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Fairfok: een fair en doordacht plan
Eind 2014 presenteerde de
Raad van Beheer samen
met andere partijen uit de
gezelschapsdierensector
het projectplan ‘Fairfok’ aan
staatssecretaris Dijksma van
Economische Zaken. ‘Fairfok’
beschrijft een groot aantal
maatregelen die de sector wil
nemen om gezondheid, welzijn
én sociaal gedrag van honden
te stimuleren. De uitvoering
van het plan gaat in nauw
overleg met de kynologie en
met ondersteuning vanuit het
ministerie.

houden van honden

‘FAIRFOK’

Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland
Initiator:
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Ondersteund door:

Veel van de maatregelen uit
‘Fairfok’, zoals de verplichte
DNA-afname en -afstammings
controle, volgen logischerwijs
uit het reeds vastgestelde beleid van de Raad.
Daarover is al op verschillende plaatsen gesproken,
bijvoorbeeld in de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid,
tijdens speciale bijeenkomsten en op de Algemene
Vergaderingen.

Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord
Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.

Democratisch proces
Een aantal maatregelen is nieuw en nog niet eerder
besproken met de kynologie. Daarom heeft de Raad
steeds nadrukkelijk aangegeven, onder andere in het
projectplan zelf, dat kynologisch draagvlak verkregen
zal moeten worden vóórdat de maatregelen kunnen
ingaan. Immers, sommige maatregelen vragen om een
aanpassing van het Kynologisch Reglement (KR) en
kunnen dus pas na een wijziging van dit reglement van

kracht worden. Daarmee is
Fairfok niet alleen een
doordacht plan, maar ook een
fair plan waarbij recht gedaan
wordt aan democratie binnen
de Nederlandse kynologie.
Programmasecretaris
Het ministerie van Economische
Zaken heeft aangegeven de
uitvoering van het projectplan
te willen ondersteunen, door
een programmasecretaris
beschikbaar te stellen. Op dit
moment vinden kennismakings
gesprekken met kandidaten
plaats. Zodra een keuze
gemaakt is, leest u hierover
meer in een volgende Raadar.

Voorlichtingsavond
Op woensdag 29 april aanstaande vanaf 20.00 uur
vindt in De Camp te Woudenberg een extra
voorlichtingsavond plaats over het projectplan. De
eerste voorlichtingsavond vond plaats op de dag van
de overhandiging van Fairfok aan de staatssecretaris.
Een ieder die toen niet in de gelegenheid was deze
voorlichtingsavond bij te wonen, stellen we graag
alsnog in de gelegenheid om kennis te nemen van het
projectplan en daarover met ons te discussiëren.
Aanmelden via www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond.

Op donderdag 12 februari stuurde staatssecretaris
Dijksma een positieve brief over het projectplan Fairfok
naar de Tweede Kamer
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LAATSTE NIEUWS: EUKANUBA WORLD CHALLENGE OOK IN
2015 TIJDENS AMSTERDAM WINNER SHOW
De Eukanuba World Challenge (EWC) verhuisde in 2014 van Orlando, Florida naar
Amsterdam. De EWC is een unieke internationale competitie, speciaal georganiseerd
om tophonden van over de gehele wereld te laten strijden om de Eukanuba World
Challenge Cup. Fokkers uit alle windstreken krijgen de kans zich te laten zien met
de beste vijftig honden. De deelnemende honden worden genomineerd door de
nationale kennelclubs.
Op zaterdag 13 december jl. werd de EWC in de RAI gehouden, tijdens de Amsterdam
Winner Show. De organisatie was in handen van de Raad van Beheer, in nauwe
samenwerking met de Winner-organisatie. Vanwege het succes van de EWC en de goede
organisatie heeft Eukanuba besloten om de EWC ook in 2015 in Amsterdam te organiseren
tijdens de Winner Show op zaterdag 12 december 2015. We gaan er weer een grandioos
evenement van maken dus zet de datum alvast in uw agenda!

DUIDELIJKHEID OMTRENT BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN
Gezien de vele vragen en onrust over het Besluit
houders van dieren, heeft de Raad van Beheer
overlegd met het ministerie van Economische Zaken,
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: qua
bedrijfsmatigheid is er niets gewijzigd ten opzichte
van het Honden- en kattenbesluit.
Wat voor veel verwarring heeft gezorgd, zijn de
indicaties voor bedrijfsmatigheid in het besluit. Deze
indicaties spelen echter alleen een rol bij twijfelgevallen
(grijs gebied rondom het aantal van twintig dieren).
Alleen dan worden deze indicaties meegewogen ten
behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dus niet te veel in verwarring brengen: voor
honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de
belangrijkste richtsnoer. Ook in de nieuwe regels geldt
dat een fokker bedrijfsmatig handelt wanneer hij in een
aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal
meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd,
opgevangen of gefokt.
Meer over het Besluit houders van dieren leest u in de
speciale Raadar
Informatiebijeenkomsten ministerie
Wij hopen en verwachten dat de speciale editie van Raadar
veel onrust en vragen heeft weggenomen bij de fokkers.

Zowel het ministerie als de Raad van Beheer kreeg veel
positieve reacties op de publicatie van de Raadar en de
verduidelijking daarin. In samenwerking met de overheid
hebben wij alsnog informatieavonden gepland voor onze
leden en fokkers. Het ministerie zal een presentatie
verzorgen van ca. 1 uur, waarna er ruimte is voor vragen.
U zult begrijpen dat er tijdens deze sessie niet ingegaan
kan worden op specifieke omstandigheden van een
fokker. Het is immers zo bepaald dat de omstandigheden
ter plaatse ter beoordeling zijn aan de desbetreffende
inspecteur in de regio. Wij vermelden dit om
teleurstelling te voorkomen.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot
uiterlijk 21.30 uur. De avonden vinden plaats op:
→→Donderdag 12 maart, Schimmel, Stationsweg Oost 243,
3931 EP Woudenberg,
→→Dinsdag 24 maart 2015, Zaal Durpsherd, Kerkwijk 61,
5258 KB Berlicum.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier
Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Als een
sessie vol is, kan het zijn dat wij uitwijken naar andere
data of aanmeldingen doorschuiven naar een andere
sessie. Aanmeldingen zijn dus onder voorbehoud van
het aantal ontvangen inschrijvingen.
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‘RASHONDENWIJZER’ NIET WETENSCHAPPELIJK
ONDERBOUWD
De Rashondenwijzer van Dier & Recht slaat opnieuw
de plank mis. Deze online uitgave van Dier & Recht is
wederom niet wetenschappelijk onderbouwd en geeft
onjuiste informatie. De Raad van Beheer houdt vast aan
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit Utrecht, dat in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken wordt uitgevoerd. Daarnaast
blijven wij pupkopers adviseren zich van tevoren goed
te laten voorlichten en een verantwoord gefokte pup
te kopen bij een fokker die is aangesloten bij een
rasvereniging en die volgens het fokreglement fokt.
In juni 2013 is de overheid, in samenwerking met de
specialisten van het Expertisecentrum Genetica van de
Universiteit Utrecht, gestart met een onderzoek naar
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Doel is om
gegevens over rasgebonden erfelijke ziekten en
schadelijke raskenmerken representatief vast te stellen.
Met deze informatie kan gericht duurzaam fokbeleid
verder worden ontwikkeld voor een beter welzijn en
gezondheid van de (ras)hond. De Raad van Beheer
ondersteunt dit onderzoek en beschouwt dit als leidend
bij de bepaling van de actuele stand van de
gezondheidssituatie bij honden. Bij andere particuliere
onderzoeken, zoals dat van Dier & Recht, ontbreekt vaak
de wetenschappelijke en objectieve onderbouwing van
de resultaten en zorgt de publicatie van resultaten voor
onjuiste of onvolledige conclusies.
Look-alikes
Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het
ministerie is dat de officiële hondenrasverenigingen in
hun fokbeleid al goede maatregelen treffen voor het
terugdringen van de in het onderzoek aangetoonde

aandoeningen. Ook concludeert men dat het (negatieve)
beeld van de gezondheid van de hondenrassen in
Nederland wordt bepaald door niet-rashonden zonder
stamboom, de look-alikes. Deze honden worden door
dierenartsen wel benoemd als rashond, terwijl ze dat niet
zijn. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6 procent, van de
Franse Bulldoggen slechts 12 procent en van de Labrador
Retriever slechts 20 procent van de onderzochte
populaties een rashond met officiële stamboom. De
overige honden, 80 tot 94 procent, zijn geen rashond
met stamboom. In deze sector hoeven fokkers niet te
voldoen aan de eisen en maatregelen van de
aangesloten rasverenigingen en de Raad van Beheer om
te komen tot gezonde honden.
Voorlichting consument
Volgens het overheidsonderzoek moet de pupkoper zich
bij de aankoop beter laten informeren over hoe de
desbetreffende fokker ervoor zorgt dat zijn pups zo
gezond en sociaal mogelijk zijn. De Raad van Beheer
onderschrijft dit en heeft daartoe een openbare databank
waarin geregistreerde gezondheidsonderzoeken van alle
rashonden opvraagbaar zijn. Het ministerie van
Economische Zaken heeft daarnaast met ondersteuning
van de sector het Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en
verantwoorde informatie aan potentiële pupkopers.
De Raad van Beheer heeft met diverse belanghebbenden
uit de gezelschapsdierenbranche een projectplan
gemaakt om welzijn en gezondheid van de Nederlandse
(ras)hond op korte termijn te verbeteren: ‘Fairfok’. Meer
hierover leest u in het artikel ‘Fairfok: een fair en
doordacht plan’, elders in deze nieuwsbrief.

Benelux Winner Groningen:
bijna 2.700 inschrijvingEN!
Voor de Benelux Winner, die op 28 februari en 1 maart
aanstaande in de Martini Plaza te Groningen wordt
gehouden, zijn al bijna 2.700 inschrijvingen binnen. Dat
wordt een spektakel dat u niet mag missen!
U bent allen van harte welkom op deze grote, kleurrijke
CACIB-show met een interessante internationale

keurmeesterslijst. En deze keer gaat het ook om de
Benelux Winner titel!
Bij de erekeuringen hebben we de primeur voor keuring
van de beste gebruikshond. Junior Handlers (10 t/m 17 jaar)
kunnen zich aanmelden op de show. Keurmeester is
Dineke Feringa-Kaaijk. Er is ook een keuring voor Junior
Handlers van jonger dan 10 jaar.

Houden van honden
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Presentatie inspecteurs NVWA
Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) hebben wij onlangs een
presentatie gehouden voor al hun inspecteurs. De
presentatie ging over onze organisatie en het duurzaam
fokbeleid van de Raad van Beheer en de aangesloten
rasverenigingen.
De Raad van Beheer is van harte bereid om aan diverse
maatschappelijke groeperingen duidelijkheid te geven over
de inspanningen van de Raad, de rasverenigingen en de

aangesloten fokkers om tot een gezonde rashond te komen.
Er blijkt duidelijk behoefte te zijn aan het uitwisselen van
informatie over elkaars beleid en inspanningen. We
hebben afgesproken om op een meer structurele basis
met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te
delen. Daarnaast zal er een vervolg komen met de
inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) om ook daar van elkaar te leren,
het fokbeleid te verduidelijken en te laten zien hoe men
in de kynologie werkt aan gezonde rashonden.

HELP ONS ILLEGALE HONDENHANDEL OP TE SPOREN!
Van een van de leden van ons Honden Welzijn Team
(HWT) ontvingen wij onderstaand bericht, dat wij graag
aan de lezers van Raadar voorleggen. Samen kunnen
we helpen illegale hondenhandel op te sporen door
alert te zijn en door in actie te komen!
‘Door een toeval ben ik op Facebook in een discussie over
mogelijke illegale hondenhandel beland. Een aantal fokkers
geeft aan telefonisch benaderd te zijn door personen die
hele nesten tegelijk op willen kopen. Alsof het om oud ijzer
gaat. Bij velen ging direct een rood lampje branden en er
werden gegevens van de bellers genoteerd. Tot overdracht

van die gegevens aan de Dierenpolitie en/of NVWA is het
nog niet gekomen. Wil je een eind aan de illegale fok en
handel? Sla dan de handen ineen en verzamel met z’n allen
zo veel mogelijk gegevens over verdachte bellers. Speel het
spel mee, hoor ze uit en leg alle informatie zorgvuldig vast
en informeer de (dieren-)politie.
Wil je zelf in de schaduw blijven, maak dan gebruik van
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Illegale hondenhandel
is immers een misdaad! Kunnen de door jou verzamelde
gegevens niet direct gebruikt worden, ze worden in de
politiesystemen vastgelegd en kunnen misschien later van
groot belang zijn.’

AANBEVOLEN: ANIMAL EVENT
De Raad van Beheer staat ook dit jaar weer met een
grote stand op het driedaagse Animal Event, dat
van 8 – 10 mei in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek
wordt gehouden. Voor het eerst organiseren wij dit
jaar activiteiten in eigen stand, in samenwerking met
meer dan 25 aangesloten rasverenigingen.
De Raad van Beheer werkt al sinds de start nauw
samen met de organisatie van Animal Event en heeft
ervoor gezorgd dat er veel aandacht aan de rashonden
en de diverse vormen van hondensport wordt besteed.
Voor potentiële hondeneigenaren zijn er diverse
stands met informatie over de aanschaf van een (ras)
hond, meer dan 25 informatiestands van verschillende
hondenrassen en de aangesloten rasverenigingen en
informatie over alle vormen van hondensport en actief
zijn met je hond.

Het jaarlijkse Animal Event in Beekse Bergen is met circa
30.000 bezoekers het grootste educatieve
dierenevenement van Nederland. Verdeeld over pleinen
waar paarden, honden, katten, kleindieren en outdoor
centraal staan, worden dagelijks ruim 75 clinics,
workshop en demonstraties gegeven door professionals
uit alle geledingen van de huisdierensector. Voor meer
informatie kijkt u op www.animalevent.nl

Houden van honden
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ANIMAL EVENT: SNELSTE FLYBALLHOND VAN NEDERLAND
Ook dit jaar is er weer Flyball te beleven op het Animal Event! Op vrijdag t/m zondag worden er workshops en
demonstraties gegeven. Wilt u ook de Flyball promoten? Schrijf dan in voor het demo-team op één of meer dagen. En
op vrijdag is de primeur van de Snelste Flyballhond van Nederland in de Royal Canin Wedstrijdpiste.
Kan uw hond Flyball op de zogenaamde Nederlandse
bak, geef u dan op voor de snelste Flyballhond van
Nederland! Het maakt niet uit of je wel of niet in
teamverband loopt, meedoet aan wedstrijden of alleen
op de vereniging actief bent.

foto: Shutterstock

Exclusief op het Animal Event: een individuele
Flyballwedstrijd op vrijdag 8 mei. Er wordt gestreden in
vier klassen. Hoe snel kan uw hond? Meer informatie
vindt u op de speciale website. Wilt u direct inschrijven,
klik dan hier.
Benieuwd hoe het er bij de Flyball aan toe gaat? Bekijk
hier het promofilmpje.

SPELENDE PUP WORDT CAMPAGNEBEELD
DAG VAN DE HOND

Via een poll op onze website kon iedere
hondenliefhebber tot 1 februari zijn stem uitbrengen op
een van de zes voorgestelde campagnebeelden voor
de Dag van de Hond 2015. Er werd in korte tijd massaal
gestemd: bijna 900 stemmen in totaal! De stemmen
lagen nog nooit zo dicht bij elkaar. Er was een
duidelijke top drie van populaire ontwerpen, die samen
goed waren voor meer dan 50 procent van de stemmen.
Het winnende campagnebeeld is de afbeelding van de
spelende jonge hond, gemaakt door fotograaf Ron
Baltus. Het winnende campagnebeeld kunt u ook zien op
de website van de Dag van de Hond.
Met de keuze van het campagnebeeld is ook de
promotiecampagne van de Dag van de Hond van start
gegaan. De komende periode ontvangen allereerst de

foto: Ron Baltus

Op zondag 17 mei organiseert de Raad van Beheer
voor de vijfde keer de succesvolle Dag van de Hond.
Die dag kunnen alle (potentiële) hondeneigenaren
op ruim dertig plaatsen in het land terecht voor
informatie, demonstraties en activiteiten op
het gebied van (ras)honden en alle vormen van
hondensport. Thema van 2015 is ‘Sport & Spel’. Het
publiek mocht het campagnebeeld kiezen en koos
voor de spelende pup.

De afbeelding die het net
niet is geworden: de
Hollandse Herdershond.

Het winnende campagne
beeld voor de Dag van de
Hond 2015

leden en daarna onder andere trimsalons en
dierenartspraktijken de promotieposters en -flyers van
de Dag van de Hond.
De Dag van de Hond heeft zijn eigen website:
www.dagvandehond.nl. U vindt daar alles over dit
evenement en vanaf begin maart een overzicht van alle
deelnemende locaties. ‘Like’ en volg de Dag van de Hond
ook op Facebook: www.facebook.com/dagvandehond

Houden van honden
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Brainstorm toekomst hondententoonstelling
De Raad van Beheer praat met diverse partijen die
betrokken zijn bij de hondententoonstellingen in
Nederland, over mogelijke verbetering en uitbreiding
van het aanbod. Zo organiseren we op woensdag 18
maart een brainstorm met stakeholders in De Camp te
Woudenberg.
De Raad van Beheer is de laatste jaren actief geweest om
samen met de tentoonstellingen organiserende
verenigingen activiteiten te bedenken om exposanten en
bezoekers extra te binden aan onze Nederlandse
tentoonstellingen. Zo kwam er de Benelux Winner Show,
met als doel meer honden te trekken en de tentoonstelling
extra lading te geven. En met succes, de eerste Benelux
Winner trok ruim 600 deelnemende honden meer dan het
vorige jaar. Een ander voorbeeld is het naar Nederland
halen van de Eukanuba World Challenge tijdens de
Amsterdam Winner Show. Afgelopen december zorgde dit
voor een significant hoger aantal inschrijvingen.

Wij zijn op zoek naar nog meer initiatieven in deze
richting, vandaar deze brainstorm met de tentoonstelling
gevende organisaties, de exposanten, de sponsoren en
standhouders. We houden u op de hoogte!

Film Raad van Beheer GOED BEKEKEN!
De film ‘Raad van Beheer, volop in beweging’ is sinds de lancering op de
nieuwjaarsreceptie van 10 januari volop bekeken. Nog geen maand na de
lancering staat de teller al op meer dan 2.000 views!
In de film laten wij zien wie de Raad van Beheer is en waar wij voor staan.
De film introduceert daarnaast de nieuwe huisstijl en geeft vast een korte
impressie van de nieuwe website waar wij nu aan werken.
Heeft u de film nog niet gezien maar bent u wel nieuwsgierig geworden?
Bekijk hem dan hier of zoek op YouTube onder ‘Raad van Beheer’.

AANBEVOLEN: HANDBOEK (HER)PLAATSINGSHONDEN
Iet Roseboom las voor u het
gratis digitaal ‘Handboek
Herplaatsingshonden. Praktische
tips op weg naar je nieuwe
huisgenoot’ uitgegeven door de
Hondenbescherming. Auteurs
zijn Ineke van Herwijnen, Sieneke
Groenman en Just de Wit. Het
handboek telt maar liefst 189
pagina’s tips, informatie, foto’s
en verhalen. Een aanrader voor
iedereen die overweegt een hond
aan te schaffen.

Iet: ‘Eigenlijk zou iedereen die overweegt een
hond aan te schaffen dit boek van tevoren
moeten lezen, ongeacht of je een herplaatser
uit het asiel haalt, een hond adopteert uit het
buitenland of een pup koopt bij een
verantwoorde fokker. Iedereen kan uit de
voeten met dit boek en heeft baat bij de tips
die erin genoemd worden. We hebben het
boek bijna in één ruk uitgelezen en kunnen
het iedereen aanbevelen. Het boek is voor
iedereen die een tablet heeft gratis te
downloaden in de App store en Google play
store’ of ga direct naar de speciale website.
Houden van honden
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Dubbelhandling, een ongewenst fenomeen
Dubbelhandling, het tijdens een expositie de aandacht
trekken van honden in de ring door te roepen, te fluiten
en dergelijke, is niet alleen verboden, maar het is ook
zeer irritant voor andere exposanten, handlers en
bezoekers. Aad van ‘t Hof, coördinator van het Honden
Welzijns Team, vertelt er meer over.

honden en exposanten een eerlijke kans te geven. De
officials van het HWT zagen regelmatig dat concurrenten de
hond in de ring zodanig probeerden af te leiden dat deze
minder goed zou scoren in de ring. Dan is van een eerlijke
kans feitelijk geen sprake meer en kan ook het welzijn van
de hond in het gedrang komen.

‘De leden van het Honden Welzijn Team (HWT) van de Raad
van Beheer worden praktisch op elke show met het
fenomeen dubbelhandling geconfronteerd. Hoewel volgens
het Kynologisch Reglement de ringmeester in de ring de
dienst uitmaakt, is het voor deze functionaris echter soms
praktisch onmogelijk om dubbelhandling aan te pakken. In
die gevallen vraagt en krijgt men assistentie van het HWT.

Lik op stuk
Goed is in elk geval dat ringmeesters en keurmeesters
steeds meer aandacht voor het fenomeen
dubbelhandling krijgen. Op een aantal shows zijn
maatregelen tegen dubbelhandling genomen. Je ziet zo’n
maatregel soms vertaald in een minder goede
beoordeling (een ZG in plaats van een U) en in een enkel
geval leggen ringmeester en keurmeester de show
tijdelijk stil. Via het lik-op-stukbeleid van de Raad van
Beheer kan een exposant bij dubbelhandling zelfs
gediskwalificeerd worden.
Laatst was ik aanwezig bij het keuren van de boxers. De
ringmeester sprak vooraf alle exposanten aan. Ze
kondigde aan dat ze bij dubbelhandling direct zou
ingrijpen. Dankzij deze korte speech waagde niemand
zich aan dubbelhandling. Hulde voor deze ringmeester.’

Kynologisch Reglement
Het verbod op dubbelhandling is te vinden in artikel VI.17, lid
2 van het Kynologisch Reglement. Daar staat letterlijk: “Het
is verboden op een expositie honden die zich in de ring
bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op
andere wijze de aandacht van deze honden te trekken”.
Het verbod is in de eerste plaats ingevoerd om de rust in en
rond de ring te waarborgen. In de tweede plaats om

UPDATE NORMENMATRIX
De Raad van Beheer werkt hard aan de realisatie van
de Normenmatrix. Daarin worden geprotocolleerde
en door de Raad van Beheer geadministreerde
gezondheidsonderzoeken opgenomen, die relevant
zijn voor het ras. In dit artikel een korte update van de
vorderingen.
Momenteel voeren wij gesprekken met onderwijs
instellingen om te kijken of deze een rol kunnen spelen
bij de ontwikkeling van de Normenmatrix. Hierbij gaan
onze gedachten in eerste instantie uit naar een stagiair
die ons helpt de eisen in kaart te brengen die in de
Verenigingsfokreglementen opgenomen zijn.
Daarnaast zijn we in gesprek met een partij die wellicht
de software kan leveren om goed te kunnen toetsen of
een ‘reu x teef’-combinatie voldoet aan de eisen uit de
Normenmatrix. Dat is handig voor de fokker die van
tevoren de voorgenomen combinatie kan toetsen, maar
ook voor ons als het gaat om handhaving van de
Normenmatrix. Het blijkt niet eenvoudig software te
vinden die goed kan omgaan met het grote aantal eisen

die aan de verschillende rassen gesteld worden en die
bovendien zo is ingericht dat we de eisen zelf kunnen
aanpassen. Desondanks hebben wij er alle vertrouwen in
dat we er uit gaan komen.
Tenslotte zijn wij druk bezig met het protocolleren van
gezondheidsonderzoeken en werken er hard aan dat de
geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken door de
Raad van Beheer geadministreerd kunnen worden. Het
protocol voor patella luxatie is vrijwel klaar en wordt nu
binnen de werkgroep Fokkerij & Gezondheid besproken.
Afhankelijk van de bevindingen van de werkgroep
worden er stappen gezet om het administreren voor te
bereiden. Daarna kan patella luxatie samen met andere
door de Raad van Beheer geadministreerde
onderzoeken, zoals die voor heupdysplasie,
elleboogdysplasie, oogonderzoek (ECVO) en cochleaire
doofheid, opgenomen worden in de Normenmatrix.
Voor meer informatie over de Normenmatrix en het
verenigingsfokreglement zie de speciale Raadar hierover,
editie 7 van 2014, op www.raadvanbeheer.nl/raadar
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ENGELSE BULLDOG WORDT GEZONDER
De Raad van Beheer heeft in december 2013 samen
met de rasverenigingen convenanten afgesloten om
de gezondheid van het ras te verbeteren. Ruim een
jaar later is duidelijk dat de fokgeschiktheidskeuringen
voor de Engelse Bulldog in elk geval werken. Het ras is
duidelijk gezonder aan het worden. Dit succes is niet
onopgemerkt gebleven: vanuit meerdere landen, zoals
Finland, Denemarken en Japan, is er interesse voor de
Nederlandse aanpak.
De maandelijkse fokgeschiktheidskeuringen van Engelse
Bulldoggen worden goed bezocht. Bij deze keuring
moeten de honden een conditietest doen. Daarbij
moeten ze in 12 minuten een kilometer lopen en binnen
15 minuten van deze inspanning hersteld zijn.
Dierenartsen beoordelen de knieën van de honden en
de eigenaren moeten een oogonderzoek (ECVO-test) en
een DNA-test op blaasstenen laten uitvoeren. Twee
keurmeesters beoordelen het uiterlijk.

Prettige samenwerking
Er is een fijne samenwerking tussen de Raad van Beheer,
de Engelse Bulldog Club Nederland (EBCN), de
keurmeesters, de dierenartsen en niet te vergeten de
vrijwilligers en de studenten Diergeneeskunde. Tijdens
de keuringen worden er veel gegevens van de Engelse
Bulldoggen verzameld. Op basis van deze gegevens kan
worden bepaald of een hond ingezet mag worden voor
de fokkerij. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om
te onderzoeken of er een verband is tussen het uiterlijk
enerzijds en de resultaten van de conditietest anderzijds.

Strenge beoordeling
Het valt op dat de Engelse Bulldoggen die worden
aangeboden voor de keuringen ‘beter’ zijn. Ze snurken

minder en meestal lopen ze makkelijker. Het is duidelijk
dat de fokkers de juiste dieren selecteren en aanbieden
voor de keuringen. De dierenartsen zijn streng maar
rechtvaardig en beoordelen de dieren zeer secuur. Niet
alle dieren halen de conditietest.
Op hun beurt geven de keurmeesters een kwantitatieve
beoordeling. Door de beoordeling per onderdeel hoeft
een hond met een hoge beoordeling echter niet per
definitie een hond te zijn die op een tentoonstelling
wint – juist doordat de hond tijdens tentoonstellingen
als geheel wordt bekeken en niet per onderdeel een
score krijgt.

Resultaten
De testresultaten van de Engelse Bulldoggen zijn in te
zien op de websites van de Raad van Beheer en de
EBCN. Als we weer wat verder zijn met de Engelse
Bulldog kunnen ook de minimale voorwaarden worden
aangescherpt. Zo wordt het ras qua gezondheid en
welzijn naar een hoger niveau getild!

Houden van honden
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EREKEURMEESTERSCHAP LEN NIZET, JOOP JANSE EN
TOON STAPPERS
De afgelopen periode heeft de Raad van Beheer
afscheid genomen van drie zeer gewaardeerde en
gerespecteerde keurmeesters: Len Nizet, Joop Janse
en Toon Stappers. Een erekeurmeesterschap was in
alle drie de gevallen op zijn plaats.
Len Nizet
Op 29 november jl. nam Len Nizet afscheid als
exterieurkeurmeester en fokgeschiktheidskeurmeester
voor de Duitse Herdershond in Nederland. Als blijk van
dank en waardering voor zijn grote bijdrage aan de
kynologie en zijn inzet voor de Duitse Herdershond in
het bijzonder, ontving Len op 29 november jl. het
erekeurmeesterschap van de Raad van Beheer uit
handen van bestuurslid John Lijffijt.
Joop Janse en Toon Stappers
Africhtingkeurmeesters zijn gewend om in weer en
wind bezig te zijn met het keuren van werkhonden en
daarbij door akkers en weilanden te “ploegen”. Als je
dan op leeftijd komt en de gezondheid parten gaat

Een trotse Len Nizet met
echtgenote

Joop en Toon nog één
keer in weer en wind,
maar nu voor de foto

spelen, moet je soms tegen je zin het keuren
beëindigen. Zo’n moment was aangebroken voor
Joop Janse en Toon Stappers, keurmeesters die niet
alleen het keuren tot hun hobby hebben gemaakt,
maar ook het geven van instructie en het bekleden
van diverse bestuursfuncties. Op 25 januari, tijdens
de jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst, overhandigde
bestuurslid John Lijffijt het erekeurmeesterschap aan
Joop en Toon.

GEZONDHEIDSCOMMISSIE KOMT ERAAN
De Raad van Beheer wil een Gezondheidscommissie instellen om complexere vraagstukken op het gebied van
gezondheid, welzijn en gedrag aan voor te kunnen leggen. De Gezondheidscommissie zal onder andere een rol
gaan spelen bij het invullen van de Normenmatrix.
Inmiddels hebben we een aantal mensen uitgenodigd voor zitting in deze commissie, waarvan een groot deel al
positief heeft gereageerd. Voordat de commissie echt aan de slag kan gaan, wordt er nog een taakstelling opgesteld
en zal er nog een gesprek met de beoogde commissieleden plaatsvinden. Wij verwachten de Gezondheidscommissie
binnenkort aan u te kunnen voorstellen.

VOORTZETTING PROJECT
INTEELT & VERWANTSCHAP
Zoals toegezegd wordt het project Inteelt &
Verwantschap voortgezet. Daarbij wordt ernaar
gestreefd ieder kwartaal drie rassen door te rekenen
en de uitkomsten met de rasverenigingen te
bespreken.

“Fikkie, ga af !”

Onlangs is dit gedaan voor de Hollandse Herder,
Flatcoated Retriever en Dobermann. In het eerste
kwartaal van 2015 wordt het project verder uitgebreid
en zijn de rasverenigingen uitgenodigd van de Franse
Bulldog, de Chihuahua en de Drentsche Patrijshond.
Houden van honden
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RAAD VAN BEHEER ONDERNEEMT ACTIE OP WIJZIGING
INVOEREISEN PUPS
Sinds 29 december 2014 moeten
pups die Nederland binnenkomen
een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag pas worden
gedaan op een leeftijd van 12
weken en geldt pas drie weken
daarna. De pup is dan minstens
vijftien weken oud en mag dan pas de grens over.
Het gaat om een EU-regeling, die in meerdere landen
geldt en met name is ingevoerd om insleep van rabiës
te voorkomen. De Raad van Beheer onderzoekt of er
uitzonderingen op de regel mogelijk zijn.
Wij onderschrijven het belang van de nieuwe regelgeving
voor de gezondheid van dieren. Ook zal de regel, mits
goed gehandhaafd, de grootschalige import van pups uit
de rest van Europa doen afnemen. Op dit moment vinden
zo’n 90.000 pups per jaar via de handel een nieuwe baas

in ons land. Afgezien van de positieve werking van deze
regel vraagt hij wel meer inspanningen van de fokkers
qua socialisatie van de pups. Het feit dat de
verantwoordelijkheid voor de socialisatie verschuift van
pupkoper naar fokker, kan een negatieve invloed op de
socialisatie van de jonge honden hebben.
Uitzonderingen
De extra drempel die een en ander betekent voor import en
export van rashondenpups en de beperkingen voor een
mogelijke verbreding van de fokbasis, ziet de Raad van
Beheer als zeer onwenselijk. Daarom werken we aan een
reactie richting het ministerie van EZ en de Europese Unie.
Tevens hebben wij het punt binnen de FCI breeding
commission besproken om te zien of er vanuit de FCI en
vanuit de diverse buitenlandse kennelclubs kan worden
toegewerkt naar uitzonderingen voor rashondenpups met
een FCI-stamboom. Wij houden u op de hoogte!

Eerste informatieavond Dag van de Hond succes
De Dag van de Hond komt eraan, zoals u elders in
deze nieuwsbrief kunt lezen. Op 4 februari vond de
eerste informatieavond voor verenigingen plaats bij KC
Culemborg, één van de vaste deelnemers aan de dag.
Meer dan veertig enthousiaste deelnemers lieten zich
uitgebreid informeren en enthousiasmeren.
Zo hoorden de bezoekers wat zij als deelnemer aan de
dag kunnen verwachten aan ondersteuning,
promotieactiviteiten en –middelen vanuit de Raad van
Beheer. De deelnemers aan de informatieavond
konden al meteen het promotiemateriaal, vers van de
drukpers, meenemen.
Vervolgens gaf gedragsdeskundige en instructeur
Quirine Potter-van Loon aan hoe je, als verantwoorde

Bestuurslid en initiator van het eerste uur John Wauben
opent de bijeenkomst

instructeur, leuke programmaonderdelen in kunt zetten,
die voor alle mensen en alle honden(rassen) geschikt zijn.
Toptrainer Judith Lissenberg gaf met de lezing ‘de bal is
hond’ een creatieve voorzet hoe je Sport & Spel – en dan
met name ‘ballen’ – in kunt zetten tijdens de dag.
Begin maart worden de eerste deelnemers vermeld op de
website van de Dag van de Hond. ‘Like’ ook de Facebookpagina van de Dag van de Hond om op de hoogte te blijven:
www.facebook.com/dagvandehond
De animo voor deelname is dit jaar weer zeer groot.
Verenigingen die zich nog aan willen melden kunnen dit
nog tot 6 maart doen via e-mail
dagvandehond@raadvanbeheer.nl

Toptrainer Judith Lissenberg bezig met haar lezing
‘De bal is hond’

Houden van honden
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INTERNATIONAL PARTNERSHIP FOR DOGS (IPFD)
Wij krijgen de nodige vragen over ons standpunt ten
aanzien van het International Partnership for Dogs (IPFD).
Belangrijkste activiteit van de IPFD is het opzetten en
bijhouden van een portal website. Deze website, die in
februari door de Duitse VDH is gelanceerd, moet een
bron van informatie worden over gezondheid, welzijn,
houden en fokken van honden. De Raad van Beheer
ondersteunt IPFD van harte.
De Raad van Beheer heeft dit initiatief vanaf het begin
met raad en daad ondersteund, en zal dat ook in de
toekomst blijven doen. Ook de FCI staat positief
tegenover de IPFD, zo liet de organisatie vorige maand
weten. Voor de aansluiting bij de IPFD worden echter

bepaalde voorwaarden gesteld, die van invloed zijn op
de bedrijfsvoering van de Raad van Beheer. Als
vereniging van verenigingen willen wij daar eerst een
afgewogen beslissing over nemen alvorens tot
aansluiting over te gaan. Dat kost tijd, waardoor wij ons
tot op heden nog niet publiekelijk en formeel hebben
aangesloten. Wij zullen de ontwikkeling van de IPFD op
de voet blijven volgen en daar waar mogelijk onze
deskundigheid en ervaring inbrengen.

KNGF GELEIDEHONDEN GEFELICITEERD!
De Raad van Beheer feliciteert partner KNGF Geleidehonden met
het winnen van de Gouden Loeki op 14 januari jl. Hun winnende tvcommercial ‘Buddyhond’ laat op indrukwekkende wijze zien wat een
speciaal getrainde buddyhond kan betekenen voor iemand die lijdt
aan Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
De KNGF in een reactie: ‘Wij zijn enorm blij met het winnen van de
Gouden Loeki voor onze buddyhond commercial! Na een wereldwijd
succes van deze commercial ook nog bekroond worden met de prijs
voor de beste reclame is geweldig. Hierdoor krijgen we nog meer
zichtbaarheid voor het waardevolle werk dat onze PTSS-buddyhonden
doen. Iedereen bedankt voor het stemmen!’
De commercial bekijken? Dat kan hier

COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR PRAAT MET
OPLEIDINGSINSTITUTEN
Op 12 en 13 januari voerde de Commissie Kynologisch
Instructeur (CKI) gesprekken met de diverse door de
Raad van Beheer geaccrediteerde opleidingsinstituten
voor de opleiding tot Kynologisch Instructeur. Doel was
een indruk krijgen van het niveau van lesgeven en hoe
de opleiding tot Kynologisch Instructeur kan aansluiten
op vervolgopleidingen.
Tijdens deze gesprekken, die in een prettige en open
sfeer plaatsvonden, gaven de diverse instituten inzage in

hun opleiding en lichtten waar nodig toe hoe een en
ander in zijn werk gaat. Duidelijk was dat men het zeer op
prijs stelt dat de opleiding tot Kynologisch Instructeur zo
voortvarend ter hand wordt genomen. Conclusie was dat
iedereen er de schouders onder gaat zetten om goed
opgeleide instructeurs op het veld te krijgen.
Op korte termijn zal de CKI de gesprekken evalueren en
zo nodig aangeven op welke punten de opleiding nog
bijsturing behoeft.

Houden van honden
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LABRADOODLE POPULAIR DOOR BOER ZOEKT VROUW: PAS
OP VOOR IMPULSAANKOPEN!
Sinds Yvonne Jaspers in de populaire serie Boer
zoekt Vrouw optreedt met aan haar zijde de vrolijke
Labradoodle Tommy, is er een run op dit hondenras
ontstaan, zo meldt onder andere het Algemeen Dagblad.

foto: Kynoweb

Net als de Hondenbescherming waarschuwen wij het
publiek niet impulsief over te gaan tot de aanschaf van
een pup en wijzen wij erop dat een pup niet alleen lief en
mooi is, maar vooral ook veel werk betekent. En zelfs al
heb je alle voors en tegens van een hond afgewogen,
dan nog moet je je goed laten voorlichten om erachter te
komen welke hond het beste bij je past. De Raad van
Beheer adviseert pupkopers om zich vooraf goed te
oriënteren op de aanschaf van een (ras)hond en de
gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van Beheer
heeft daartoe een openbare database, waarin
geregistreerde gezondheidsonderzoeken 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.
Informeer bij de aangesloten rasvereniging voor een
verantwoord gefokte raspup.
Meer informatie zie www.raadvanbeheer.nl/puppykopen

PLUIM VOOR ‘HET KLOKHUIS’
Het informatieve
kinderprogramma Het Klokhuis
zond begin deze maand een
prima item uit over rashonden.
Daarvoor gingen ze op bezoek
bij een kennel voor Berner
Sennenhonden. Er wordt
ingezoomd op het belang van
een goede stamboom,
verantwoord fokken, controle door de dierenarts en de
geboorte van een nest Berner Sennenpups. Goed
gemaakt en zeer informatief!
Bekijk het filmpje hier

Houden van honden

12

Raadar

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 3 | nummer 3 | februari 2015

NIEUWE MEDEWERKERS RAAD VAN BEHEER

Anne Plomp, medewerker Sporten

Daphne Buskens, medewerker Servicedesk

De Raad van Beheer is blij met twee nieuwe
medewerkers op het kantoor in Amsterdam:
Anne Plomp, medewerker sporten op de afdeling
Ledencontacten, en Daphne Buskens, medewerker
Servicedesk. Wij stellen hen graag aan u voor.
Anne Plomp
Anne is per 1 januari jl. begonnen als medewerker
Sporten op de afdeling Ledencontacten. Ze woont in
Amersfoort met haar vriend en twee Barbets, waarmee
ze sporten, showen en af en toe fokken. Onder
Sporten vallen alle zaken rondom de sporten Agility,
Flyball, Obedience en Gehoorzame Hond. Daarnaast
behandelt Anne alle vragen rondom startlicenties en

werkboekjes. Zij is bereikbaar op maandag, donderdag
en vrijdag op sporten@raadvanbeheer.nl.
Daphne Buskens
Daphne is op 22 december 2014 begonnen op de
Servicedesk. Ze woont in Almere met man, dochter en
twee Australian Kelpies, waar ze actief mee sporten.
De Servicedesk houdt zich bezig met al het inkomende
telefoon- en e-mailverkeer. Een drukke dynamische
afdeling waar elke dag zo’n honderd telefoontjes
binnenkomen van mensen met de meest uiteen
lopende vragen.
Daphne hoopt op een lange en fijne samenwerking bij
en met de Raad van Beheer!

VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
Deze maand hebben wij de volgende vacatures bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de vacatures ga
naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
→→Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” zoekt voorzitter/
→→KC Almelo zoekt penningmeester (m/v)
bestuurslid (v/m)
→→KC Flevoland zoekt trainer voor ringtraining (m/v)
→→Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse
→→KC Flevoland zoekt penningmeester (m/v)
Herdershonden (VDH) zoekt (eind)redacteur (m/v)
→→KC De Hofstad zoekt medewerker kantine (m/v)
→→Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden zoekt
→→KC De Hofstad zoekt instructeur Agility (m/v)
penningmeester (m/v)
→→KC Gooi- en Eemland zoekt instructeur Agility en/of
stagiaire hiervoor (m/v)
→→KC Oss e.o. zoekt instructeur (m/v) Gehoorzaamheid
(of stagiaire)
→→KC Rotterdam zoekt instructeur Agility (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt hoofdinstructeur/verantwoordelijke
Agility (m/v)
→→KC Weert e.o. zoekt instructeur ringtraining (m/v)
→→KC Zwolle en Omstreken zoekt beheerder clubgebouw
(m/v)
→→Kynologenverbond Nederland (KVN) zoekt secretaris
(m/v)

“Fikkie, pak bal!”
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Werkbezoek Finse kennelclub
Eind januari bracht de Raad van Beheer samen met
IT-partner Centric een werkbezoek aan de Finse
Kennelclub. Namens de Raad van Beheer gingen
Ingeborg de Wolf, Karin Monk en Barbera Hollmann het
gesprek aan met Markku Mahonen (directeur) en zijn
collega’s over de wijze waarop de ICT is geregeld bij de
Finse Kennelclub.

Samen met Gerard Bruijgoms, Wouter Vriens en Maarten
van der Weijde van Centric bekeek de Raad van Beheer
hoe de Finse collega’s informatie ontsluiten en hoe dit
‘aan de achterkant’ geregeld wordt. Dit bracht een aantal
nieuwe inzichten aan het licht, die zeker meegenomen
zullen worden. De ontvangst door de Finse Kennelclub
was zeer hartelijk en warm. Een bedankje in het Fins:
Markku, ja kolkgat, kiitoksia paljon!

‘RAAD HET RAS’: grote
Zwitserse Sennenhond
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag
van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’.
In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een
vertroebelde foto van een rashond en u moet raden om
welk ras het gaat. Onder de inzenders van het goede
antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken
van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’.
De rashond van de maand februari was een nog jonge
Grote Zwitserse Sennenhond. Winnaar van deze maand
was Ilse Kuiper. Zij krijgt het boek van haar keuze
toegezonden. Gefeliciteerd!

Werkboekjes Agility,
FCI-Obedience en Flyball
De Raad van Beheer heeft de uitgave van het
werkboekje voor ras-/stamboomloze honden voor de
sporten Agility, FCI-Obedience en Flyball overgenomen
van KNK Cynophilia. De werkboekjes kunt u aanvragen
via de website van de Raad van Beheer .
Voor vragen over het werkboekje kunt u contact
opnemen met de afdeling Sporten via
sporten@raadvanbeheer.nl

Grote Zwitserse Sennenhond

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGS
FOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de
Verenigingsfokreglementen (VFR’s) van de onderstaande
rasverenigingen goedgekeurd:
→→Nederlandse Foxterrier Club
→→The Newf Society

Houden van honden
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Update cursus Gehoorzame Hond
Examens Gehoorzame Hond (GH) kunnen vanaf heden
aangevraagd worden bij de Raad van Beheer. GH is een
cursus waarin veel zaken uit de dagelijkse praktijk worden
behandeld. De cursus is dus uitermate geschikt voor personen
die wel verantwoord met hun hond willen omgaan, maar niet
van plan zijn met hun hond de sport in te gaan.
foto: Shutterstock

Veel hondeneigenaren hebben hun hond in eerste instantie
als kameraad en huisgenoot, waarvan verwacht wordt dat hij/
zij binnen onze maatschappij past. De oefeningen tijdens de
cursus en het bijbehorende examen zijn een afspiegeling van
handelingen die de meeste hondenbezitters dagelijks doen
met hun hond.
De interim-commissie FCI-Obedience, verantwoordelijk
voor GH, bekijkt binnenkort of de cursus moet worden
aangepast om hem nog beter in de actuele maatschappij te
laten passen.

Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie over Gehoorzame
Hond kunt u terecht op de website van de Raad
van Beheer of contact opnemen met de afdeling
Sporten, e-mail: sporten@raadvanbeheer.nl

De Raad van Beheer zoekt voor zijn servicedesk een enthousiaste en gedreven collega die het team fulltime kan
versterken. Daarnaast is het van belang dat de medewerker inzetbaar is op onze evenementen, die soms in het
weekend plaatsvinden.

SERVICEDESK-MEDEWERKER/ STANDMEDEWERKER (M/V) 1 FTE
Hoofdbestanddelen van de functie
• Beantwoorden en doorverbinden van
binnenkomende telefoongesprekken.
• Het afhandelen of doorsturen van correspondentie
van externe klanten.
• Verrichten van licht administratief werk.
• Het ontvangen van bezoekers.
• Het afhandelen van onze social media/facebookberichten.
• Inrichten, opruimen en inpakken van standspullen.
• Bezoekers op evenementen aanspreken en
informatie verstrekken over de producten en
diensten van de Raad van Beheer.
Functie-eisen
• MBO-niveau
• minimaal 5 jaar werkervaring
• affiniteit met de Kynologie
• zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels
• beheersing van het MS Office Pakket
• rijbewijs

Bij dit functieprofiel behoren de volgende
competenties: klantvriendelijk, representatief,
dienstverlenend, communicatief. Wij zoeken een
deskundige collega die de service desk versterkt. U
bent flexibel en accuraat. U woont bij voorkeur binnen
een straal van 30 km van Amsterdam.
Functieomschrijving & arbeidsvoorwaarden
Een nadere omschrijving van de functie-inhoud en de
arbeidsvoorwaarden: www.raadvanbeheer.nl.
Interesse?
Uw sollicitatiebrief voorzien van C.V. kunt u t/m 19 maart
sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. Winnie Soute,
personeelsmedewerker, afd. Personeelszaken, Postbus
75901, 1070 AX Amsterdam of via
personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

Houden van honden
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TWEEDE INFORMATIEAVOND COMMISSIE KYNOLOGISCH
INSTRUCTEUR
Naar aanleiding van de vragen die opdoken tijdens
de rayonvergaderingen afgelopen najaar, besloot
de Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) tot een
extra informatieavond. Deze werd gehouden op 20
januari jongstleden. De waardering van de bezoekers
was groot, omdat de nodige onduidelijkheden waren
weggenomen.
De CKI realiseerde zich dat de einddatum van 31
december 2014 voor veel mensen niet haalbaar was.
Daarom besloot men de deadline te verzetten naar 30
juni 2015. Ook het verplichte aantal nascholingspunten
voor de herbenoeming is aangepast, van 90 naar 30
punten. Op deze manier hoopt de CKI tegemoet te
komen aan de mogelijke problemen voor instructeurs die
de oude deadline niet konden halen. De instructeurs die
zich hebben aangemeld voor een herbenoeming en
voldoen aan de eisen, worden per 1 juli 2015
herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Nascholingskosten
In vogelvlucht werd nogmaals de presentatie van afgelopen
najaar doorgenomen. Al snel bleek dat de vragen vooral
gingen over de nascholing en de nog niet volledige
informatie op de website. De informatie op de website wordt
nu bijgewerkt en op korte termijn hopen we dat up to date te
hebben. Met name de nascholingskosten vormden een

interessant discussiepunt. De CKI lichtte toe dat de vereiste
nascholingspunten over drie jaar verspreid mogen worden
gehaald. Het aanbod van nascholingen is gelukkig
voldoende. De prijzen variëren enorm, maar vanaf zo’n
€ 15,- per sessie is nascholing al mogelijk. Dit bedrag is voor
alle betrokkenen op te brengen, luidde de eindconclusie.
Het is geheel aan de vereniging, respectievelijk Kynologisch
Instructeur, hoeveel geld men wil en kan steken in een
nascholing. Door samenwerking tussen de verenigingen is
een goede nascholing prima te realiseren.
Tips voor bijscholingen kunnen per e-mail worden
doorgegeven aan cki@raadvanbeheer.nl. Na akkoord
van de commissie wordt deze dan toegevoegd op de lijst
van mogelijke nascholingen. Deze lijst is terug te vinden
op onze website

“Fikkie, geef poot”
17 mei 2015 • Sport & Spel

www.dagvandehond.nl

Evaluatieavond FOKGESCHIKTHEIDSKEURING Engelse
Bulldog
Op 28 mei aanstaande organiseert de Raad van
Beheer een evaluatieavond voor exterieurkeurmeester
over de fokgeschiktheidskeuring voor de Engelse
Bulldog. De agenda en de locatie zijn nog niet
definitief bekend, maar vanwege het belang van
deze avond verzoeken wij u deze datum alvast in uw
agenda te zetten.

Bulldog, Mopshond en de Boston Terriër. De Raad
van Beheer is nog bezig gestalte te geven aan de
nascholingseis voor exterieurkeurmeesters, maar we
kunnen wel melden dat deze avond waarschijnlijk
aangemerkt zal worden als een geaccrediteerd
nascholingsmoment voor de keurmeesters van deze
rassen.

In het voorjaar van 2014 startten wij met deze tests.
Onlangs hadden wij een zeer positieve evaluatie
met de betrokken keurmeesters en dierenartsen. Dit
succes willen wij graag delen met de rasverenigingen
en keurmeesters voor de Engelse Bulldog, Franse

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan vernemen
wij deze graag. Wij kunnen deze dan mogelijk nog
verwerken in het programma. Aanmelden uitsluitend per
e-mail: keurmeesters@raadvanbeheer.nl. Zodra het
programma bekend is, hoort u dat uiteraard van ons.
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VOOR DE AGENDA
28 feb-1 mrt 2015:

Benelux Winner Show, Groningen

15 maart 2015:	2e WK Agility selectiewedstrijd, De
Mortel

“Fikkie, braaf.”

18 maart 2015:	Brainstorm toekomst Nederlandse
hondententoonstellingen

17 mei 2015 • Sport & Spel

(genodigden)

www.dagvandehond.nl

22 maart:	FCI-Obedience selectiewedstrijd KC
West-Friesland
28 maart 2015:	3e WK Agility selectiewedstrijd,
Assen
6 april: 	Agility EO-selectiewedstrijd KC
Rotterdam

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

6 april:	FCI-Obedience selectiewedstrijd KC
Oss eo
15 april 2015:	Bijeenkomst Rayon West, KC Delft
19 april:	FCI-Obedience selectiewedstrijd KC
Hoogeveen
22 april 2015:	Bijeenkomst Rayon Noord, KC
Zwolle
28 april 2015:	Bijeenkomst Rasgroep 5, KC

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
Android store

Arnhem
8-10 mei 2015:	Animal Event, Beekse Bergen,
Hilvarenbeek
17 mei 2015: 	Dag van de Hond, diverse locaties
door heel Nederland
19 mei 2015:	Bijeenkomst Rayon Midden, KC
Culemborg
28 mei 2015:	Evaluatieavond fokgeschiktheids

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.

keuring Engelse Bulldog
18 tot 21 juni:

WK FCI-Obedience Turijn (Italië)

20 juni 2015:

Algemene Vergadering RvB

27 en 28 juni:

NK Agility

6 september:

NK FCI-Obedience

15-19 september 2015:

50PlusBeurs, Jaarbeurs Utrecht

8-11 oktober 2015:

WK Agility, Bologna, Italië

28 november 2015:

Algemene Vergadering RvB

9 januari 2016:

Nieuwjaarsreceptie - Spant! Bussum

10 januari 2016:

Hond van het Jaar - Flint Amersfoort

22 mei 2016:

Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie
www.raadvanbeheer.nl/agenda

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

social media
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.

www.Houdenvanhonden.nl

