
	 Raad	van	BeheeR	tRekt	aan	het	‘tRekhonden	
	 	 Besluit’	en	heeft	BRevettenpRogRamma	
	 	 voRmgegeven

In Nederland is bij wet vastgelegd dat honden niet gebruikt mogen worden 

als trekkracht. Met ‘een hond als trekkracht gebruiken’ worden activiteiten 

bedoeld waarbij een hond doelbewust wordt ingezet om op het land of in 

het water een kar, slee, boot, dan wel een ander voorwerp, dier of mens 

voort te trekken. In de wet is een uitzondering gemaakt voor vijf 

hondenrassen, die voor de sledehondensport worden gebruikt. 

Het gaat om de Alaskan Malamute, Eskimohond, Groenlandse hond, 

Samojeed en Siberian Husky. Voor honden die tot andere rassen behoren, 

moet een individuele ontheffing worden aangevraagd. Momenteel beraadt 

het Ministerie van Economische Zaken zich er op hoe hiermee in de 

toekomst om te gaan, zeker nu er meer sporten komen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de trekkracht van honden. De Raad van Beheer is 

hierover in gesprek met het Ministerie. Een besluit door het Ministerie 

wordt rond het einde van dit jaar verwacht. 

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft onlangs als pilot het Brevetten-

programma voor het waterwerk met honden goedgekeurd. Hiermee kunnen 

de betreffende rasverenigingen dit seizoen deze mooie en bijzondere acti- 

viteit met hun honden beoefenen onder auspiciën van de Raad van Beheer. 

Voor de honden die de oefeningen genoemd in het Brevettenprogramma 

succesvol doorlopen, is een officieel certificaat beschikbaar. Een programma 

voor de opleiding van begeleiders en examinatoren wordt in nauw overleg 

met de betreffende rasverenigingen en de Commissie Werkhonden 

ontwikkeld. Het resultaat daarvan verwachten we in 2014.

	 algemene	veRgadeRing	op	22	juni	2013:	u	komt		
	 	 toch	ook!?	uw	stem	is	nu	zeeR	BelangRijk!

Zaterdag 22 juni as. is er een Algemene ledenvergadering. Naast een 

aantal voorstellen voor aanpassingen van het Kynologisch Reglement 

en de (financiële) verantwoording over 2012 staat er ook een voorstel 

voor een tweetal aanpassingen van de statuten op de agenda. 

Het eerste voorstel voor een statutenwijziging heeft betrekking op het 

kunnen benoemen van een directie in plaats van één directeur. De nieuw 

aangestelde directie had een uitgebreid interview met het maandblad 

“De Hondenwereld”. Kijk op: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/

pers-media/publicaties-lezingen, daar vindt u het gehele artikel uit 

“De Hondenwereld” nr. 6.  

Het tweede en een zeer belangrijk voorstel voor een aanpassing van de 

statuten betreft het verkrijgen van de ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instellingen) status. Voor het verkrijgen van de ANBI-status is een wijziging 

in de statuten noodzakelijk. Vindt deze wijziging niet plaats, dan bestaat de 

kans dat de fiscus bepaalde activiteiten als bedrijfsmatige commerciële 

activiteiten aanwijst. Dit kan tot gevolg hebben dat de fiscus met terug-

werkende kracht substantiële belastingheffingen kan opleggen. Dit wil de 

Raad van Beheer uiteraard voorkomen: zij heeft immers geen winstoogmerk! 

Het verkrijgen van de ANBI-status is voor alle leden van de vereniging Raad 

van Beheer van belang. Wij hopen op een zeer hoge opkomst. Een ruim 

mandaat van de leden steunt het Bestuur in haar beleid op dit gebied. 

maakt	u	daarom	ook	uw	collega’s	van	andere	verenigingen	attent	op	het	

belang	van	deze	algemene	vergadering	voor	de	nederlandse	kynologie.	

uw	stem	kan	de	doorslag	geven.	u	komt	daarom	toch	zeker	ook!?

Ten slotte staan er bestuursverkiezingen op de agenda. Gerard Jipping en 

John Lijffijt stellen zich herkiesbaar en Carel Canta is medekandidaat voor 

een positie in het bestuur van de Raad van Beheer.

editie	juni	2013

RAADAR IS DE DIGITALE NIEuWSBRIEf VAN DE RAAD VAN BEHEER JuNI 2013

www.raadvanbeheer.nl

Waterwerk Newfoundlander

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/publicaties-lezingen
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/publicaties-lezingen


2

	 veRdiepingsavond	dna-afstamming:	kRitisch		
	 	 en	constRuctief

Op 30 mei jl. kwamen er zo’n 100 geïnteresseerden naar de verdiepings-

avond over DNA-afstamming. Deze verdiepingsavond werd door de Raad van 

Beheer georganiseerd en werd geleid door Marion ten Cate, die op zeer 

verdienstelijke wijze John Wauben – die wegens ziekte afwezig was – 

verving. Na een korte presentatie over de uitgangspunten van DNA-

afstamming door Ingeborg de Wolf, legde Peter Leegwater van de faculteit 

Diergeneeskunde uit wat je met een DNA-databank kunt doen. Daarna was 

er ruimte voor vragen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt! De 

vragen waren heel divers, maar het merendeel had betrekking op de 

prijsstelling en hoe om te gaan met buitenlandse reuen. De discussies waren 

kritisch, maar ook constructief en leverden nog wat huiswerk op. Voor 

degenen die niet aanwezig konden zijn op deze verdiepingsavond, zijn de 

vragen genotuleerd. De antwoorden verschijnen uiterlijk 14 juni as. op de 

website van de Raad van Beheer. Samen met de Werkgroep fokkerij en 

Gezondheid wordt deze verdiepingsavond verder geëvalueerd en van daaruit 

een conceptvoorstel voor de Algemene Vergadering voorbereid.

	 dataBank	honden	–	de	stand	van	zaken

Sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze datum geboren zijn verplicht 

gechipt worden en bij een door de overheid aangewezen databank 

geregistreerd worden. Deze verplichting is afkomstig van de overheid en 

geldt ook voor honden die na 1 april 2013 geïmporteerd zijn. Medio mei 

2013 is Databank Honden (www.databankhonden.nl) live gegaan. Deze 

databank heeft een aanwijzing van de overheid en voldoet dus aan de eisen 

die de overheid op tal van gebieden stelt aan databanken. Denk daarbij aan 

eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens, 

certificaten die in de software moeten worden ingebouwd en afspraken met 

de softwareleverancier(s) die hun beslag moeten krijgen in overeenkomsten. 

We merken dat deze verplichting voor verwarring zorgt bij fokkers: zij 

registreren immers hun gegevens al bij de Raad van Beheer, dus waarom nog 

een tweede keer? De gegevens die de Raad van Beheer in het verleden al 

registreerde en nu nog steeds registreert, gaan in een interne databank 

(Darwin), die niet geschikt is om door de overheid als databank aangewezen 

te worden. Databanken die door de overheid aangewezen worden, moeten 

gegevens kunnen uitwisselen met de databank van de overheid die op de 

achtergrond draait. Dit stelt heel 

andere eisen aan de databank. Dit 

betekent helaas dat op dit moment 

fokkers hun gegevens twee keer 

moeten invoeren.

Momenteel is de Raad van Beheer 

bezig met de tweede fase: Zodra 

deze fase is afgerond, kan de Raad 

van Beheer een ‘terugvindservice’ 

aanbieden. Wordt een vermiste hond gevonden, dan kan de Raad van 

Beheer – mits de hond bij Databank Honden geregistreerd staat – de 

adresgegevens van de eigenaar aan de vinder verstrekken. Zo kan de hond 

dan snel weer terug naar zijn baasje. Deze service verwachten we binnen 

een paar maanden aan te kunnen bieden.

In de derde en laatste fase, die naar verwachting dit najaar zal starten, wordt 

een koppeling gemaakt tussen Darwin en Databank Honden. Zodra deze 

koppeling gerealiseerd is, kan de fokker de gegevens uit Darwin overnemen in 

Databank Honden. Op deze manier wil de Raad van Beheer de administratieve 

druk die de overheidsverplichting nu teweegbrengt reduceren. 

De Raad van Beheer moet helaas kosten voor deze dienstverlening in 

rekening brengen. De twee belangrijkste redenen zijn de grote investering 

die de Raad van Beheer in de ICT moet doen om alle drie fasen te kunnen 

realiseren en de afdracht die de Raad van Beheer per puppy moet doen aan 

de overheid. 

Hoewel we deze nieuwe service nog uitgebreid zullen communiceren, vragen 

wij uw hulp door de leden van uw ras- of kynologenvereniging te informeren 

over deze nieuwe taak van de Raad van Beheer en hen voor meer informatie 

te verwijzen naar onze website.

	 vRagen,	opmeRkingen	of	klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de Raad van Beheer, laat het 

ons weten. Wij hebben uw inbreng nodig om verbeteringen te kunnen 

realiseren! De route die u hiervoor bewandelt, is dat u eerst uw vraag of 

klacht voorlegt aan de medewerker van de Raad van Beheer waar die 

thuishoort. Weet u niet wie dit is, dan kan het kantoor van de Raad van 

Beheer u hierbij helpen. De receptie (servicedesk, te bereiken via

 info@raadvanbeheer.nl of 020 664 44 71) verwijst u graag door. Komt u er 

samen met de medewerker niet uit, dan kunt u terecht bij zijn of haar 

leidinggevende. Biedt ook dat geen uitkomst, dan kunt u uiteraard terecht bij 

de directie van de Raad van Beheer. Pas als u daar ook geen afdoende reactie 

krijgt, kunt u een bestuurslid aanspreken. Door met elkaar deze procedure te 

bewandelen, is het voor het kantoor mogelijk om scherp te sturen op de 

service die u van de Raad van Beheer mag verwachten! 

	 het	veRBod	‘fokken	met	zieke	dieRen’

In het Kynologisch Reglement is een nieuw artikel (artikel VI.23D) opgenomen dat 

bepaalt dat het verboden is om te fokken met zieke dieren. Zieke dieren zijn in dit 

geval dieren die aantoonbaar lijden aan aandoeningen die de gezondheid en/of 

welzijn ernstig in gevaar brengen. De aandoeningen moeten in het 

Verenigingsfokreglement zijn beschreven. Door dit artikel kan iemand 

aangeklaagd worden zou iemand aangeklaagd kunnen worden als hij fokt met 

honden die aantoonbaar lijden aan aandoeningen die in het Verenigings-

fokreglement zijn beschreven. Ons nieuwe artikel speelde daarmee in feite al in 

op de Wet Dieren die onlangs door de Tweede Kamer is goedgekeurd.Portugeese waterhond

www.databankhonden.nl
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In het Kynologisch Reglement staat ook beschreven dat als er meerdere 

rasverenigingen zijn, zij tot een eenduidig overzicht moeten komen. 

Wanneer dat niet lukt, zal het advies van de Gezondheidscommissie 

gevraagd worden (lid 2). De Gezondheidscommissie wordt benoemd door 

het bestuur van de Raad van Beheer en bestaat minimaal uit:

•   Een door de Raad van Beheer aan te wijzen deskundige; 

•   Een door (ieder van) de betrokken rasvereniging(en) aan te wijzen des-

  kundige op het gebied van de diergeneeskunde en/of genetica. Dit kunnen 

    voor ieder van de betrokken rasverenigingen afzonderlijke personen zijn; 

•   Een door alle partijen gezamenlijk te kiezen deskundige met een  

  diergeneeskundige en/of genetische achtergrond c.q. iemand die op  

   wetenschappelijk niveau bezig is met onderzoeken en/of plannen van  

  aanpak op het terrein waarvoor de commissie deskundigheid nodig acht. 

  De commissie kan worden aangevuld met andere personen van wie de  

  Raad van Beheer en de betrokken rasverenigingen vinden dat zij nodig zijn  

  om de Gezondheidscommissie adequaat haar taak te kunnen laten  

  uitvoeren. 

De samenstelling van de Commissie, haar definitieve taken en 

bevoegdheden worden dit jaar nog samen met de Werkgroep fokkerij en 

Gezondheid uitgewerkt.

Samenvattend is de procedure dus als volgt: Eerst moeten de ras-

verenigingen hun Verenigingsfokreglement indienen. De Raad van Beheer 

controleert of het format gevolgd is. Als er meerdere rasverenigingen zijn 

voor één ras, worden de Verenigingsfokreglementen van deze rasvereniging-

en naast elkaar gelegd en wordt gekeken naar de overeenkomsten en 

verschillen tussen de Verenigingsfokreglementen. Indien nodig zal advies 

gevraagd worden aan de Gezondheidscommissie, uiteraard zodra deze in 

formeel functie is.

	 Rashonden	in	het	nieuws

Recentelijk heeft Tros Radar opnieuw aandacht besteed aan erfelijke aan-

doeningen bij rashonden. Aanleiding is een motie die door de SP is ingediend 

waarin de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd wordt het Besluit 

Gezelschapsdieren te laten gelden voor beroepsmatige én hobbymatige fokkers. 

Over deze motie is op 11 juni jl. gesproken in de Tweede Kamer. Tijdens dit 

overleg is de motie aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Raad van Beheer is door RTL Nieuws naar zijn mening gevraagd over de 

Wet Dieren, de onderliggende besluiten en de motie van de SP. 

Deze reactie is uitgezonden op dinsdag 11 juni jl.   

De Raad van Beheer is van mening dat gezondheid, welzijn en gedrag bij het 

fokken altijd leidend moeten zijn en dat pas daarna specifieke uiterlijke 

raskenmerken in beeld komen. Of het dan hobbymatige fokkers of 

beroepsmatige fokkers betreft, is niet relevant. De nieuwe directie zal het 

beleid dat de Raad op dit gebied voert kritisch tegen het licht houden en 

daar waar nodig aanscherpen. uiteraard betrekt de Raad van Beheer alle 

relevante partijen daarbij, dus de leden, maar ook de sector en overheid. 

Meer lezen over de visie van de Raad van Beheer? Kijk dan op: 

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/publicaties-lezingen

Daar vindt u de lezing die Ingeborg de Wolf recentelijk hierover hield bij 

Hogeschool Van Hall Larenstein. u vindt er ook de antwoorden op vragen 

die door ons zijn voorbereid voor het interview met het RTL Nieuws. 

Onder ‘Actueel nieuws’ vindt u een persbericht dat is uitgegaan naar 

aanleiding van de uitzending van Tros Radar. 

	 medeweRking	aan	wetenschappelijk	
	 	 ondeRzoek:	Ras	of	look-a-likes	–	wie	zijn	eR		
	 	 gezondeR!?

De Raad van Beheer heeft een aantal rasverenigingen verzocht om mee te 

werken aan een wetenschappelijk onderzoek. De Raad van Beheer hoopt 

met dit onderzoek te kunnen aantonen dat bij fokkers, die aangesloten zijn 

bij en fokken volgens het Verenigingsfokreglement van de rasvereniging, 

bepaalde erfelijke afwijkingen in mindere mate voorkomen dan bij fokkers 

die zich niet aan de regels van de rasvereniging en de Raad van Beheer 

houden. Het onderzoek is een initiatief van Stichting Dier en Recht. 

De Raad van Beheer is door deze stichting gevraagd om deel te nemen in de 

klankbordgroep. In dit wetenschappelijke onderzoek wordt gekeken naar de 

prevalentie van erfelijke aandoeningen bij rashonden. De uitvoering ligt bij 

de wetenschapswinkel van Wageningen university en Research Centre. 

Omdat de Raad van Beheer zeer benieuwd was hoe het wetenschappelijk 

onderzoek naar de prevalentie van erfelijke gebreken opgezet zou worden 

en daar ook graag in meedenkt, heeft hij de uitnodiging aanvaard.

De wetenschapswinkel is van plan om een internet-enquête op te zetten. 

Na de looptijd van dit onderzoek kan deze enquête beschikbaar blijven en 

kunnen de uitgebreide data ook nog geanalyseerd worden.  Bij het bepalen 

welke erfelijke aandoeningen in dit onderzoek onderzocht zullen worden, 

is besloten dat de erfelijke aandoening gemakkelijk en eenduidig te 

diagnosticeren moet zijn. Ook moet er een noodzaak zijn om de hond te 

laten onderzoeken door een dierenarts (dus niet een screeningsonderzoek, 

ook de look-a-likes moeten voor de betreffende aandoening naar de 

dierenarts). De populatie moet een redelijke omvang hebben en er moet ook 

een populatie look-a-likes van enige omvang zijn. De rasverenigingen die aan Rashonden in het nieuws

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/publicaties-lezingen
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het onderzoek zullen deelnemen, wordt gevraagd om een afvaardiging naar 

de klankbordgroep te sturen zodat de kennis van de verenigingen gebruikt 

kan worden voor het onderzoek. 

	 	uitvoeRingsRegels	locatiecontRoles	

Sinds enige tijd zijn de uitvoeringsregels Locatiecontrole van toepassing op alle 

fokkers binnen onze organisatie. Chippers hebben de mogelijkheid fokkers te 

benaderen met het verzoek een controle uit te oefenen op basis van 

voornoemde regels. Daartoe nemen ze thuis een checklist met de fokker door 

en wordt aan het resultaat van de controle aan het einde met de fokker 

doorgesproken. Beiden ondertekenen de ingevulde checklist. 

In de wereld van de gezelschapsdieren wordt het merendeel van de dieren 

hobbymatig gehouden. Daarnaast is er een kleine groep fokkers beroepsmatig 

bezig met deze dieren. De (ras)hondenfokkerij dient gebaseerd te zijn op 

lange-termijn doelen en heldere uitgangspunten opdat het fokken niet 

resulteert in ziekte, karakterfouten en/of het ontbreken van werkaanleg. 

Het is de verantwoordelijkheid van de fokker om bij de selectie van de 

ouderdieren te bepalen of deze fokdieren mentaal en fysiek geschikt zijn 

voor de fok. De teef mag, conform het Basisreglement Welzijn & 

Gezondheid, niet meer worden gedekt als het voor haar gezondheid niet 

meer verantwoord is om nog langer de last van een dracht en de daaraan 

verbonden voeding van haar nest te kunnen dragen. Zolang een pup bij de 

fokker verblijft, dient deze te waarborgen dat een goede socialisatie 

verzekerd wordt, zowel fysiek als mentaal.

Indien dieren slecht verzorgd en gehuisvest worden, is de maatschappelijke 

verontwaardiging groot. Omdat in dat geval dierenwelzijn in het geding is, 

stelt de overheid regels in (een zogenaamd AMvB) die door haar worden 

gehandhaafd. Op basis van deze regels zijn verschillende voorwaarden 

opgesteld waaraan de (ras)hondenfokkerij moet voldoen, met als doel de 

kwaliteit van de sector als geheel te verhogen en daarmee het welzijn van de 

betrokken dieren, waar nodig, te verbeteren. 

De normen, zoals ook vastgelegd in de uitvoeringsregels locatiecontroles, 

kunnen worden gecontroleerd door de buitendienstmedewerkers van de 

Raad van Beheer tijdens hun bezoeken bij de fokkers. Dat gebeurt alleen als 

stambomen of een kennelnaam bij de Raad van Beheer zijn aangevraagd. De 

buitendienstmedewerkers zullen deze regels controleren aan de hand van 

een checklist. In bepaalde gevallen kunnen zij, voorzien van redenen, 

afwijken van de letterlijke tekst maar dienen altijd te handelen naar en te 

oordelen in de geest van de uitvoeringsregels locatiecontroles.

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook fokkers zijn die woonachtig zijn in een 

eengezinswoning, of appartement of een nog andere woonomgeving en dus 

niet aan alle voorwaarden genoemd in de locatiecontrole kunnen voldoen 

Zoals wij bij de bespreking van dit beleid in de Algemene Vergadering hebben 

aangegeven gaat het er ons niet om dat een fokker aan álle regels en eisen 

moet voldoen, eenvoudig omdat niet elke fokker gelijk is en kan zijn met 

bijvoorbeeld de mate waarin gefokt wordt, de huisvesting en de 

mogelijkheden. Wij hebben voor de fokker die eens per vier jaar een nestje 

fokt evenveel begrip als de fokker die vier nesten per jaar fokt.  Bij beiden 

gaat het ons echter wél om het welzijn van de honden die in huis leven en de 

pups die er geboren worden en er opgroeien. De echte excessen kunnen wij 

met deze regels heel goed aanpakken. De in de uitvoeringsregels opgenomen 

richtlijnen en criteria zijn dan ook opgesteld om het dierenwelzijn te kunnen 

waarborgen. Voor honden die verblijven in een huiselijke omgeving zijn 

bepaalde onderdelen van de uitvoeringregels niet van toepassing, omdat er 

bijvoorbeeld geen kennels aanwezig zijn. Er kan dus alleen gecontroleerd 

worden op datgene wat daadwerkelijk aanwezig is. Op andere onderdelen 

omtrent de verzorging, gezondheid en algemene bepalingen wordt natuurlijk 

wel gecontroleerd. De uitvoeringsregels moeten dan ook worden toegepast 

in alle redelijkheid en billijkheid.

De uitvoeringsregels locatiecontrole kunt u vinden op: 

www.raadvanbeheer.nl/rashonden/locatiecontrole

Wij hebben de leden van onze organisatie toegezegd dat de locatiecontroles 

bij wijze van een “pilot” plaatsvinden en dat wij in 2014 met elkaar het 

resultaat aanleveren. Zo nodig c.q. gewenst worden de uitvoeringsregels 

aangepast.

Overigens zijn we verheugd te constateren dat het overgrote deel van de 

fokkers, heel tevreden is over het bezoek van onze buitendienstmedewerker 

en dit zelf ook zien als een positief gesprek over de omstandigheden waarin 

de pups geboren worden en opgroeien. Voor menigeen is dit zelfs een 

leer- en verbetermoment geworden.

	 petRa	wandeRs	met	pensioen

Petra Wanders neemt na 26 jaar afscheid als medewerker van de Raad van 

Beheer omdat zij de pensioen-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Tijdens een 

feestelijke brunch op dinsdag 4 juni jl. werd Petra in het zonnetje gezet door haar 

collega’s. Petra is werkzaam geweest op diverse afdelingen binnen het kantoor 

van de Raad van Beheer, waaronder de kampioensafdeling en de receptie.

Petra Wanders in het zonnetje gezet

www.raadvanbeheer.nl/rashonden/locatiecontrole


	 wist	u	dat…

... fokkers de gezondheidsgegevens van hun Cavaliers kunnen invoeren en 

vervolgens kunnen toetsen of de combinatie van reu en teef is toegestaan 

om mee te fokken?

In nauw overleg met de rasvereniging is er besloten om een module te 

ontwikkelen die de fokkers kan helpen bij het selecteren van de meest 

verantwoorde combinatie. 

Wilt u de toets zelf proberen? 

Kijk dan op: www.raadvanbeheer.nl/rashonden/cavalier-toets

	 evaluatie	Beleid	exteRieuRkeuRmeesteRs	in	2013

Dit najaar start de Raad van Beheer, in samenwerking met de vereniging van 

exterieurkeurmeesters, met de evaluatie van het keurmeestersbeleid. 

• Op dinsdag 5 november a.s. is er een avond gepland met de rasverenigingen. 

• Op dinsdag 12 november 2013 is er een bijeenkomst met de keurmeesters. 

	 nieuwe	picknicktafels	vooR	kynologen	
	 	 cluB	pampus

Namens de Raad van Beheer bezochten Marjolein Snip en Hugo Stempher 

op zondag 9 juni jl. de Open Dag van Kynologen Club Pampus. Deze 

Kynologen Club is op 30 april van dit jaar zijn onderkomen kwijtgeraakt als 

gevolg van een door kortsluiting ontstane brand. Het prachtige en grote 

terrein van de Kynologen Club was afgelopen zondag plaats van handeling 

van een actieve en druk bezochte Open Dag. De delegatie van de Raad is op 

uitvoerige wijze geïnformeerd door voorzitter René van der Vegte over de 

nieuwbouwplannen en de status daarvan. Men hoopt snel te kunnen 

beginnen met het bouwen van een nieuw onderkomen. 

Dit kan het bestuur uiteraard niet snel genoeg gaan, het wachten is slechts 

nog op de vergunning van de gemeente. Als ondersteuning aan de weder-

bouw is door de Raad van Beheer aan Kynologen Club Pampus een 

waardebon overhandigd als bijdrage aan de vervanging van het buiten-

meubilair, de picknicktafels. De voorzitter nam de waardebon uiteraard 

namens zijn gehele bestuur en de vereniging met veel plezier in ontvangst.     

	 Rayon	midden

Rayon Midden vergaderde 23 april jl. bij Kynologen Club Arnhem. 

Een nieuw bestuur werd gekozen: René van der Vegte (Kynologen Club 

Pampus) als voorzitter en Cees Tilburg (utrechtse Rashonden Vereniging) als 

penningmeester. Daniëlle van Ee-Muijen (Kynologen Club Zeist) is herkozen 

als secretaris. Rietje Lentjes (Kynologen Club Arnhem) en Luut van 

Veldhuizen (Kynologen Club Nijmegen) hadden zich niet herkiesbaar gesteld. 

Zij werden bedankt voor hun inzet. Verder werd er onder andere gesproken 

over de agenda van de komende Algemene Vergadering, de diverse 

activiteiten van de verenigingen en de eventuele herindeling van de rayons. 

Vooral rayon West is een heel uitgerekt rayon en loopt van Zeeuws-

Vlaanderen tot aan Den Helder. De rayons worden gevraagd om voorstellen 

te doen om te komen tot beter bestuurbare rayons. De Raad van Beheer zal 

de coördinatie op zich nemen en de voorstellen verder uitwerken. 

Ook werd gesproken over verzekeringstechnische zaken. Rayon Midden gaat 

inventariseren welke verzekeringen de verenigingen hebben afgesloten, bij 

welke maatschappijen, voor hoeveel leden en welke premies gehanteerd 

worden. Deze informatie zal in het Rayon gedeeld worden.

	 Rayon	nooRd

Rayon Noord vergaderde op 22 mei 2013 bij Kynologen Club Sneek. 

Jur Deckers (Kynologen Club Sneek) is herkozen als voorzitter. 

Secretaris/penningmeester Timo Riesendijk (Kynologen Club Deventer) zal 

zijn taken overdragen aan Mariska Roosink (Kynologen Club Rijssen e.o.). 

De aanwezige verenigingen vinden zich goed vertegenwoordigd door hun 

rayonbestuur en zijn ook vaak aanwezig bij de bijeenkomsten van de Raad 

van Beheer. Om de nu afwezige clubs bij de rayonvergaderingen te 

betrekken, is afgesproken om deze clubs actief te gaan benaderen.  

Rayon Noord heeft een voorstel voor een “meerstedenwedstrijd” ingediend. 

De verenigingen zijn enthousiast en meerdere clubs hebben aangegeven 

mee te willen doen. Ook over de agenda van de Algemene Vergadering van 

22 juni as. werd uitvoerig gesproken.  

	 Rayon	zuid

De vergadering van Rayon Zuid vond plaats op 6 juni jl. in Geldrop bij 

Kynologen Club De Kempen. Rayon Zuid zoekt een nieuwe voorzitter 

(Will Hochstenbach wilt terugtreden) en er is al geruime tijd geen secretaris. 

Penningmeester Peter Hikspoors blijft nog aan maar ook hij heeft te kennen 

gegeven vanwege zijn werk terug te willen treden. Er is nog geen nieuw 

bestuur gekozen, wel hebben twee leden aangegeven zich serieus over 

kandidaatstelling te beraden. 

Rayon Zuid geeft aan geen behoefte te hebben aan een aangepaste indeling 

van het rayon, maar wel aan een herstructurering waarbij de rayons/

verenigingen meer betrokken worden bij de kynologie. De aanwezigen gaven 
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In de lokale kranten kregen de activiteiten van de Kynologen Clubs in het 

kader van de Dag van de Hond aandacht, zoals bij voorbeeld in Alkmaar, 

Voorne en Putten en Culemborg. Omdat de thema’s om de drie jaar 

terugkomen, is het thema voor 2014 weer ‘Kind en Hond’. 

Alle informatie over de Dag van de Hond is te vinden op de website van de 

Raad en op: www.dagvandehond.nl

	 vooR	de	agenda

•  22 juni 2013 – Algemene vergadering, Ambiance, Houtrus Hooglanderveen 

• Najaar 2013 – Evaluatie van het keurmeestersbeleid

	 stuuR	RaadaR	dooR…

… naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van 

uw vereniging, kortom naar iedereen die op de hoogte moet zijn van de 

ontwikkelingen bij de Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)-

hondenwereld.

	 lees	voRige	edities	van	RaadaR

u kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en downloaden via 

de website van de Raad van Beheer. 

Ga daarvoor naar: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/nieuwsbrief/raadar

	 meld	u	aan	vooR	RaadaR…

…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer. 

Aanmelden kan via: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief  

ook aan behoefte te hebben aan betere communicatie met de Commissie 

Kynologisch Instructeur en een duidelijkere visie van de Raad van Beheer 

met betrekking tot de opleidingsstructuur. 

De 'rayonagenda' krijgt langzaam aan gestalte maar dat staat en valt 

natuurlijk met de actie die de verenigingen zelf richting het rayonbestuur 

ondernemen om hun activiteiten kenbaar te maken.

	 1e	cac-show	van	de	nedeRlandse	
	 	 hondenRassen

Op 29 juni a.s. vindt er een bijzondere CAC-show plaats, 

die van de Nederlandse 

Hondenrassen. Op deze dag zullen 

Drentsche Patrijshonden, friese 

Stabij’s, Hollandse Herdershonden 

(3 haarvariëteiten), Hollandse 

Schapendoezen, Hollandse 

Smoushonden, Kooikerhondjes, 

Markiesjes, Saarlooswolfhonden 

en Wetterhounen worden gekeurd 

op het terrein van de Kynologen 

Club Zwolle. 

Het zijn allemaal rassen die hun 

oorsprong in Nederland vinden en 

wiens rasstandaarden in 

Nederlandse handen zijn. Een uniek gebeuren, dat ongetwijfeld veel 

inschrijvingen en bezoekers zal trekken. 

Alle informatie vindt u op: www.nederlandsehondenrassen.nl. 

Daar kunt u ook het aantal inschrijvingen per ras vinden.     

	 dag	van	de	hond	2013

De derde Dag van de Hond, een initiatief van de Raad van Beheer, vond dit 

jaar plaats op 26 mei jl. Het thema voor dit jaar was Hond en Ras en al op de 

27ste mei kon worden gemeld dat deze dag heel succesvol was verlopen. 

Diverse Kynologen Clubs berichtten op internet en facebook dat de 

organisatoren en de vrijwilligers kunnen terugkijken op een leuke en 

geslaagde dag, waarop de rashond in het zonnetje is gezet.  

Raad	van	Beheer
Postbus 75901
1070 AX  Amsterdam

De teksten in RAADAR overnemen in uw clubblad of op uw website?  
Prima idee, maar graag met bronvermelding.

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

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer, maar ook 

de facebook-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer 

Like en share onze berichten met uw facebook-vrienden.

1e CAC show van de Nederlandse Hondenrassen

Dag van de Hond spandoek

Eén van de Dag van de Hond-activiteiten 

www.dagvandehond.nl
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/nieuwsbrief/raadar
www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief
www.nederlandsehondenrassen.nl
www.facebook.com/raadvanbeheer

