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BARZOIS IN MIDDELEEUWSE REUZENSTOET
Deze grote, van oorsprong Russische zichtjagers werden in
vroeger tijden door de tsaren wel eens cadeau gedaan aan
Europese vorstenhuizen. De Barzois lijken zich in het
keizerlijke gezelschap dan ook goed op hun gemak te voelen
want ze presenteren zich voorbeeldig aan het 50.000
koppige publiek.
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Op 1 juni jl. vindt in de binnenstad van Maastricht een
reuzenoptocht plaats. Deze middeleeuwse traditie voert
terug op de intocht van de Habsburgse keizer Karel V, die in
1550 zijn zoon, koning Filips II, in Maastricht komt
voorstellen en daarvoor een grote ‘ommegang’ organiseert.
Aan deze internationale optocht, die elke vier à vijf jaar
wordt georganiseerd, nemen dit jaar 40 internationale
reuzengezelschappen deel met meer dan 80 reuzen en 62
groepen, samen zo’n 1000 deelnemers.
Als onderdeel van de keizerlijke hofhouding lopen op 1 juni
jl., tussen de reuzen, ruiters te paard, rijtuigen en
aanspanningen, schaapskudde, ezels, valkeniers en een groot
aantal edellieden, hofdames en muziekkapellen, ook 13
Barzois mee in de optocht (in leeftijd variërend van 1 tot 10
jaar), samen met in middeleeuwse kledij gestoken geleiders.

De barzois in de reuzenstoet

DNA-AFNAME IN DE PRAKTIJK – GESLAAGDE ACTIE!
Op de Kampioenschapsclubmatch van de Flatcoated
Retriever Club (FRC), op zondag 1 juni jl., wordt de verplichte
DNA-afname voor het eerst op ‘grote schaal’ in de praktijk
gebracht. Drie medewerkers van de buitendienst van de
Raad van Beheer brengen deze nieuwe verplichting in
praktijk.
Voor buitendienstmedewerkers Leonie Galdermans, Sijkje
Winter en Jan Nieuwenhuis is het een uitdaging om bij de
bijna 50 aangemelde honden DNA af te nemen en de
papierwinkel eromheen goed te regelen.
Leonie: ‘Sijkje heeft er het meeste werk aan gehad omdat zij
alle stambomen en alle NHSB-nummers binnen kreeg. Ook
had ze al een sticker met het chipnummer van de hond met

De chippers van de Raad van Beheer tijdens de DNA-afname.

een paperclip aan de kopie van de stamboom gehecht en de
kopieën op volgorde gelegd. Dat maakte dat het zoeken en
een goede controle van het chipnummer heel snel ging.’
Leonie vervolgt: ‘We hebben voor de zekerheid aan beide
kanten in de bek van het wangslijmvlies DNA afgenomen om
er zeker van te zijn dat we niet te weinig hebben.’
Tot slot Sijkje: ‘We zijn er wel achter gekomen dat de
administratie vooraf van groot belang is, dan loopt het op
rolletjes. De actie werd door de leden van de FRC erg op prijs
gesteld.’
De chippers, de Raad van Beheer en de FRC kunnen
terugzien op een geslaagde actie, die door andere
rasverenigingen navolging vindt. De volgende
rasverenigingen hebben een DNA-afname bijeenkomst
gepland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de rasvereniging.
• Ierse Setter Club
• Field Spaniel Club Nederland
• Pyrenese Herdershonden Club
• Lagotto Romagnolo Club
• Nederlandse Herdershonden Club
• Nederlandse Border Terrier Club
• Vereniging voor Schnauzer Fokkers en Liefhebbers
• Bullmastiff Club Nederland
• Belgische Herder Club Nederland
• Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
• Commedia (Mopshonden)
• Barbet Club

www.raadvanbeheer.nl

COMMUNICEREN VIA MASSACOMMUNICATIE – EEN KUNST OP ZICH
Afgelopen mei en juni hebben veel landelijke en regionale
kranten, radiozenders en de televisieprogramma’s ‘NOS
Journaal’, ‘Jeugdjournaal’ en ‘RTL Nieuws’ de nodige
aandacht besteed aan de verplichte DNA-afname en
-afstammingscontrole die op 1 juni jl. is ingegaan.
Hoewel de reacties op de wijze waarop de Raad van
Beheer ‘in beeld’ kwam overwegend positief zijn, hebben
wij ook enkele reacties ontvangen dat de berichtgeving
ongenuanceerd en onjuist was.
Massacommunicatie via kanalen als geschreven media,
radio en televisie leent zich in veel gevallen niet voor het
neerzetten van een genuanceerd verhaal waarin aan alle
aspecten recht gedaan wordt. In een artikel van 50 tot
100 woorden of een radio- of televisie-interview van twee
tot drie minuten met een of twee quotes kan onmogelijk
een zo complex verhaal als de verplichte DNA-afname en
-afstammingscontrole correct en compleet neergezet
worden. Daar komt bij dat de journalist geen
inhoudsdeskundige is. Het begrijpen van de gezondheidsen welzijnsproblemen bij honden en de oorzaken hiervan
is voor journalisten dan ook erg lastig, met als gevolg dat
dingen door elkaar gehaald worden en het verhaal feitelijk

niet altijd juist is.
Doelstelling van de
Raad van Beheer bij
massacommunicatie
is dan ook niet om
een genuanceerd
verhaal neer te
zetten maar om te
laten zien dat bij de
Raad van Beheer, de
rasverenigingen en
de fokkers de
gezondheid en het
welzijn van
rashonden altijd het
Massacommunicatie leent zich niet
belangrijkste zijn. In
voor nuancering.
de massacommunicatie gaat het er om te laten zien dat de Raad
van Beheer - en zijn leden en hun achterban - stappen
zetten om de gezondheid en het welzijn van honden te
verbeteren. Als dat beeld goed overkomt in de media, is
de massacommunicatie voor de Raad van Beheer
geslaagd.

EERSTE NEWFOUNDLANDER GESLAAGD VOOR EXAMEN VERKEERSZEKERE HOND (VZH)

Patricia Flinterman met Bisou en keurmeester Joop Meijer.
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De uit Voorschoten afkomstige Patricia Flinterman meldt zich
op zaterdag 17 mei jl. aan met Bisou voor het examen VZH
bij de Kynologen Vereniging Rijnland in Leiden. Een strak
blauwe lucht, in eerste instantie geen zuchtje wind en erg
warm. Niet de allerbeste ingrediënten om een
gehoorzaamheidsproef af te leggen met een
Newfoundlander. Desondanks slaagt ze, net als de andere 10
honden waarmee gezamenlijk de VZH cursus was gevolgd,
onder leiding van Heleen Houwaart en Addy Marsilje.
Patricia volgt met Bisou de Gedrag en Gehoorzaamheid (GG)
B cursus. Zij vielen op door hun goede prestaties en dus
werd hen gevraagd om mee te doen aan het examen VZH.
Het vertrouwen in dit duo bleek terecht: Bisou is de eerste
Newfoundlander die dit certificaat haalt. In de nabije
toekomst zullen er hopelijk meer gaan volgen.
Voor het meedoen aan het vorig jaar door de Raad van
Beheer erkende programma Watersport met Honden zal in
de toekomst als eis gaan worden gesteld dat eerst het VZH
certificaat moet worden gehaald. Vooralsnog is dit nu nog
niet het geval. Patricia is al vele jaren met haar
Newfoundlanders actief in het waterwerk en traint ook al
enige jaren bij Wasserarbeitsgruppe Colonia, een erkende
Duitse vereniging, die niet alleen traint in Nederland, maar
inmiddels ook vele Nederlandse leden telt. Ook is Patricia al
vele jaren vaste vrijwilliger bij de waterwerk regio Den Haag
van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC).

Nieuwe pup in huis?

RAAD VAN BEHEER ACTIEF OP 50 PLUS BEURS

Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

De Raad van Beheer zal ook in 2014 actief zijn op de 50
Plus Beurs. De 50 Plus Beurs is het grootste evenement van
Nederland op dit gebied. Met ruim 100.000 bezoekers is
dit een evenement dat midden in een interessante
doelgroep valt voor het onder de aandacht brengen van de
rashond.
De Raad van Beheer heeft een goede deal kunnen sluiten
en werkt samen met de organisatie om de rashond zo
optimaal mogelijk te presenteren. Daarbij hebben wij, net
als bij Animal Event, ruimte mogelijk gemaakt voor de
aangesloten verenigingen. Er is ruimte voor
rasverenigingen en voor voorlichting op het gebied van
hondenopvoeding en hondensport. De leden ontvangen
binnenkort een mailing om zich aan te melden. Daarbij is
het mogelijk om met meerdere verenigingen een stand te
delen. De 50 Plus Beurs is van 16 tot en met 20 september
2014 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zet de data in uw agenda!

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
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/
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ONDERZOEK MINISTERIE: RASHONDENFOKKERIJ PAKT GEZONDHEIDSPROBLEMEN AAN

foto: Alice van Kempen

Oplossing door georganiseerde rashondenfokkerij en
rasverenigingen
Het fokbeleid van de bij de Raad van Beheer aangesloten
rasverenigingen van de onderzochte rassen houdt specifiek
rekening met de in het onderzoek aangetoonde en
voorkomende aandoeningen.
De Nederlandse Chihuahua Club heeft specifieke regels voor
de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle
fokdieren een verplicht patella luxatie (knie) onderzoek door
een gespecialiseerde dierenarts.
De Hollandse Bulldoggen Club heeft specifieke regels voor de
geconstateerde aandoeningen aan de voorste luchtwegen.
Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht
luchtwegonderzoek door een dierenarts.
De Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring
Nederland hebben specifieke regels voor de geconstateerde
aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle
fokdieren een verplicht onderzoek naar afwijkingen aan
heupen en ellebogen door gespecialiseerde dierenartsen.

Onderzocht ras: Labrador Retriever, rasverenigingen nemen
maatregelen tegen geconstateerde aandoeningen.

Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden
erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vast te stellen.
Met deze informatie kan gericht duurzaam beleid worden
ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid. De
resultaten van dit zogenaamde incidentieonderzoek zijn
onlangs gepubliceerd.
Probleem fokkerij honden zonder stamboom
Het incidentieonderzoek toont aan dat het beeld over de
gezondheid van deze hondenrassen voor het overgrote deel
is gebaseerd op honden zonder stamboom (look-alikes).
Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als
rasdier. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6%, van de Franse
Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retrievers
slechts 20% van de onderzochte populatie een rashond met
officiële stamboom.
Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek
dat de regulatie van de fokkerij hiervan zeer lastig is omdat
er geen afstammingsregistratie plaatsvindt en het testen
van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot
de georganiseerde rashondenfokkerij. Dit maakt het
implementeren van maatregelen om de gezondheid van
deze niet-rashonden te verbeteren tot een lastige opgave
terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten
gaan, gezien het grote aandeel in de populatie (ca. 6590%), aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag
bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een
duurzaam fokbeleid in te zetten voor de niet-rashonden
fokkerij.
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In juni 2013 is het ministerie van Economische Zaken een
onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie
hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de
Labrador Retriever, en één kattenras (Perzische Kat). Dit
onderzoek is uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht.

Voorlichting pupkoper:
koop een hond die volgens
een goed
gezondheidsbeleid is
gefokt
Het onderzoek geeft aan
dat de pupkoper zich ervan
bewust dient te worden dat
hij zich voor de aanschaf
van een pup moet laten
informeren over wat de
fokker gedaan heeft om te
zorgen dat de gefokte hond
Onderzocht ras: Chihuahua,
slechts 6% van de onderzochte zo gezond en sociaal
mogelijk is.
populatie is rashond met
De Raad van Beheer ziet
stamboom.
ook een duidelijke
verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te
oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de
gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van Beheer
heeft daartoe een openbare database, waarin de uitslagen
van geregistreerde gezondheids-onderzoeken van alle
rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij
haar aangesloten rasverenigingen verstrekken informatie
over de gezondheidssituatie binnen het ras en de
maatregelen die verantwoorde fokkers nemen.
De Raad van Beheer erkent dat er gezondheidsproblemen
voorkomen. In het beleid van de Raad van Beheer zijn de
gezondheid en het welzijn van de honden leidend.
Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van
Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen

foto: KynoWeb

adequaat aan. De Raad van Beheer doet dit in samenspraak
met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap
en organisaties uit de sector.

Onderzocht ras: Franse Bulldog, slechts 12% van de
onderzochte populatie is rashond met stamboom.

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Organisator: Stichting Hondententoonstelling Rotterdam
Waar? Expo Ahoy, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam
Wanneer? 6 en 7 september 2014
Inschrijfformulier: http://www.dogshowrotterdam.nl/
Entry2014/
Sluiting inschrijving: 1e termijn 16-7-2014, 2e termijn
13-8-2014
Website: www.dogshowrotterdam.nl
Vragen? admin@dogshowrotterdam.nl
Bijzonderheden: Benelux Winner Show met de titels Benelux
Winner, Benelux Jeugd Winner en Benelux Veteranen
Winner.
Organisator: Keesachtigen & Poolhonden
Waar? Hanzehal,Zutphen
Wanneer? 14 september 2014
Inschrijfformulier: http://fd10.formdesk.com/CCVH/
KenP2014
Sluiting inschrijving: 14 augustus 2014
Website: www.keesachtigen-poolhonden.nl
Vragen? secretaris@keesachtigen-poolhonden.nl
Bijzonderheden: Alleen voor rasgroep 5
Organisator: Dogshow Maastricht
Waar? MECC, Forum 100, 6229 GV Maastricht
Wanneer? 27 en 28 september 2014
Inschrijfformulier: http://htm.showadmin.nl/
Sluiting inschrijving: 7 september 2014
Website: http://www.dogshowmaastricht.nl
Vragen? htm.secretariaat@gmail.com
Bijzonderheden: Dubbelshow - beide dagen alle rassen en
rasgroepen.

Het ministerie heeft het expertisecentrum van de faculteit
Diergeneeskunde de opdracht gegeven om een
vervolgonderzoek uit te voeren voor de rassen (en lookalikes) van de Cavalier King Charles Spaniël, de Berner
Sennenhond en de Hollandse Herdershond en een kattenras,
de Maine Coon. De resultaten van het vervolgonderzoek
worden medio 2015 verwacht.
Het rapport met de uitkomsten van het incidentieonderzoek
is door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede
Kamer – en kan worden gedownload van de website van de
rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2014/05/27/incidentie-van-schadelijkeraskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-vangezelschapsdieren.html

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
– BUITEN NEDERLAND
Organisator: European Dog Show
(Kennel Club Bohemen en Moravië)
Waar? Brno, Exhibition Centre, Tsjechië
Wanneer? 23 t/m 26 oktober 2014
Inschrijfformulier: online via website.
Sluiting inschrijving: wordt nog
bekendgemaakt.
Website: www.2014eurodogshow.cz
Vragen? info@2014eurodogshow.cz
Bijzonderheden: 23.10.: groepen 1, 4 en
5; 24.10: groepen 3, 6 en 10; 25.10: groep 2 en niet FCI
erkende rassen; 26.10: groep 7, 8 en 9
Bijzonderheden: Exposanten ontvangen na inschrijving altijd
een mail ter bevestiging

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
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RAAD VAN BEHEER FACEBOOK – ‘RAAD HET RAS’
Op de Facebook pagina van de Raad van
Beheer kunt u voortaan iedere eerste dag
van de maand meedoen aan het spel
‘Raad het Ras’.
Samen met fotopartner Kynoweb wordt
een foto van een rashond 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 vermelding van de
naam van het ras.
Onder de inzenders van het goede
antwoord wordt iedere maand een boek
verloot: ‘Fokken van rashonden’ of
‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per
foto telt uw eerste reactie mee.
De Raad het Ras van mei en juni; Barbet en Kelpie.
Het ras van de maand mei is een Barbet.
Winnaar is mevrouw Kok-de Bruyn. Het ras van de maand juni is een Australian Kelpie. Winnaar is Kim Zijl. De winnaars
hebben bericht ontvangen en krijgen van de Raad van Beheer het gekozen boek toegezonden. Gefeliciteerd met de
prijs!
Kijk dus iedere 1e van de maand op onze Facebook pagina www.facebook.com/raadvanbeheer en doe mee met ‘Raad het
Ras’!

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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KYNOLOGISCH REGLEMENT GEWIJZIGD PER 1
JUNI 2014
Per 1 juni jl. is de verplichte DNA-afname en DNAafstammings-controle een feit. In verband daarmee is het
Kynologisch Reglement (KR) op een aantal punten gewijzigd.
De laatste versie van het Kynologisch Reglement geldig vanaf
1 juni 2014 is te raadplegen onder deze link:
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/140601_KR_
geldig_vanaf_1_juni_2014.pdf

AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?
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: tweede aflevering van de Commissies en Colleges
van de Raad van Beheer

foto: Windhondenrenbaanrecords.info

In Raadar april hebben we de Commissie Jachthonden en de
Commissie Werkhonden behandeld. Dit keer de Commissie
Windhondenrensport en de Commissie Opvoeding &
Gedrag.

• Commissie Windhonden-rensport
Coursen: in Engeland ontwikkelt de lange jacht met
windhonden zich al heel vroeg van het ‘jagen voor voedsel’
naar coursing. Coursing (of Lure Coursing) is vandaag de dag
een ’een sport waarin men met windhonden de jacht op het
haas zo natuurgetrouw mogelijk tracht te imiteren, dus
zonder levende prooi. De windhonden jagen op een
kunstmatige prooi, welke normaal gesproken bestaat uit
enkele repen stevig wit plastic of een namaakbontje. Door
het op een bepaalde manier plaatsen van klossen (pulleys) in
het veld, bereikt men het effect van het slaan van haken
door het haas.’ (Citaat: www.windhonden.nl)
Rensport: behalve het coursen is ook de rensport
ondergebracht bij deze commissie. Bij het
windhondenrennen lopen de honden over gras of zand op
een renbaan die doorgaans de vorm van een atletiekbaan
heeft. Er is een korte baan en een lange baan, die door
verschillende windhondenrassen worden gelopen.

Puur hobbymatig
De Commissie Windhondenrensport (waar dus ook coursing
onder valt) is belast met de zorg voor het goed functioneren
van deze hondensport. Anders dan in, bij voorbeeld, Engeland
en Spanje, waar wordt gewed op windhondenrennen, is de
Nederlandse sport puur hobbymatig.
De taken van de Commissie Windhondenrensport zijn onder
andere:
- toestemming geven tot het houden van rennen en
coursings
- toezicht houden op de handhaving van de reglementen
zorgen voor de opleidingen van officials
- regelmatig overleggen met de
Windhondenrenverenigingen
- presenteren, samen met de
Windhondenrenverenigingen, van het jaarprogramma
Voor overleg met de Windhondenrenverenigingen is de
Windhondenrenraad in het leven geroepen. Er zijn in
Nederland zo’n zestig ren- en coursingevenementen per jaar.
De Commissie Windhondenrensport heeft een eigen website:
www.cvw.nu
Alle informatie over de Windhondenrensport is na te lezen op
http://www.raadvanbeheer.nl/
verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/windhondenrennen-coursing/ en op www.
windhonden.nl
• Commissie Opvoeding & Gedrag
Gedrag en opvoeding zijn ongelooflijk belangrijk in onze
maatschappij. De Raad van Beheer is momenteel bezig met
een heroriëntatie over de invulling van de commissie
opvoeding en gedrag en een mogelijke integratie in een
nieuwe commissie die het totale spectrum gezondheid omvat.
De komende periode zal hierover met betrokkenen overleg
gevoerd worden.

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
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FCI WORLD DOG SHOW HELSINKI 8-10 AUGUSTUS 2014
Op dit moment zijn er al 17.000 honden ingeschreven voor
de FCI World Dog Show in Helsinki, Finland, die wordt
gehouden van 8 tot 10 augustus aanstaande.
Deze World Dog Show, die wordt georganiseerd door de
Finse Kennel Club, zou wel eens de grootste
hondententoonstelling kunnen worden als het aantal
inschrijvingen zich in het huidige tempo voortzet.
De show wordt gehouden in het Messukeskus, Expo &
Convention Centre in Helsenki. De inschrijvingen sluiten op 9
juli as.
De voorzitter van de FCI World Dog Show’s Exhibition
Committee, Kari Järvinen, verklaarde: Finland is een groot
hondenminnend land, werkend op internationaal niveau en
met elk jaar zo’n 200.000 honden die op tentoonstellingen
worden ingeschreven. Een Wereldshow, aldus Järvinen, is
een unieke gelegenheid om de wereld te laten zien waartoe
wij in staat zijn.

Omdat de Finse
Kennel Club dit
jaar 125 jaar
bestaat,
vertrouwde de FCI
Finland de World
Dog Show toe. Kari Järvinen roept de hondenwereld op om
er de grootste FCI World Dog Show aller tijden van te maken.
Voor de nationale Finse rassen – zoals de Finse Spits, de
Finse Stövare, de Karelische Berenhond, de Lapinkoira en de
Finse Lappenhond - belooft de show een extra groot feest te
worden: hun eigenaren betalen geen inschrijfgeld. Een
prachtige geste richting hun fokkers en een optimale
gelegenheid om deze rassen in grote getale te zien én te
keuren.
De inschrijving voor de World Dog Show in Helsinki sluit op 9
juli as. Meer info: http://www.worlddogshow2014.fi/

WORLD DUTCH SHEPHERD FEDERATION
Een heel mooi initiatief, dat nu verder handen en voeten
moet krijgen in een FCI erkenning.
Het WK voor de komende twee jaar is in ieder geval al
geregeld: 2015 in Zweden en in 2016 in de USA.

Nieuwe pup in huis?
Op de foto, van links naar rechts: Frans Jansen, voorzitter van
de FCI Gebruikshonden Commissie, Klaas Stienstra, Marion
Flury, Les Flores, Melinda Fekken en Lars Czwylwik
In het weekend van 9, 10 en 11 mei jl. wordt het eerste
Wereldkampioenschap (WK) voor Hollandse Herders
georganiseerd. ‘Hondensport Hoogkerk’ - onder auspiciën
van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC) - tekent niet
alleen voor de organisatie van dit WK, de ambitie gaat veel
verder. Na overleg met buitenlandse verenigingen wordt
gedacht over het oprichten van een wereldfederatie zodat
de organisatie van dit WK een vervolg kan krijgen.
De Commissie Werkhonden (CWH) krijgt van de Raad van
Beheer het verzoek om als coördinator op te treden. Op 9
mei, voorafgaand aan het WK, wordt een
oprichtingsvergadering gehouden.
Tijdens deze oprichtingsvergadering wordt een bestuur
gekozen. Voorzitter Les Flores uit de USA, secretaris Melinda
Fekken uit Nederland en penningmeester Klaas Stienstra,
ook uit Nederland, vormen het kernbestuur, aangevuld met
Lars Czylwik uit Zweden en Marion Flury ut Zwitserland.
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Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

TIJDSPLANNING EN AANVANGSTIJDEN KEURINGEN OP CAC/CACIB TENTOONSTELLINGEN
ander en hierdoor
gaat onnodig veel
tijd verloren.
Wij adviseren dan
ook om de
tijdsplanning in
blokken te
publiceren en die op
de ringborden te
Wachten tijdens een tentoonstelling
vermelden.
hoeft niet vervelend te zijn. Er is
Bijvoorbeeld: tussen genoeg te zien.
10:00 en 12:00 uur
en tussen 12:00 en 14:00 uur of in drie blokken van anderhalf
uur (als men om 09:30 uur begint).
Is de tijdsplanning te ruim, dan is er in de ring niet vaker dan 2 x
een pauze. Bedenk ook dat te laat met een ras beginnen minder
erg is voor exposanten en bezoekers dan te vroeg beginnen.
Dit geldt voor de publicatie vooraf: in de bevestiging aan de
inschrijvers, voor publicatie op de website en social media en
voor de ringborden.

foto: KynoWeb

Met ingang van 1 januari 2014 is de regel van kracht geworden
dat men op verschillende tijden binnen mag komen op
tentoonstellingen en dat men na de raskeuring de
tentoonstelling direct mag verlaten. Het vraagt wat extra
inspanning om de exposanten en bezoekers te informeren hoe
laat een bepaald ras ongeveer wordt gekeurd zodat men op tijd
bij de ring is.
Dat het maken van een tijdsplanning niet eenvoudig is, blijkt uit
de evaluatie door keurmeesters en ringmedewerkers die
hebben gekeurd/gewerkt op recent gehouden
tentoonstellingen.
Er is soms zo ruim gepland dat de keurmeester en de
ringmedewerkers na een ras te lang moeten wachten omdat er
- volgens de tijdsplanning - nog niet kon worden begonnen met
het volgende ras. Of er is te krap gepland, voornamelijk bij de
aandachtsrassen, waar de keurmeester extra tijd nodig heeft
om de RSI-formulieren voor gezondheid in te vullen.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg van het te letterlijk
opvolgen van het begrip tijdsplanning.
In het Kynologisch Reglement staat hierover het volgende:
Artikel IV.80
1. De onder artikel IV.23 lid 1 sub a genoemde honden
moeten uiterlijk bij aanvang van de keuringen op de
tentoonstelling aanwezig zijn en mogen na te zijn gekeurd
het gebouw of terrein verlaten.
2. De organisator dient minimaal twee aanwezigheidstijden
te vermelden in het programma.
Sneller dan de ander
Het is dus niet nodig om voor ieder ras de aanvangstijd te
publiceren. De ene keurmeester is nu eenmaal sneller dan de

Tijdsplanning
Een ander probleem dat op de tentoonstellingen is
gesignaleerd, is het plannen van de start van een ras na 14:00
uur. Het is voorgekomen dat een aantal van de beste (jongste)
puppy’s niet naar de erering kon omdat de verkiezing van beste
(jongste) puppy van de dag al voorbij was. De erekeuringen
moeten om ca. 15.00 uur kunnen starten en de Junior Handling
start om uiterlijk 14:00 uur. Wij adviseren een tijdsplanning te
maken waarbij alle ringen om ca. 14:00 uur klaar kunnen zijn. Er
is dan nog ruimte om iets uit te lopen.
Mochten er nog vragen zijn over de planning, dan is de Raad
van Beheer natuurlijk altijd bereid deze te beantwoorden.

VERENIGINGSFOKREGLEMENT EN NORMENMATRIX IN ONZE HOND JULI 2014
In het julinummer (verschijnt
eind juni) van Onze Hond is de
rubriek Raadar XL gewijd aan
BULLMASTIFF
het Verenigingsfokreglement
Lieve waker
(VFR) en de Normenmatrix. In
WAT IS DAT ?
Normenmatrix
de kynologie is het
TIPS
Verenigingsfokreglement
Voor jachthonden
inmiddels een bekend
gegeven. De naam zegt het al:
VERGELEKEN
De Leonberger en de Estrela
het is een reglement waarin
de voorwaarden en normen
van rasverenigingen voor
fokkers aangesloten bij de rasverenigingen zijn vastgelegd.
Alle bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen
hebben een format ontvangen, waarin zij hun voorwaarden
en normen hebben kunnen plaatsen. Met dit format kregen

onze

39ste

jaargang

•

nummer

7

•

juli

2 014

•

losse

nummers

MEE
DOE IN!
EN W

E N V E R DE R : JOE K AT SHOW 2014 • E L S BE E RT E N G E EF T BE T E R L E S D O OR HOND •
• HOND MET EEN VOETBALKNIE • EEN TWEEDE HOND? • OPVOEDING & GEDRAG •
• ZONDER HONDEN WAREN ER GEEN MENSEN • TODO IN TOSC ANE • HOTSPOT •

€

4,65

de rasverenigingen de mogelijkheid om de meeste van de
eigen, specifieke eisen bij de fokkerij van hun ras(sen) in te
vullen. Dit ingevulde format is het VFR.
In overleg met de rasvereniging(en) zullen er aan de hand
van het VFR per ras normen worden opgesteld, die door de
Raad van Beheer kunnen worden gecontroleerd. Deze
normen worden opgenomen in een zogenoemde
normenmatrix. Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de
belangen door verschillende rasverenigingen worden
behartigd, altijd dezelfde normen en eisen door de Raad van
Beheer worden gecontroleerd. De normen uit de
normenmatrix gelden voor alle fokkers van een ras,
ongeacht of men lid is van een rasvereniging.
In een volgende speciale editie van Raadar zullen wij hier
extra aandacht aan besteden.
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EUKANUBA WORLD CHALLENGE – TUSSENSTAND PER 12 JUNI 2014
De tussenstand van de Eukanuba World Challenge na de Pinkstertentoonstelling in
Arnhem is te vinden op de website van de Raad van Beheer.
Op een gedeelde 1ste plaats staan: Amerikaanse Cocker Spaniel Chicomy’s Quite Sexy
van W. Weijmans en de Épagneul Nain Continental Papillon Pipistrelle Creamer’s Dream
van M.P.M. Stiphout. Beiden met 65 punten. De nummers 2 t/m 10 zijn te vinden onder
deze link: http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/tentoonstellingenexterieurshows/eukanuba-world-challenge/puntenlijst-ewc-201420132012/

NEDERLANDSE LABRADOR VERENIGING VIERT 50-JARIG JUBILEUM
Op 10 oktober 1964
wordt door de heren
Jhr. Th. Roëll, Jhr. W.A.L.
Mock en mevrouw A.
Sauer-van der Sluis de
Nederlandse Labrador
Vereniging (NLV)
opgericht.
De vereniging groeit
onstuimig en is – aldus
het boek ‘De Labrador Retriever’ (2006) – nu de grootste
rasvereniging voor Labradors ter wereld.
Op 1 juni jl. wordt het 50-jarig bestaan feestelijk rond
kasteel Hoekelum in Barneveld gevierd. Een bekende
locatie voor de NLV omdat op het prachtige terrein voor
het kasteel ook de clubmatches plaatsvinden.
‘Op deze dag’, aldus het bestuur van de rasvereniging,
‘willen wij iedereen kennis laten maken met dit geweldige
ras.’ Dat gebeurt door middel van demonstraties en
lezingen, terwijl rond vijf uur met alle gasten het glas
wordt geheven op de toekomst van de NLV.
De opbrengst van, onder andere, de loterij komt ten
goede aan de Stichting Hulphond en het Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds.

Bij een jarige hoort een cadeautje en dus komt de Raad
van Beheer niet met lege handen. Namens het bestuur
van de Raad overhandigt bestuurslid Hugo Stempher aan
de NLV een legpenning met bijbehorende oorkonde.

Bestuurslid Hugo Stempher (links) overhandigt aan secretaris
Ger van der Teems van de NLV de Raad van Beheer
legpenning met bijbehorende oorkonde voor het 50-jarig
jubileum.

HOND VAN HET JAAR 2012 IN ‘HOUDEN VAN HONDEN 2013’
In het jaaroverzicht ‘Houden van honden in woord en beeld
2013’, uitgegeven door de Raad van Beheer, staat op pagina
11 de Hond van het Jaar over het jaar 2013 afgebeeld. In het
bijschrift staat hier het jaar 2012 vermeld. Echter, tijdens de
Hond van het Jaar Show in 2013 wordt de hond van het jaar
gekozen over het voorafgaande jaar, in dit geval dus over het
jaar 2012. Om verwarring te voorkomen, vermelden wij ook
graag deze winnaar in deze Raadar.
Hond van het Jaar over 2012 werd het Italiaans Windhondje
(teef) Fiefoerniek’s Fille de Filante van Sandra van de Graaf.
Best-in-Show keurmeester was Wim Wellens.
Hond van het Jaar 2012 het Italiaans Windhondje (teef)
Fiefoerniek’s Fille de Filante
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BIJEENKOMST VOOR DNA-AFNAME
Naar aanleiding van de verplichte DNA-afstammingscontrole
per 1 juni 2014 hebben verschillende verenigingen het verzoek
gedaan om een bijeenkomst te organiseren voor DNA-afname.
Helaas is het niet gelukt om de verenigingen daarover
individueel te antwoorden. Onze excuses daarvoor.
Wanneer uw vereniging graag bij een groep honden DNA wil
laten afnemen, is het mogelijk hiervoor een
buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer te vragen.
Deze medewerker zal zorgen voor het juiste materiaal voor de
DNA-afname en het verzenden van het materiaal naar het
laboratorium.
Van de verenigingen verwachten wij vooraf een schatting van
het aantal honden waarbij DNA wordt afgenomen. Aan de
hand van deze schatting zorgt de buitendienstmedewerker
voor voldoende materiaal voor DNA-afname.
De Raad van Beheer heeft doorgerekend wat het uurtarief van
onze buitendienstmedewerker is; dit is een bedrag van
ongeveer zeventig euro. De Raad van Beheer heeft besloten
deze kosten niet integraal door te berekenen aan de
verenigingen en komt daarbij op de volgende kosten voor de
afname van DNA tijdens een georganiseerd evenement.
Kosten
De kosten die gerekend worden, zijn:
€ 35,00 voorrijkosten/opstarttarief
€ 2,00 per hond/per afname
€ 28,50 kosten DNA-profiel (ISAG2006)
De vereniging zorgt vooraf voor een lijst (in drievoud) met
daarop de honden waarvan DNA moet worden afgenomen.
Hiervan wordt de stamboeknaam vermeld, het chipnummer
en het NHSB nummer. Bovendien moeten alle eigenaren een
originele stamboom en registratieformulier meenemen.
Per bijeenkomst zal er gekeken worden naar de mogelijkheid
om een buitendienstmedewerker beschikbaar te stellen. Zorg
dat u op tijd uw aanvraag indient, maar in ieder geval twee
weken voor het evenement. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag
duidelijk aangeeft welke datum het evenement plaatsvindt,
wanneer de DNA afname moet starten en hoeveel honden u
ongeveer verwacht. Een nauwkeurigere schatting van het te
verwachtte aantal deelnemers kan kort voor de bijeenkomst
doorgegeven worden.
Buitendienstmedewerker
We gaan ervan uit dat de verenigingen zorgen voor een goede
organisatie en de buitendienstmedewerker per uur van 15
honden DNA kan afnemen. Mocht dit door een slechte
organisatie niet lukken, dan is de Raad van Beheer
genoodzaakt om de vereniging achteraf € 30,00 per uur te
rekenen in plaats van € 2,00 euro per hond.
De vereniging krijgt na de bijeenkomst een rekening voor de
DNA-afname en het aanmaken van de DNA-profielen van alle
honden van die dag. Pas wanneer die rekening is betaald,

zullen profielen aan de eigenaren van de honden worden
gestuurd.
Indien u een evenement heeft waarbij DNA afgenomen moet
worden, dan kunt u dit verzoek sturen naar DNA@
Raadvanbeheer.nl

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

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN?
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de Raad van
Beheer? Laat het ons weten! Wij hebben uw inbreng nodig
om verbeteringen te kunnen realiseren. De route die u
hiervoor bewandelt, is dat u eerst uw vraag of klacht
voorlegt aan de medewerker van de Raad van Beheer, daar
waar die thuishoort. Weet u niet wie dit is, dan kan het
kantoor van de Raad van Beheer u hierbij helpen. De
receptie (servicedesk, te bereiken via info@raadvanbeheer.
nl of 020 664 44 71) verwijst u graag door. Komt u er samen
met de medewerker niet uit, dan kunt u terecht bij zijn of
haar leidinggevende. Biedt ook dat geen uitkomst, dan kunt
u uiteraard terecht bij de directie van de Raad van Beheer.
Pas als u ook daar geen afdoende reactie krijgt, kunt u een
bestuurslid aanspreken. Door met elkaar deze procedure te
bewandelen, is het voor het kantoor mogelijk om scherp te
sturen op de service die u van de Raad van Beheer mag
verwachten!
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NIEUWE DIRECTEUR VOOR DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING
Laurens Hoedemaker, secretaris van de
Raad voor Dierenaangelegenheden, het
belangrijkste adviesorgaan voor het
dierbeleid van het ministerie van
Economische Zaken, is met ingang van 1
juli as. benoemd tot directeur van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
(KNJV). De KNJV is één van de bijzondere
verenigingen van de Raad van Beheer.
Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan met
het besturen van complexe organisaties en met de
inhoudelijke behandeling van dossiers binnen het
werkgebied jacht- en faunabeheer.
De wereld van de hond is Laurens Hoedemaker niet
onbekend. Hij adviseerde staatssecretaris Sharon Dijksma
over diverse thema’s, onder andere over de bijthonden.
Eerder in zijn loopbaan werkte hij als universitair
gastdocent bij de faculteit Diergeneeskunde aan de
Universiteit Utrecht. Aan dezelfde universiteit studeerde
Laurens Hoedemaker Diergeneeskunde.
De KNJV is zeer positief over de benoeming van Laurens

Hoedemaker als directeur
van hun vereniging. Voorzitter
Roelf H. de Boer verklaarde:
‘Wij zijn verheugd over de
benoeming van de
heer Hoedemaker als
directeur van onze
vereniging. Zijn
voornaamste
taken zullen
bestaan uit het
verder
professionaliseren
van het KNJV-bureau
en de positionering van
onze vereniging als belangrijkste
belangenbehartiger van alle aan jacht verbonden partijen
in Nederland. Met de heer Hoedemaker heeft KNJV een
directeur gevonden die de belangrijke rol die jagers
spelen in het Nederlandse buitengebied, goed kan
uitdragen.’

VOOR DE AGENDA
28 juni 2014:

Algemene Vergadering Raad van Beheer,
uitsluitend toegankelijk voor aangesloten
leden.
6-7 sept. 2014:   Benelux Winner Show, Rotterdam,
				
www.beneluxwinnershow.nl
14 sept. 2014: Tentoonstelling Rasgroep 5, Kees- en
poolhonden, Zutphen,
				
www.keesachtigen-poolhonden.nl
16-20 okt. 2014: 50 Plus Beurs, deelname voor aangesloten
verenigingen. Leden van deelnemende
verenigingen gratis toegang tot beurs.
Okt. + nov. 2014: Raad van Beheer Fokkerstour, sessie en
				
data volgen.
Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie:
www.raadvanbeheer.nl/agenda

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

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

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer

RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android tablet. U
kunt de app downloaden via:

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

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.

