezen als extra selectieshow voor Crufts 2015.
Ook zijn er nieuwe titels te winnen:
• Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door het jaartal
waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan
iedere reu en teef, die op een Benelux
Winnertentoonstelling als beste reu/teef van het ras is
aangewezen, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend
heeft behaald.
• Benelux Jeugd Winner/Winster NL, gevolgd door het
jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt
toegekend aan de reu en teef, die op een Benelux
Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is
geplaatst, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend heeft
behaald.
• Benelux Veteranen Winner/Winster NL, gevolgd door
het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt
toegekend aan de reu en teef, die op een Benelux
Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer
1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend
heeft behaald.
• Benelux Champion: deze wordt toegekend aan de hond
die drie Benelux Winner titels heeft behaald, mits deze
prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde
Nederland, België en Luxemburg, onder ten minste drie
verschillende keurmeesters.
• Benelux Junior Champion: deze wordt toegekend aan
de hond die twee Benelux Jeugd Winner titels heeft
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de
drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en
Luxemburg.
• Benelux Veteran Champion: deze wordt toegekend aan
de hond die twee Benelux Veteraan Winner titels heeft

8

behaald, mits deze
prijzen zijn behaald in
de twee van de drie
Benelux landen, zijnde
Nederland, België en
Luxemburg.
Sluitingsdatum: 13 augustus 2014 of eerder als het maximale
aantal honden dat kan deelnemen is bereikt.
Inschrijfformulier: http://www.dogshowrotterdam.nl/
Entry2014/

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

foto: René du Chatenier

Op zaterdag 3 mei jl. vierde de Kynologen Club Delft en Omstreken
haar 95-jarig bestaan. Tijdens de receptie kwam de burgemeester van
Delft om een bijzonder lid van de vereniging te huldigen. Joop de Jong
werd vanwege zijn bijzondere inzet voor de KC Delft door de Koning
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor Joop de Jong was dit
een volkomen verrassing. Hij is jarenlang secretaris en later voorzitter
van de vereniging geweest. Bovendien was hij de stuwende kracht achter
de totstandkoming van het prachtige terrein en clubgebouw. Daarnaast
levert hij al jarenlang een onmisbare bijdrage aan de verzorging en het
onderhoud van het complex en de kantine.
Portefeuillehouder John Lijfftijt was namens het bestuur van de Raad van
Beheer aanwezig om de KC Delft en de heer Joop de Jong te feliciteren.

MONITORING WELZIJN OP SHOWS: NIEUWE FORMULIEREN ‘RAS SPECIFIEKE INSTRUCTIES’
Het onderstaande bericht werd, in een uitgebreidere
versie, door de directie van de Raad van Beheer gezonden
aan alle rasverenigingen en tentoonstelling gevende
verenigingen.
Sinds 2011 moeten keurmeesters op hondenshows keuren
naar de zogenaamde Ras Specifieke Instructies (RSI). Hierin
staan specifieke richtlijnen voor het keuren van bepaalde
hondenrassen bezien in het licht van gezondheid, gedrag en
welzijn.
Van rassen die expliciet genoemd zijn als een “ras dat
aandacht verdient” is de keurmeester verplicht om een
formulier in te vullen over waargenomen specifieke
welzijnsaspecten van het ras. Op deze manier worden deze
rassen nadrukkelijk gemonitord en kan er waar nodig actie
ondernomen worden door de rasvereniging in het
fokbeleid.
Voor de rassen opgenomen in de lijst ‘Ras Specifieke
Instructies’ is destijds een algemeen formulier opgesteld.
Gebleken is dat dit niet altijd de gewenste gegevens
oplevert. Ook is geconstateerd dat het formulier vaak niet
volledig/correct wordt ingevuld.
Voor ieder ras opgenomen in de lijst ‘Ras Specifieke
Instructies’ is er nu een apart formulier, waarop de
specifieke aandachtspunten al zijn aangegeven. Niet alleen
makkelijker om in te vullen maar ook zijn de
aandachtspunten beter te inventariseren. Het invullen van
het formulier voor deze rassen blijft natuurlijk verplicht!
Daarnaast is er één algemeen formulier voor alle overige
rassen. Een keurmeester kan dit formulier invullen als er
wordt opgemerkt dat er binnen een bepaald ras
aandachtspunten voorkomen die moeten worden vermeld.
Het invullen van deze formulieren is niet verplicht; indien er
aandachtspunten worden geconstateerd, is het in het
belang van het ras om deze punten te benoemen!

Ras Specifieke Instructies: keurmeesters moeten keuren in het
licht van welzijn en gezondheid.
Om snel te kunnen starten met een efficiëntere inventarisatie,
is verzocht om vanaf heden gebruik te maken van deze nieuwe
formulieren. De formulieren zijn terug te vinden op de website
van de Raad van Beheer onder de knop ‘Raad van Beheer’,
pagina ‘Regelgeving’. Daarin staat ook een link naar de Engelse
versie. Zie http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/
regelgeving/ras-specifieke-instructies-rsi/
Ook zijn ze aanwezig op het extranet verenigingen van de
website op de pagina met informatie voor organisatoren voor
exposities. Om het voor de organiserende verenigingen
eenvoudiger te maken de formulieren digitaal te koppelen aan
hun database, is in de rassenlijst aangegeven of een bepaald ras
een aandachtsras is of niet. Het formuliernummer
correspondeert met het formuliernummer van het
aandachtsras. Voor het maken van samenvoegde bestanden
zijn voor de organiserende verenigingen de formulieren ook in
Word op het extranet geplaatst.
Vragen over de inhoud van de formulieren:
GGW@raadvanbeheer.nl
Vragen over de verwerking via: website@raadvanbeheer.nl

RAAD VAN BEHEER OVERWEEGT DEELNAME 50PLUSBEURS
De 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht maakt zeer waarschijnlijk
ook dit jaar deel uit van het publieksevenementen programma van de
Raad van Beheer. In 2014 wordt de beurs gehouden van dinsdag 16
tot en met zaterdag 20 september. Helaas hebben een aantal partners
van het huisdierenplein zich teruggetrokken voor deelname aan de
50PlusBeurs voor dit jaar. De Raad van Beheer onderzoekt momenteel
de mogelijkheden voor deelname aan dit goed bezochte evenement.
Het succes van dit evenement werd mede bereikt door de
samenwerking met de partners op het huisdierenplein.
Met 100.000 bezoekers is de 50PlusBeurs ’s werelds grootste
evenement voor actieve 50plussers, ook een van de doelgroepen van
de Raad van Beheer als het om voorlichting over (ras)honden gaat.
We houden u op de hoogte.
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UITVOERINGSREGELS VOOR EXTERIEUR KEURMEESTERS DEFINITIEF VASTGESTELD
Tijdens de bestuursvergadering van mei jl. zijn de vernieuwde uitvoeringsregels voor exterieur keurmeesters definitief vastgesteld
door het bestuur van de Raad van Beheer. De uitvoeringsregels zijn verzonden naar alle bij de Raad van Beheer aangesloten
verenigingen en alle exterieur keurmeesters van de Raad van Beheer. Op de website van de Raad van Beheer zijn de vernieuwde
uitvoeringsregels terug te vinden via extranet www.raadvanbeheer.nl/extranet en dan onder regelgeving en keurmeesters.

VERPLICHTE DNA-AFNAME EN AFSTAMMINGSCONTROLE START PER 1 JUNI 2014!
Omdat de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole
per 1 juni 2014 start, is de rubriek Raadar XL in het
juninummer van Onze Hond (deze verschijnt in de laatste
week van mei) helemaal gewijd aan deze nieuwe verplichting
voor fokkers.
In Onze Hond van februari 2014 werd in de rubriek Raadar XL
al een uitgebreid artikel gepubliceerd over de verplichte
DNA-afname en –afstammingscontrole. In het juninummer
van Onze Hond wordt dieper ingegaan op een aantal
belangrijke aspecten van deze verplichting en worden
veelgestelde vragen beantwoord.
Het grote nut van een DNA-databank, de nieuwe taken van de
buitendienst medewerkers, de opties die er zijn bij DNAafname bij een buitenlandse vaderhond en de wijze waarop
wordt omgegaan met het afgenomen DNA zijn, onder andere,
de zaken die in dit artikel uitgebreid aan de orde komen.
Voor fokkers en eigenaren van dekreuen is het belangrijk om
te weten:
- dat DNA afgenomen voor 1 juni 2014 niet zal worden
opgeslagen in de DNA-databank omdat er daarvoor geen
afspraken zijn gemaakt over het eigendom van het monster en
de methode van afnemen;
- dat als er uiteindelijk geen DNA-profiel van de reu bij de
Raad van Beheer binnenkomt, er geen stambomen voor de
pups worden verstrekt, dit omdat de afstamming niet kan
worden gecontroleerd;

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

- dat dankzij DNA-afname en –afstammingscontrole de Raad
van Beheer en de fokkers de pupkopers kunnen garanderen
dat de op de stamboom genoemde ouderdieren ook
werkelijk de ouders zijn;
- dat de logistiek en de opslag van DNA-monsters zodanig is
geregeld dat deze volledig is geborgd.
Een van de conclusies in dit artikel is dat met de DNAafname, -afstammingscontrole en –opslag in een databank,
met als doel de afstamming te garanderen en het fokken van
gezonde rashondenpups te bevorderen, in de toekomst een
nog beter fokbeleid kan worden gemaakt.

foto: Demi Kuys

De Raad van Beheer heeft een speciale folder uitgegeven
met daarin de meest voorkomende situaties en de te volgen
procedures voor fokkers. Alle rashondenfokkers die de
afgelopen drie jaar een nestje hebben gefokt krijgen deze
per post toegestuurd. De informatie is ook terug te vinden
op www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole.
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HUISSTIJL, DRUKWERK EN WEBSITE
De Raad van Beheer is volop in beweging. Recentelijk heeft de
Raad van Beheer haar missie, visie en kernwaarden opnieuw
tegen het licht gehouden. Vervolgens is bekeken in hoeverre
de huisstijl nog aansluit bij dat waar de Raad van Beheer anno
2014 voor staat. De conclusie hiervan was dat de huidige
huisstijl hier onvoldoende op aansluit. Daarom is er een pitch
uitgezet bij zes bureaus. Zij hebben hun ideeën over een
nieuwe huisstijl gepresenteerd. Uit deze bureaus zijn twee
bureaus geselecteerd met wie de pitch wordt vervolgd.
Binnenkort zal worden besloten welk bureau de opdracht
krijgt om de huisstijl van de Raad van Beheer te moderniseren.
Naast de pitch voor de website is ook een pitch uitgezet voor
het drukwerk van de Raad van Beheer. Ten slotte wordt nu
een traject opgestart voor de pitch van de website. De

website van de Raad van Beheer is hard toe aan vernieuwing.
Voordat kan worden begonnen aan het bouwen van een
nieuwe website zal eerst een aantal stappen moeten worden
gezet. Er moet worden bedacht hoe de website er uit moet
zien, wat hij moet kunnen, hoe de informatie moet worden
aangeboden maar bovenal moet er een partij worden
gevonden die de website kan bouwen. De eerste ronde voor
de pitch vindt eind juni en begin juli plaats; de tweede ronde
in september.

WORLD DOG SHOW 2014 IN HELSINKI
Op 8, 9 en 10 augustus organiseert de Finse Kennel Club in Helsinki de World Dog Show.
2014 is het jaar waarin deze Kennel Club haar 125-jarig bestaan viert. Op het moment
dat deze Raadar wordt gemaakt zijn er al 12.000 honden ingeschreven. De show wordt
gehouden in het Exhibition and Convention Centre.
Op de website (http://www.worlddogshow2014.fi/) kunnen exposanten en bezoekers
alle benodigde informatie vinden. De zeer internationale keurmeesterlijst telt ook een aantal Nederlandse namen. Na 16 juni
a.s. kan er alleen nog via internet worden ingeschreven en op 9 juli a.s. sluit de inschrijving.
Een aantal rasverenigingen organiseert hun ‘Specialty’ rondom de World Dog Show. Deze zijn te vinden op:
http://www.worlddogshow2014.fi/other-dog-shows-in-august

‘HOUDEN VAN HONDEN IN WOORD EN BEELD’
Binnenkort verschijnt voor de eerste keer ‘Houden van
honden in woord en beeld’. Dit document biedt niet alleen
een fraai geïllustreerd overzicht van hoogtepunten van de
Nederlandse kynologie in 2013, maar laat tevens zien waar
de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale
honden!
Bij het lezen van dit overzicht kan het niet anders dan dat u
ziet dat de Raad van Beheer op tal van terreinen volop in
beweging is. Raadar verschijnt weer iedere maand, tal van
wijzigingen in het Kynologisch Reglement zijn goedgekeurd
door de Algemene Vergadering, nieuwe shows en showtitels
zijn gerealiseerd, Databank Honden is live gegaan net als
‘stambomen online’ en ‘gezondheidsonderzoeken online’,
outcrosses en convenanten zijn afgesloten om de gezondheid
van specifieke rassen te verbeteren.
In volle vaart verder
Uiteraard gaat de Raad van Beheer in 2014 in volle vaart
verder op de ingezette koers. Een voorbeeld hiervan is het
vernieuwen van de huisstijl, zodat beter recht gedaan wordt
aan de kernwaarden van de Raad van Beheer. Ook het
bouwen van een nieuwe website, die voldoet aan de eisen
van deze tijd, staat voor 2014 in de planning. Vanaf 1 juni as.
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Jaaroverzicht: een tipje van de sluier.
geldt de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole en
na de zomer wordt begonnen met het realiseren van de
zogenoemde normenmatrix, die voor alle fokkers van
rashonden gaat gelden. Zo blijft de Raad ook dit jaar volop in
beweging; via de gebruikelijke kanalen wordt u uiteraard op
de hoogte gehouden.
De bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen maar
ook stakeholders met wie de Raad van Beheer geregeld aan
tafel zit, ontvangen binnenkort een gedrukt exemplaar van
‘Houden van honden in woord en beeld’. Een digitale versie
zal worden verzonden naar alle abonnees van Raadar en via
de website beschikbaar worden gesteld.

COEN WANDERS NEEMT AFSCHEID
Zoals een bekend
spreekwoord zegt: er is
een tijd van komen en er
is een tijd van gaan. De
tijd van gaan is voor het
hoofd Financiële
Administratie
aangebroken. Na bijna 30
jaar in dienst te zijn
geweest bij de Raad van
Beheer, heeft Coen
Wanders per 1 mei jl.
afscheid genomen van de Coen Wanders tijdens zijn
Raad van Beheer en gaat afscheid.
hij van zijn pensioen
genieten. Zijn functie is overgenomen door Piet Vreeker, die
per 1 april jl. in dienst is gekomen. Uiteraard hebben de
medewerkers van de Raad van Beheer op passende wijze
afscheid genomen van Coen.
Vanaf deze plaats willen bestuur, directie en alle
medewerkers Coen nogmaals bedanken voor zijn jarenlange
inzet en wensen wij hem heel veel plezier in de nieuwe
periode die nu voor hem is aangebroken.

WORKSHOP EN SYMPOSIUM – GEZOND
FOKBELEID EN GENETICA
Op woensdag 18 juni as. organiseert de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een workshop
en aansluitend een symposium. De titel van de workshop is
‘Hoe ontwerpt u een gezond fokbeleid?’ De workshop begint
om 16.00 uur. Aansluitend wordt een maaltijd geserveerd. Er
is plaats voor maximaal 25 rasverenigingen; iedere
rasvereniging mag 1 vertegenwoordiger afvaardigen.
Om 19.00 uur begint vervolgens het symposium ‘Genetica’.
Dit symposium wordt geopend door de vice-voorzitter en
portefeuillehouder Gedrag, Gezondheid en Welzijn van de
Raad van Beheer, John Wauben. Aansluitend zijn er lezingen
van Liesbeth Meijndert, die zal ingaan op incidentiemetingen
bij rashonden en look-alikes, Frank van Steenbeek, die meer
over DNA-technieken zal uitleggen, en ten slotte Jan
Rothuizen, die met voorbeelden uit de praktijk zal laten zien
hoe je gezondheidsproblemen kunt oplossen. Rond 21.15
uur leidt de directeur van de Raad van Beheer, Ingeborg de
Wolf, de afsluitende discussie.
Meer informatie over de workshop en het symposium volgt
binnenkort vanuit de Universiteit Utrecht via de website van
de Raad van Beheer en een mailing naar de aangesloten
rasverenigingen.

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

VOOR DE AGENDA
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
18 juni:
Workshop Fokbeleid & Symposium
Genetica, Universiteit Utrecht.
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…
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.

