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BENELUX WINNER SHOWS IN BELGIË EN LUXEMBURG
In Raadar april jl. was te lezen over de start van de Benelux
Winners in België, Nederland en Luxemburg. De aftrap voor
de eerste Benelux Winner is de tentoonstelling in Rotterdam,
op 6 en 7 september as.
De Raad van Beheer is er trots op dat Eukanuba zijn partner
contract met de Raad heeft uitgebreid. Voor de komende
jaren zal Eukanuba de ‘prime sponsor’ zijn van de Benelux
Winner tentoonstellingen, die door de Raad van Beheer – in
nauwe samenwerking met de tentoonstellinggevende
verenigingen (TGV’s) – zullen worden georganiseerd.
Verdere bijzonderheden over de Benelux Winner in
Rotterdam zijn elders in deze Raadar te vinden.
Luxemburg (stad) en Brussel
In Luxemburg wordt de 2de Benelux Winner gehouden in
Luxemburg stad, op 30 en 31 augustus 2014. Op zaterdag de
30ste de groepen 1, 5, 6, 9 en 10. Op zondag de 31ste de
groepen 2, 3, 4, 7 en 8.
Locatie: Luxexpo, Circuit de la Foire Internationale, Luxemburg-Kirchberg.
Alle informatie: http://www.uchl.lu/
België sluit de rij met de tentoonstelling in Brussel, 6 en 7
december 2014. Op zaterdag 6 december de groepen 1, 5, 6,
9 en 10. Op zondag de 7de de groepen 2, 3, 4, 7 en 8.
Locatie: Brussels Expo, Avenue Miramar, Brussel, België.
Alle informatie: www.brusselsdogshow.be
Nieuwe shows, nieuwe titels
Met ingang van de tentoonstelling in Rotterdam, 6 en 7
september as., zijn er nieuwe titels te winnen:

kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.
• Benelux Jeugd
Winner/Winster NL,
gevolgd door het
jaartal waarin de titel
werd behaald, 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, 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 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 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 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.

• Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door het jaartal
waarin de titel werd behaald, 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

DE HONDENWERELD IN KROATIË
In een van haar recente berichtgevingen besteedt de FCI
aandacht aan de hondenwereld in Kroatië. 1891 wordt
gezien als de geboorte van de hondenwereld in dit land.
In 1897 wordt de Stamboek Commissie opgericht en in
1906 wordt de eerste hondententoonstelling in Zagreb
georganiseerd.
Nu de Oostbloklanden een niet onbelangrijk deel van de

Europese kynologie uitmaken, de keurmeesters in west
Europa worden uitgenodigd om te keuren, en vice versa,
exposanten over en weer tentoonstellingen bezoeken, is
het goed te weten hoe de kynologie daar is ontstaan en is
georganiseerd.
Lees daarover op:
http://newsletter20.dogdotcom.be/en/Croatia.aspx

www.raadvanbeheer.nl

A FDELING JURIDISCHE ZAKEN IN ONZE HOND VAN AUGUSTUS 2014
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In ONZE HOND van augustus 2014
(verschijnt in de laatste week van juli) is
het artikel in de rubriek Raadar XL gewijd
aan de afdeling Juridische Zaken van de
Raad van Beheer.

WHIPPETS

Vernieuwingen
De werkzaamheden van Juridische
DEN
HON
SENNEN
Zaken binnen de muren van het bureau
Vier rassen en hun promotor
in Amsterdam voltrekken zich relatief in
stilte. De belangstelling voor overtredingen van het Kynologisch Reglement en de acties daarop
mogen zich in interesse vanuit de kynologie verheugen. Het
Kynologisch Reglement en de uitvoeringsregels spelen een
belangrijke rol in de kynologie want het is de bekendste
verzameling van regelgevingen in kynologisch Nederland.
Zeker in de afgelopen jaren is het aan belangrijke veranderingen onderhevig geweest. Denk alleen maar aan alle
vernieuwingen op tentoonstellingsgebied, aan het ‘één
vereniging per ras’ beleid, wijzigingen in keurmeesterzaken,
het fokbeleid van de Raad, de Databank Honden, de
verplichte DNA-afname en het afsluiten van diverse convenanten.
En dit is maar een klein gedeelte van de vele aanpassingen
die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en
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waarmee Juridische Zaken
bemoeienis heeft gehad.
Hoewel de regels in het
Basisreglement Welzijn en
Gezondheid (BWG) weinig
aan duidelijkheid te
wensen overlaten en
uitgebreid op de website
van de Raad staan, is het nu juist dit reglement dat
het meest wordt overtreden.
Vragen
Naast alle genoemde activiteiten, beantwoordt Juridische
Zaken vragen over alle regelgeving, is er veel afstemming
met de afdelingen Stamboekhouding en Gedrag, Gezondheid
en Welzijn (GGW), werkt men aan de controle op de Verenigingsfokreglementen (VFR), laat de fokkers de uitkomst
weten van de locatiecontrole, neemt aanvragen van potentiële nieuwe leden in behandeling, fungeert als coördinator
voor de afstammingsonderzoeken en neemt de afdeling deel
aan diverse interne overleggen over fokbeleid, verenigingszaken, stamboekhouding, etc.
Lees meer over Juridische Zaken in ONZE HOND augustus
2014 of lees het artikel op www.raadvanbeheer.nl/onzehond.

EUKANUBA WORLD CHALLENGE VERHUIST VAN ORLANDO USA NAAR AMSTERDAM!
Eukanuba World Challenge verhuist van
Orlando (USA) naar Amsterdam! De
Raad van Beheer is zeer verheugd dat
het wereldevenement op het gebied
van rashonden, de Eukanuba World
Challenge, vanaf 2014 zal gaan
plaatsvinden tijdens de Amsterdam
Winner tentoonstelling. De voorzitter van de Raad van Beheer,
Gerard Jipping, is blij met het
vertrouwen dat Eukanuba en de Fédération Cynologique
Internationale (FCI) aan Nederland geven. ‘Voor Nederland is
dit’, aldus Jipping, ‘weer een uitgelezen kans het imago van
de Nederlandse kynologie te verstevigen.’
De organisatie is in handen van de Raad van Beheer en zal in
nauwe samenwerking georganiseerd gaan worden met de
Amsterdam Winner 2014. De Amsterdam Winner organisatie
laat weten zeer verheugd te zijn dat dit zeer prestigieuze
evenement zal worden georganiseerd tijdens de Amsterdam
Winner 2014. De Winner organisatie bedankt de Raad van
Beheer voor het vertrouwen en spreekt haar waardering uit
over het binnenhalen van dit wereldevenement door de
Raad van Beheer.
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Procter & Gamble, eigenaar van het merk Eukanuba in Europa, en de FCI
zijn ook nauw betrokken
bij de organisatie van de
Dutch Kennel Club
Eukanuba World Challenge. Meer dan 40 landen zullen vertegenwoordigd zijn
tijdens het Winner weekend, dat start op vrijdag 12
december 2014 in de RAI te Amsterdam.

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

EEN GEDEELDE EERSTE PLAATS: IERSE SETTERS EN FLATCOATED RETRIEVERS
Op pagina 1 van de juni editie van Raadar werd de Flatcoated Retriever Club vermeld
als zijnde de eerste club die de verplichte DNA-afname ‘op grote schaal’ in de praktijk
heeft gebracht. In die Raadar zijn de rasverenigingen vermeld die een DNA-afname
bijeenkomst gepland hebben en als eerste werd de Ierse Setter Club genoemd. Helaas
is de Ierse Setter Club niet vermeld als vereniging die ook de primeur had om tijdens
een evenement DNA-afname te organiseren. Suzan Mogony, voorzitter van de Ierse
Setter Club, vroeg ons de lezers van Raadar te laten weten dat tijdens hun Kampioenschapsclubmatch op 1 juni, een medewerker van de Raad van Beheer zeer succesvol bij
meer dan 30 honden DNA heeft afgenomen.
Daarmee hebben de Ierse Setter Club en de Flatcoated Retriever Club een gedeelde
primeur als het gaat om een DNA-afname bijeenkomst.

Ook bij de Ierse Setters werd op
1 juni DNA afgenomen

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Om de tentoonstellingen in Nederland waarvoor nog kan
worden ingeschreven, nog een keer onder de aandacht
te brengen van de lezers van Raadar, hieronder een
overzicht ‘van de Benelux Winner Rotterdam tot en met
Maastricht’.
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.

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR)
In de afgelopen periode zijn de VFR’s van de onderstaande
rasverenigingen goedgekeurd door de Raad van Beheer.
• Nederlandse Duitse Doggen Club
• Nederlandse Teckelclub
• Nederlandse Spaniel Club
• Vereniging Sint Bernardvrienden
• Golden Retriever Club Nederland
• Hollandse Bulldoggen Club
• Nederlandse Keeshonden Club
• Hovawart Club Nederland
• Bullmastiff Club Nederland
• Cocker Spaniel Club
• Ned. Ver. Afghaanse & andere Oosterse Windhonden
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Organisator: Stichting Keesachtigen en Poolhondenshow
Waar? Hanzehal, 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 wordt eens in de twee jaar
georganiseerd
Organisator: Stichting Internationale Hondententoonstelling
Maastricht
Waar? MECC, Maastricht
Wanneer? 27 en 28 september 2014
Inschrijfformulier: http://htm.showadmin.nl/
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

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

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

IMPRESSIE VAN DE 36STE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE RAAD VAN BEHEER

Voorzitter Gerard Jipping opent de
vergadering.

Een volle zaal tijdens de algemene
vergadering op 28 juni jl.

Als het een zomerse zaterdag is, met meer dan 20 graden en
een zonnetje, en 124 afgevaardigden van de leden-verenigingen van de Raad van Beheer nemen de moeite om naar
‘Ambiance Houtrust’ in Hooglanderveen te komen voor de
Algemene Ledenvergadering, dan is er geen beter teken dan
dit om te laten zien dat de kynologie leeft. ‘Volop in beweging’,
om voorzitter Gerard Jipping te citeren.
In zijn welkomstwoord kon Jipping berichten dat er door de
Raad van Beheer besprekingen worden gevoerd met
‘Cynophilia’, met als doel de overname van de hondensporten
die nu onder ‘Cynophilia’ vallen. Deze mededeling werd
meteen gevolgd door een spontaan applaus.
Na de bijdrage van penningmeester Frank Koster – die de
kunst verstaat om de toch niet eenvoudige materie helder
uiteen te zetten - verleende de vergadering décharge voor het
gevoerde financiële beleid. Frank Koster is één van bestuursleden die, na 8 jaar, heeft aangegeven niet langer beschikbaar
te zijn.
Ook het uitgebreide, ruim 7 pagina’s tellende, jaarsverslag
over 2013, dat per maand is gerubriceerd, kreeg de goedkeuring van de vergadering.
Twee nieuwe, bijzondere verenigingen
De Raad van Beheer is, zoals bekend, een vereniging van
verenigingen, bestaande uit rasverenigingen, kynologen clubs
en 7 bijzondere verenigingen, zoals onder andere de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging, de Vereniging ‘Kunogonda’ en de
Nederlandse Reddingshonden Bond. Twee nieuwe bijzondere
verenigingen hadden zich tot de Raad van Beheer gewend met
het verzoek om aansluiting.
Dat zijn de Vereniging Ringmedewerkers Nederland (VRN) en
het Kynologen Verbond Nederland (KVN). Eerstgenoemde
heeft onder andere als doel ‘om tentoonstelling organiserende
verenigingen te ondersteunen met goede en gekwalificeerde

Elektronisch stemmen tijdens de
vergadering.

medewerkers’. De KVN ‘biedt een volwaardige en professionele
belangenbehartiging in de ruimste zin des woords aan fokkers
en liefhebbers van rashonden’. Na de stemming konden beide
verenigingen zich ‘aangesloten bij de Raad van Beheer’ noemen.
De kynologisch directeur van het bureau lichtte desgevraagd
toe dat nieuwe bijzondere verenigingen welkom zijn onder de
voorwaarde dat zij zich bezighouden met aspecten in de
kynologie die niet al door andere aangesloten verenigingen
worden verzorgd.
21 Agendapunten in 3 uur
Omdat ook de secretaris van het bestuur, Marion ten Cate,
had aangegeven haar bestuurslidmaatschap niet te willen
voorzetten, moest het bestuur in twee vacatures voorzien. De
voorgedragen kandidaten, Marc Valk en drs. Koen Borst RA,
werden bij acclamatie en onder applaus gekozen. Marc Valk
was 3 jaar portefeuillehouder agility bij ‘Cynophilia’ en Koen
Borst is, met zijn achtergrond als register accountant en
universitair docent Financial Auditing aan de Vrije Universiteit,
de gedroomde kandidaat om de plaats van Frank Koster in te
nemen. Met twee nieuwe bestuursleden is het bestuur van de
Raad weer ‘op volle sterkte’.
Voorzitter Jipping had in zijn openingswoord al gezegd dat 21
agendapunten een overvolle agenda betekende. Echter, mede
onder andere dankzij het stemmen met stemkastjes, verliepen
de stemmingen vlot en kon de voorzitter na afloop tevreden
concluderen ‘dat 21 agendapunten in 3 uur’ haalbaar was
gebleken.
De overige genomen besluiten zijn te vinden in het nieuwsbericht op de website via http://www.raadvanbeheer.nl/
meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=1866&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=f4d3
beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17

NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER
Per 1 augustus zijn de onderstaande verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer:
• Kynologen Verbond Nederland (bijzondere vereniging)
• Vereniging Ringmedewerkers Nederland (bijzondere vereniging)
• Hovawart Rasvereniging Nederland
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INTERIM COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR (CKI) GEÏNSTALLEERD
De interim Commissie Kynologisch Instructeur – kortweg
interim CKI – is geïnstalleerd. De leden zijn: Gerard Besselink, Jur Deckers, Quirine Potter van Loon en Kees Tinga.
We stellen ze kort aan u voor:
Gerard Besselink – veertig jaar lid van de Vereniging van
Fokkers en Liefhebbers van de Duitse Herdershond (VDH).
Geeft meer van 30 jaar instructie aan groepen geleiders die
hun honden africhten voor de Internationale Prüfungs
Ordnung (IPO). Voorts secretaris van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer (RvB) en voorzitter en
instructeur van de VDH Kringgroep Slingeland.
Mr. Jur Deckers
Jurist en van beroep advocaat en mediator. Heeft deel
uitgemaakt van het bestuur van de RvB, voorzitter (geweest)
van verschillende rasverenigingen en een kynologen club.
Fokker van Weimarse Staande Honden en voorjager in
binnen- en buitenland. Eerste graad bevoegdheid docent
maatschappijleer en docent Kynologische Kennis 1 (KK1).
Auteur van de rasmonografie De Weimaraner (2001).
Quirine Potter van Loon
Hond en eigenaar moeten zo veel mogelijk plezier aan elkaar
beleven. Het plezier dat baas en hond in elkaar hebben en
het feit dat ze graag gezien worden zijn onderwerpen die
haar bijzondere aandacht hebben. Zij vormen de basis van de
cursussen die ze in de afgelopen 26 jaar heeft ontwikkeld en
gegeven binnen de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs
in Hondenopvoeding en -opleiding (O&O). Als gedragstherapeut voor honden weet ze dat een goede begeleiding bij het
opvoeden van de hond veel problemen in het latere leven
kan voorkomen.
Kees Tinga
Begonnen met Duitse Staande Langharen om uiteindelijk uit
te komen bij de Engelse Cocker Spaniel. Alle facetten van de
jachthondensport heeft hij doorlopen, trainen, jagen,
wedstrijden, lesgeven, organiseren van proeven en sinds een
aantal jaren nu ook keurmeester.
Door deze hobby terechtgekomen bij KNGF Geleidehonden.
Ook hier het hele traject doorlopen, van leerling tot hoofdinstructeur, waarbij hij samen met een tweetal collega’s niet
alleen verantwoordelijk is voor de voortgang van de
opleiding van de honden maar ook voor de opleiding van
geleidehondeninstructeurs.
Doelstelling van de CKI
Punten die inmiddels de revue hebben gepasseerd zijn:
benoemingen van Kynologisch Instructeurs, verlengingen van
benoemingen van Kynologisch Instructeurs, hoe examens te
gaan organiseren, voor zowel theorie als praktijk, de functieomschrijving van de Kynologisch Instructeur en de nascholing
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van de Kynologisch Instructeurs.
De doelstelling van de CKI is niet veranderd en luidt als volgt:
De CKI wil bewerkstelligen dat de trainingen, zoals die overal
in het land worden gegeven aan mensen die hun hond correct
willen opvoeden, worden begeleid door mensen die kennis
van zaken hebben, de Kynologisch Instructeur.
Op de website van de Raad van Beheer zijn de opleidings
instituten te vinden die door de voormalige CKI zijn
geaccrediteerd. Er zijn mogelijk nog meer opleiders die
geschikt zijn om als opleidingsinstituut te functioneren. Zij
kunnen zich melden bij de interim CKI, die zal bekijken of ze
kunnen worden geaccrediteerd.
Eind 2012 is de overgangsregeling gestopt. De interim CKI is
van mening dat er in den lande nog trainers zijn die destijds,
door welke reden dan ook, buiten de boot zijn gevallen. Voor
hen wordt alsnog een aangepaste overgangsregeling
opgesteld.
Om een benoeming te kunnen verlengen moet de KI
nascholing genieten. De interim CKI is bezig om een aantal
nascholingsmomenten vast te stellen voor komend najaar,
die kunnen dienen als nascholing. Heeft u zelf suggesties
voor nascholingsactiviteiten? Dan kunt u die voorleggen aan
de interim CKI.
Vernieuwde CKI opzet
Binnenkort publiceert de interim CKI een lijst van nascholingsmomenten, die de instructeurs kunnen gebruiken om de
verlenging van hun benoeming als Kynologisch Instructeur te
verkrijgen. De interim CKI heeft tevens aangegeven om – op
verzoek van de rayons – graag een rayonoverleg te willen
bijwonen om zodoende direct te kunnen anticiperen op de
vragen en verzoeken vanuit het veld.
Heeft u suggesties om een en ander nog beter te laten
verlopen? Laat het ons dan weten. Er wordt naar gestreefd
om uiterlijk eind juli de vernieuwde CKI opzet te kunnen
presenteren. Tijdens een informatieavond, waar we u van
harte voor uitnodigen (maximaal 2 afgevaardigden per
vereniging), zal de interim CKI graag met u van gedachten
wisselen over de nieuwe opzet van het CKI.
Datum: dinsdag 11 september 2014.
Locatie: Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931
EP Woudenberg
Aanvang: 20.00 uur
Opgeven: vóór 4 september 2014 bij
opleidingen@raadvanbeheer.nl

JACHTHONDEN SHOW
Op 15 juni jl. werd de 17de Jachthonden Show gehouden. Begonnen als een
tentoonstelling voor de honden uit de rasgroepen 7 en 8, zijn inmiddels ook de
groepen 4 en 6 toegetreden. Deze tentoonstelling wordt eenmaal in de twee jaar
gehouden. De locatie in 2014 was nieuw: Sportcentrum Papendal in Arnhem.
Best-in-Show werd de Dashond Ruwhaar ‘Goldfee’ van C.M. Doornenbal. Alle winnaars
van de rasgroepen zijn, met foto, te vinden op
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_
ttnews%5Bpointer%5D=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1851&amp;tx_ttnews%
5BbackPid%5D=25&amp;cHash=4f1e3e8789ada14f0132d7ac4d6a06c2

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 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.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
WINDHONDENRENNEN 350 METER
Op zaterdag 28 en zondag 29 juni jl. werd in Rotterdam het
Nederlands Kampioenschap Windhondenrennen 350 meter
(korte baan) gehouden. De organisatie was in handen van de
Commissie voor de Windhondenrensport (www.cvw.nu)
De foto’s van de winnaars zijn te vinden op de website van
de Raad van Beheer:
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1860&tx_ttnew
s%5BbackPid%5D=25&cHash=e9085a29f3157e7a5c15c96d6
c06c974
Voor de winnende honden lag het rood-wit-blauwe eredek
klaar en werd het Wilhelmus gespeeld. Bovendien mogen deze
winnaars het hele jaar in dit eredek een wedstrijd lopen.

Kijk nu op onze Facebook
pagina www.facebook.
com/raadvanbeheer en
doe mee met ‘Raad het
Ras’!
De rashond van de maand
juli is een Samojeed. De
Raad het Ras van de maand
winnaar is Henriette van
juli: Samoyeed
Geel. Zij heeft van de Raad
van Beheer het boek ‘Fokken van rashonden’ ontvangen als
prijs. Gefeliciteerd met uw prijs.
Op 1 augustus staat er weer een nieuwe Raad het Ras voor
iedereen klaar om mee te doen!

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

1 april
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

NK windhondenrennen: volop actie!
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NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE RAAD VAN BEHEER
Op de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer,
28 juni jl. waren de bestuursleden Frank Koster en Marion
ten Cate aftredend. Zij hadden aangegeven zich niet meer
herkiesbaar te stellen.
Het bestuur van de Raad had twee personen, Koen Borst en
Marc Valk, bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als
kandidaat. Zij werden op deze vergadering bij acclamatie
gekozen.

Het voltallige bestuur van de Raad van Beheer

Graag stellen we hen
even kort aan u voor:
Drs. Koen Borst (1975) is
register accountant en
partner van het
Compliancekantoor B.V.
Daarnaast is hij universitair docent Financial
Auditing aan de Vrije
Penningmees- Bestuurslid
Universiteit Amsterdam. ter Koen Borst Marc Valk
Zijn specifieke financiële
deskundigheid en zijn affiniteit met honden vormen een
ideale combinatie als ‘opvolger’ van Frank Koster.
Marc Valk (1973) voegt een andere specialiteit aan het
bestuur toe. Zijn werkzaamheden liggen op het gebied van
systeem- en netwerkbeheer. Tot voor kort was hij
portefeuillehouder Agility bij ‘Cynophilia’ en in 2006, 2008,
2009 en 2011 nam hij deel aan de FCI Wereldkampioenschappen Agility.
De Raad van Beheer wenst beide bestuursleden heel veel
succes en plezier in hun nieuwe functies.

RAADAR SPECIAL – VFR EN NORMENMATRIX
RAADAR IS DE NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD VAN BEHEER

JAARGANG 3 | NUMMER 7 | JULI 2014

VERENIGINGSFOKREGLEMENT & NORMENMATRIX
Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de afgelopen
periode intrede in de kynologie gedaan. Format, Verenigingsfokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuwe
begrippen hoort nieuwe informatie. Deze Raadar voorziet in
die behoefte.
Verantwoord fokbeleid
In het kader van een verantwoord fokbeleid wil de Raad van
Beheer vooraf kunnen toetsen of pups niet alleen volgens
zijn eigen algemene fokbeleidsregels (Basisreglement Welzijn
en Gezondheid, BWG) zijn gefokt, maar óók volgens

Voor de kynologie moet helder zijn, dat fokkers die
geen lid van een rasvereniging zijn, tóch moeten
voldoen aan de voor het ras geldende eisen en
normen, wil men een stamboom krijgen waarop is
vermeld, dat de pup is gefokt volgens de bestaande
eisen en normen van dat speciﬁeke ras.

foto: Demi Kuys

Op 4 juli jl. is een aparte editie van Raadar verschenen, helemaal gewijd aan het VRF en
de Normenmatrix. Deze Special is aan alle abonnees toegezonden.
Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de afgelopen periode intrede in de kynologie gedaan: Format, Verenigingsfokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij
nieuwe begrippen hoort nieuwe informatie. Deze speciale editie van Raadar voorziet in
die behoefte. De editie is ook in drukvorm verkrijgbaar bij de infostand van de Raad van
Beheer op tentoonstellingen en via de chippers. Voor vragen over het gebruik van de
normenmatrix, kan contact worden opgenomen met vfr@raadvanbeheer.nl

Uit een tekst op de stamboom blijkt dat de pup is gefokt
volgens de voor dat ras geldende eisen en normen.

Speciale
editie

aanvullende rasspeciﬁeke regels.
In de kynologie is het Verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels een
bekend gegeven. De naam zegt het al:
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
de ras-verenigingen 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.
Onvolkomenheden
Inmiddels hebben vrijwel alle rasverenigingen hun VFR ter
goedkeuring naar de Raad van Beheer gezonden. Echter, in
de praktijk komt het voor dat het format niet goed is
gevolgd. In die gevallen ontvangen de rasverenigingen hun
VFR retour met de vraag de onvolkomenheden te herstellen.
Dat wekt wellicht enige wrevel bij de rasverenigingen, maar
men moet bedenken dat deze werkzaamheden de basis
vormen voor zowel het fokbeleid voor de rassen en de rasverenigingen als voor dat van de Raad van Beheer. Daarom is
een uniforme werkwijze – het format – noodzakelijk.
Met het heen en weer zenden van VFR’s van en naar de Raad
van Beheer en het opnieuw laten controleren door de Raad
van Beheer is veel tijd gemoeid. Omdat het hier om meer
dan 200 rasverenigingen gaat, zal iedereen begrijpen dat dit
veel werk met zich mee brengt.
Kwaliteit ouderdieren
Hoewel ‘gegoten’ in eenzelfde format, is elk VFR anders en
zij bevatten dus, per ras en/of rasvereniging, op bepaalde
punten andere eisen en normen. Van de Raad van Beheer
kan niet worden verlangd, dat bij inschrijving van elk nest
in het NHSB één van de meer dan 200 VFR’s handmatig
wordt geraadpleegd om te controleren of er aan de voorwaarden en normen van het VFR is voldaan. In overleg met
de rasvereniging(en) zullen er aan de hand van de VFR(‘s) per
ras normen worden opgesteld die door de Raad van Beheer
gecontroleerd kunnen worden. Deze normen worden
opgenomen in de zogenaamde normenmatrix.
Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de belangen door

www.raadvanbeheer.nl

RECTIFICATIE FINSE RASSEN

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

7

In de juni aflevering van
Raadar is op blz. 8 een
vergissing gemaakt. De
Finse Lappenhond wordt
tweemaal vermeld; één
keer als Finse Lappenhond
De Finse Lapinporokoira
en één keer als Lapinkoira.
De Lapinporokoira, de
Laplandse Herdershond, is vergeten te vermelden. Scandia
maakte ons er terecht meteen op attent.
Met onze verontschuldiging en een afbeelding van de
Laplandse Herdershond maken we deze vergissing hopelijk
goed. Direct is de juni Raadar op de website en in de app van
de Raad van Beheer al aangepast.

SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE FOKKERIJ
Op 18 juni jl. organiseerde het Expertisecentrum Genetica
Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), in samenwerking met de Raad van Beheer, een
symposium over genetica voor de fokkerij.
Voor de vertegenwoordigers van rasverenigingen was er de
workshop ‘Hoe ontwerpt u een gezond fokbeleid voor uw ras?’
Belangrijke punten over fokken in gesloten populaties werden
naar voren gebracht. Een aantal randvoorwaarden werd gegeven
en de deelnemers werd duidelijk gemaakt dat er bij veel rassen
serieus rekening met verwantschap en inteelt moet worden
gehouden. Alleen dan kan worden voorkomen dat meer ziekten
in een ras naar voren komen.
Er ontstond een levendige discussie, waarbij de problemen en
oplossingen van de verschillende rassen werden besproken. De
oplossing hoe om te gaan met té weinig heterogeniteit werd
gegeven door Marianne Eggink van de Algemene Vereniging
Liefhebbers Saarlooswolfhonden. Door een hond van een ander
ras in te kruisen bestaat de mogelijkheid om de heterogeniteit in
de populatie te vergroten. Prof. dr. Jan Rothuizen gaf aan dat het,
naast het bewaren van de heterogeniteit, essentieel is om ook
DNA testen te gebruiken. Op die manier kun je honden blijven
gebruiken (dragers en soms zelfs lijders van een aandoening, in
combinatie met vrije dieren) en heeft de rashond toekomst!
Belofte voor de toekomst
Drs. Liesbeth Meijndert vertelde over de mogelijkheden om
gegevens van dierenartspraktijken te gebruiken om de gezondheidstoestand binnen een ras te bekijken. Het ministerie van
Economische Zaken heeft het expertisecentrum de mogelijkheid
gegeven om dit systeem op te zetten. Liesbeth heeft en voorbereidingen getroffen om dit, in de toekomst, via de praktijk
managementsystemen van de dierenartspraktijken, te gaan
doen. Een goed beeld van een populatie is alleen mogelijk indien
de verschillende partijen goed samenwerken.
Bij het eerste onderzoek zijn de financiering en de opdracht van
het Ministerie gekomen. De specialisten van de Universiteitskliniek hebben de informatie over de ziektes per ras gegeven. Dan
is er door de onderzoekster een uitgebreid literatuuronderzoek
gedaan, dat is teruggekoppeld naar de rasvereniging. De
dierenartspraktijken hebben meegewerkt, zodat de gegevens
beschikbaar kwamen, en de leveranciers van de software voor
dierenartsen hebben ook meegewerkt. De Raad van Beheer

Vice-voorzitter John Wauben opent het symposium genetica.
heeft meegewerkt aan de opzet en heeft de controle gedaan van
de chipnummers (wel of geen rashond). Dit alles heeft een mooi
onderzoeksresultaat opgeleverd en is een belofte voor de
toekomst.
DNA technieken
Dr. Frank van Steenbeek hield een verhaal over DNA technieken.
Hoe werkt het, hoe snel gaat het en wat kost het? Wat is DNA,
hoe ga je om met ziektes en de ontwikkeling van DNA testen? De
ontwikkeling gaat zo snel dat het nu mogelijk is DNA testen te
ontwikkelen tegen minder kosten. Het is essentieel dat er van
genoeg dieren die de ziekte hebben en van dieren die de ziekte
niet hebben DNA beschikbaar is. Hoewel de kosten behoorlijk
zijn afgenomen, zijn er nog wel kosten aan verbonden. Echter, de
heer Van Steenbeek gaf aan dat er niet altijd geld van de
rasvereniging hoeft te komen. Er zijn stichtingen die soms geld
beschikbaar stellen en ook internationaal zijn er mogelijkheden.
Prioriteit en focus
Prof. dr. Jan Rothuizen gaf aan dat het voor rasverenigingen en
rassen van belang is om goed na te gaan wat het belangrijkste
probleem binnen het ras is. Zorg ervoor dat er een prioriteit is en
focus op wat belangrijk is. Door deze focus is de kans op succes
groot en kan er, samen met het expertise centrum en de Raad van
Beheer, worden gekeken naar oplossingen.
Nederland is uniek in haar infrastructuur, één universiteit van
wereldklasse, één organisatie die de rashonden vertegenwoordigt
en een databank met DNA van alle honden. Deze ingrediënten, in
combinatie met de informatie die uit het onderzoek van Liesbeth
Meijndert gaan komen, zorgen dat je de informatie en het
materiaal krijgt om DNA testen te ontwikkelen en de rashondenfokkerij te ondersteunen.
De tijd is gekomen om verandering in te zetten en dit tot een
succes te maken.
Dr. drs. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer
leidde de afsluitende discussie.

Spreker dr. Frank van
Steenbeek.
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Aandachtige toehoorders uit
de sector.

De presentaties zullen na de zomer beschikbaar komen via de
website van de Universiteit Utrecht.

VERPLICHTE VACCINATIE HONDSDOLHEID BIJ IMPORT PUPPIES
Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december
2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd
zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge
dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen.
Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Dit
staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Oudere dieren moeten al
gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in
Nederland.
Dijksma: Mensen en dieren moeten tegen hondsdolheid
beschermd worden. Negen andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Engeland, hebben al een vaccinatieplicht
voor jonge honden bij invoer. De schatting is dat er jaarlijks
zo’n 80.000 honden naar Nederland komen, onder andere uit
landen waar hondsdolheid nog voorkomt. Het verplicht
vaccineren van jonge dieren verkleint de kans op import van
dieren met deze infectie en het overdragen ervan.
Deze maatregel wordt genomen, omdat de handel van pups
toeneemt uit onder andere nieuw toegetreden Oost-Europese lidstaten, die niet allemaal vrij van hondsdolheid zijn.
Ook de aandacht voor dierenleed in het buitenland en

daarmee de groeiende behoefte
dieren naar Nederland te halen,
vergroten de kans op deze
aandoening in Nederland. Op dit
moment heeft Nederland een
rabiësvrije status en wil deze
graag behouden. In 2012 is in
Nederland een geïmporteerde
pup aangetroffen met hondsdolheid. Er zijn toen zo’n 50 mensen
benaderd door de gemeentelijke
gezondheidsdienst die contact
met dit dier hadden gehad en
van wie een groot deel moest worden behandeld. Een
infectie met dit virus is zonder tijdige behandeling dodelijk.
Lees de complete informatie over de verplichte vaccinatie
tegen hondsdolheid op:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/01/verplichtevaccinatie-hondsdolheid-bij-import-puppy-s-en-kittens.html
(Bron: Ministerie van Economische Zaken)

STAMBOMEN EN ‘VOORLOPIG NIET VRIJ’ VAN PRA
Onlangs is gefokt met een Saarlooswolfhond waarvan het de
Raad van Beheer bekend is dat de teef ‘voorlopig niet vrij’
van PRA is bevonden. PRA is een erfelijke aandoening die kan
leiden tot blindheid. Het bestuur van de Raad van Beheer
heeft hiervan kennis genomen.
Bij het bepalen van zijn besluit hoe hiermee om te gaan,
heeft het bestuur getracht alle zorgvuldigheid in acht te
nemen. Niet alleen is gekeken naar hetgeen in het Kynologisch Reglement en in de richtlijnen van de FCI is vastgelegd,
maar ook naar de verenigingsfokreglementen van beide
verenigingen van de Saarlooswolfhond. In de verenigingsfokreglementen is vastgelegd dat alleen gefokt mag worden
met een teef die vrij is bevonden van PRA. Daarnaast heeft
het bestuur de situatie getoetst aan dat waar de Raad van
Beheer anno 2014 voor staat en actief uitdraagt: gezonde en
sociale honden met een goed welzijn.
Het bestuur heeft besloten vooralsnog geen stambomen af
te geven voor de puppy’s die uit deze fok voortkomen.
Redenen hiervoor zijn dat de verenigingsfokreglementen het
fokken met deze teef niet toestaan en het fokken met deze
teef bovendien strijdig is met het uitgangspunt van de Raad
van Beheer dat gezondheid en welzijn leidend dienen te zijn.
Omdat bovendien bij de Raad van Beheer bekend is dat de
betreffende teef ‘voorlopig niet vrij’ van PRA is, is het
bestuur van mening dat het zijn verantwoordelijkheid moet
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nemen; deze kennis schept verplichtingen om te handelen.
In verband met de uitzonderlijke situatie waarin het ras
Saarlooswolfhond zich op dit moment bevindt, is besloten
om een uitzondering te maken op de normale procedure.
Gezien het bovenstaande heeft het bestuur van de Raad van
Beheer besloten om geen stambomen af te geven. In het
geval de teef van het Nationaal Oogpanel de uitslag „PRA
vrij“ krijgt worden er alsnog stambomen afgegeven. De Raad
van Beheer wil benadrukken dat het hier een uitzondering
betreft welke niet automatisch zal gelden voor soortgelijke
gevallen in de toekomst. Na invoering van de normenmatrix
zal op de stamboom worden aangegeven voldoet wel/niet
aan de geldende eisen voor het betreffende ras.

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

RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014: TWEE SESSIES BEKEND – FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE
De Raad van Beheer gaat ook in 2014 weer haar jaarlijkse
Fokkertour organiseren. Deze vindt plaats in oktober en
november. De exacte data en locaties volgen nog.
Wel kunnen wij al de eerste twee sprekers en onderwerpen
voor de sessies bekend maken.
Uit de evaluatie van de Fokkerstour 2013 bleek dat vrijwel alle
deelnemers buitengewoon te spreken waren over de sprekers
Iaira Boissevain en Paul Mandigers. Daarom zullen deze sprekers
ook tijdens de Fokkerstour 2014 acte de présence geven.
Tijdens de fokkerstour van 2013 gaf advocate Iaira Boissevain
uitleg over recht en onrecht in de fokkerswereld. Fokkers kregen
uitleg over het Nederlandse rechtssysteem, en de gevolgen
daarvan voor de kynologie. De vervolgvraag is logisch: kan de
fokker zelf iets doen om zijn rechtspositie beter te waarborgen? In haar sessies geeft zij als antwoord op die vervolgvraag: Ja dat kan!

Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op
de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de hondenfokkerij en op de diagnostiek daarvan.
Het derde thema en de daarbij
behorende spreker kan in 2014 door
de fokkers zelf worden bepaald. Op
de website staat onder
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
op de pagina ‘wensen sessies’ een
formulier dat men in kan sturen. Hier
kunnen fokkers zelf aangeven welk
Iaira Boissevain tijdens
thema ze voor een sessie zouden
de fokkertour 2014
willen en een mogelijke spreker
aangeven. Op basis van de wensen zal er dan een thema
bepaald worden en een spreker worden uitgenodigd.

WIES BAKKER-BROODWINNER OVERLEDEN
Op 24 juni jl. kwam het bericht dat Wies Bakker is overleden. Zij
behoorde tot de oudste generatie kynologen. In vroeger jaren
was ze bij velen bekend als ringmedewerker op tentoonstellingen. Haar grote liefde was de West Highland White Terriër.
Wies was jarenlang bestuurslid van de rasvereniging en werd
benoemd tot erelid. Door haar warme vriendschap met Iens
Reijne-van Heuveln, een jong overleden Poedelfokster en
keurmeester, was Wies in de jaren zestig ook met Poedels te
zien. Ook van de Nederlandse Poedelclub was ze jarenlang
bestuurslid. Kynologisch het langste en ook het belangrijkste in

haar kynologische leven was het secretariaat van de Kynologen
Club Gouda en Omstreken. Beroemd waren de gezellige
clubmatches in Boskoop. Ook van de KC Gouda werd Wies
erelid.
Halverwege de jaren tachtig trad Wies tot het Winnerteam toe.
Ze was de rechterhand van Martin van de Weijer met wie ze
goed bevriend was. Op het bureau van de Raad van Beheer
heeft Wies een aantal jaren hand- en spandiensten verricht. De
kroon op haar langjarige verdienste voor de kynologie was de
uitreiking van de Gouden Erespeld, in 1999.

WORLD DOG SHOW 2014: MEER DAN 21.000 HONDEN
ZIJN INGESCHREVEN
Deze World Dog Show,
die van 8-10 augustus
as. in het Messukeskus
Expo and Convention
Centre in Helsinki
wordt gehouden,
belooft vanwege het
definitieve aantal inschrijvingen, uit alle hoeken van de wereld, een
wereldevenement te worden: 21.200 honden! Meer dan 350 verschillende rassen geven acte de présence en daaronder bevinden zich meer
dan 400 Finse Lappenhonden (Lapinkoira) en bijna 200 Laplandse
Herdershonden (Lapinporokoira). Ongekende aantallen, die ongetwijfeld
veel bezoekers zullen trekken.
In 2018 mag Nederland de Wereldtentoonstelling organiseren. Het moet
een uitdaging zijn om, bij voorbeeld, een inschrijving van, bij voorbeeld,
200 Drentsche Patrijshonden te kunnen realiseren.
Alle beschikbare informatie voor 2014 is te vinden op:
www.worlddogshow2014.fi
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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

BESLUIT AV 28 JUNI FOKKEN MET NIET ERKENDE KLEUREN
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met
het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28
juni jl. berichten wij u het volgende:
Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met
het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een
Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod
leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte
honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om
een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de
fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet
met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat
gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de
aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan,
maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond
met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet
de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal
de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.
De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding
rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals
‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende
kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstan-

daard blijft leidend als het gaat om het erkennen van de
kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde
kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier in de
fokkerij naar gehandeld moeten worden.
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken
met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras
kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer
voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te willen gaan maken van
die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is
dit convenant van toepassing op alle honden die worden
ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij
op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de
betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen.
Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te
dienen om een convenant af te sluiten zal de afschaffing
NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR) ingaan per 1
januari 2015.
Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden!

FOKVOORWAARDEN ENGELSE BULLDOG ENTHOUSIAST ONTVANGEN IN HET BUITENLAND

Het balletje gaat rollen.....
Eindelijk komt nu ook de positieve kant van het convenant
voor de Engelse Bulldog aan bod. Gaan we het nu eindelijk
snappen dat wij wereldwijd de handen ineen moeten slaan
om dit ras gezonder te maken? Zelfs Pedigree Dogs Exposed
heeft een heel mooi stuk op hun blog hierover geschreven
klik hier om dit te lezen. Ook de FCI heeft een stuk hierover
geplaatst in hun nieuwsbrief die wereldwijd verspreid wordt
klik hier voor de nieuwsbrief. Zo zien we in elk geval dat dit
heel erg leeft en hopelijk hiermee het balletje verder kan
gaan rollen. Wij zijn trots te kunnen mededelen dat mensen
over de grens ook hun reuen laten keuren. Zo hebben wij al
een Belgisch stel (Geert en Cindy) gehad dat naar Nederland
kwam voor de fokgeschiktheidskeuring lees hier hun ervaring. Ook een Engelse fokker mevrouw Hayley Seal van
Sealaville Bulldogs die in Engeland haar reu heeft laten
aankeuren, volgens het protocol van het convenant, zij is
hiermee de eerste in Engeland die dit gedaan heeft, en daar
zijn wij heel trots op. Wij kregen ook een heel mooi commen-
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taar van haar:
‘I would like to
say we agree
with the health
test and hope
this will improve
the health of the
bulldog and in
the United
Kingdom we are
Dierenarts en Bulldog specialist Walter
trying to breed
Strikkers tijden het meten van de
for the health
hartslag bij de conditietest.
and fitness of the
breed and for breeding purposes we hope that our Kennel
Club follows in your footsteps to health test all breeding
stock’.
Beiden reuen zijn hiervoor ook geslaagd. Zo zien we maar
dat het gewoon mogelijk is om de buitenlandse reuen te
blijven gebruiken en dat onze genenpool hierdoor niet
verkleind wordt. Wat helaas enkele mensen maar blijven
roepen!! Geef het allen de kans, zet je er voor in!! Dit alles
is puur in het belang van de gezondheid van ons ras. Iets
waarvoor wij ons toch allemaal in willen zetten? Gezond
fokken doe je niet alleen, maar met de hele populatie.
Maak de Engelse Bulldog met een stamboom het voorbeeld
voor gezond en verstandig fokken.

Foto: Suzanne Verhagen

De fokvoorwaarden voor de Engelse Bulldog zijn in het
buitenland enthousiast ontvangen. De Raad van Beheer
heeft contact gehad met ‘Pedigree Dogs Exposed’ en een
uitgebreid artikel in de FCI nieuwsbrief geplaatst. De rasvereniging Engelse Bulldog Club Nederland plaatste bijgaand
artikel in haar nieuwsbrief.

RAAD VAN BEHEER ACTIEF OP 50 PLUS BEURS

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!

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

VOOR DE AGENDA
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
17 september: Ledenraad, in De Camp
in Woudenberg
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)honden
wereld.

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.

