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was toch een aantal Cattle Dog eigenaren bereid om met een stel Cattle
Dogs naar Bemmel te komen, speciaal voor deze kandidaten. Na eerst ’s

De Raad van Beheer is gevraagd te participeren in de stuurgroep van een

morgens de Cattle Dogs te hebben bekeken, was het daarna de beurt aan

onderzoeksproject dat door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in

de Kelpies, waarbij naast de overeenkomsten tussen beide rassen ook de

opdracht van Stichting Dier & Recht wordt uitgevoerd. Dit project heeft als

verschillen aan bod kwamen.

doel om inzicht te geven in het voorkomen van erfelijke gebreken bij
rashonden vergeleken met zogenaamde look-a-likes (rashonden zonder

Er waren Kelpies uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Frankrijk,

stamboom). Het onderzoek richt zich op Nederlandse populaties. Binnen de

Luxemburg en Oostenrijk, hetgeen een diversiteit aan types opleverde. Een

rashonden wordt geprobeerd onderscheid te maken tussen honden die

unicum: alle kleuren (de Kelpie rasstandaard kent er 7) waren vertegenwoor-

worden gefokt conform het Verenigingsfokreglement en honden die niet

digd. Omdat het een agility wedstrijd betrof, konden we ook nog genieten

conform dit Reglement worden gefokt. Verder wordt er gekeken naar de

van de werklust van dit temperamentvolle ras.

houding van de fokkers. Voor dit onderzoek zijn de Nederlandse Rottweiler
Club en de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden

Van de organiserende verenigingen hebben we alle medewerking gehad om

benaderd om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek. De verwach-

dit te kunnen realiseren en we zijn gastvrij onthaald. Ik wil u de woorden

ting is dat dit onderzoeksproject begin 2014 wordt afgerond. In overleg

waarmee de voorzitter van de Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging haar

wordt dan bepaald welke informatie op welke wijze naar buiten zal worden

e-mail, gericht aan de kandidaten, beëindigde niet onthouden: ‘Wij wensen

gebracht.

u deze dag veel succes en een leerzame, vruchtbare stage en hopen u in de
toekomst wellicht te kunnen uitnodigen en ontmoeten in uw hoedanigheid

AFRONDINGSSTAGE OP BIJZONDERE WIJZE
VORMGEGEVEN!

van exterieur keurmeester van onze rassen.’ Chapeau!
Loes Mouchart, secretaris van de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch
Gebied in Nederland.

AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER EN NU?
Het merendeel van de rasverenigingen ontving hun erkenning van de Raad
van Beheer in het verleden – tien, twintig, dertig, veertig en meer jaren
geleden. Hun bestuursleden weten veelal hoe de contacten in de kynologie
verlopen, hoe de overlegstructuren zijn en waar welke informatie kan
worden gevonden.
In de afgelopen jaren is er een aantal aangesloten rasverenigingen bij
In het weekend van 13/14 juli 2013 werd in Bemmel een groot(s) agility

gekomen. Hun bestuursleden zijn vaak nieuw in kynologenland. Echter, ook

evenement georganiseerd door de Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging

de bestuurszetels binnen de ‘oude’ rasverenigingen wisselen nogal eens en

en de Australian Kelpie Club, met op zaterdag een officiële FCI agility

kennis met betrekking tot de Raad van Beheer en de organisatie van de

wedstrijd (met CACIAG) voor de Australian Kelpies. Op een ten-

landelijke kynologie worden vaker niet dan wel overgedragen. Tot slot, ook

toonstelling zijn er meestal maar een paar ingeschreven; nu waren er op

veel niet-bestuurders ontvangen Raadar.

zaterdag bijna 50 en op zondag zelfs 60 Kelpies.
Voor deze drie groepen lezers is de onderstaande informatie vooral bedoeld.
Een prachtige kans voor een aantal exterieur keurmeesters, dat nog een

In de juli uitgave van Raadar stonden bijzonderheden over het Extranet; dit keer:

afrondingsstage moest doen voor de Australian Kelpie. Deze kans werd door
de vier hiervoor in aanmerking komende kandidaten met beide handen

Rasgroepen en Rayons

aangegrepen. Drie van hen moesten ook voor de Australian Cattle Dog een

Een rasvereniging is een vereniging – of club – die de belangen behartigt van

afrondingsstage doen. Hoewel Cattle Dogs niet aan de agility wedstrijden

één ras – bij voorbeeld de Nederlandse Boxer Club – of van meer dan één ras

mee konden doen omdat deze uitsluitend voor Kelpies georganiseerd was,

– bij voorbeeld de Nederlandse Brakken Club.

www.raadvanbeheer.nl

Elke rasvereniging behoort, op basis van de rashonden wiens belangen zij

NIEUWE LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

behartigt, tot een Rasgroep. In Nederland hanteren we het systeem van de
Fédération Cynologique Internationale (FCI). Binnen dat systeem zijn er

Regelmatig worden nieuwe rasvereni-

10 Rasgroepen:

gingen lid van de Raad van Beheer. Dat
is dit keer de Tatrahondvereniging

1. Herdershonden en Veedrijvers, behalve Zwitserse Sennenhonden

Owczarek Podhalanski Nederland

2. Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden

(TOPnl). Website: http://topnl.eu/

3. Terriers

TOPNL/Home.html

4. Dashonden
5. Spitsen en Oertypen
6. Lopende Honden, Zweethonden en verwante rassen
7. Staande Honden

DE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN

8. Retrievers, Spaniels en Waterhonden
9. Gezelschapshonden

In de Raadar editie van mei werd aandacht geschonken aan het Verenigings-

10. Windhonden

fokreglement (VFR), om wat tips te geven over het format en het belang van

Uit deze verdeling is af te leiden dat, bij voorbeeld, de Golden Retriever Club

uniformiteit. Echter, wel met behoud van de identiteit van de van elkaar

Nederland bij Rasgroep 8 hoort en de Airedale Terrier Club bij Rasgroep 3.

verschillende rasverenigingen.

Het bestuur van een Rasgroep bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van
de besturen van rasverenigingen. Verdere informatie over de hondenrassen

Een vermelding waard!

die bij een bepaalde Rasgroep horen, vindt u hier: www.raadvanbeheer.nl/

Nu aandacht voor de rasverenigingen wiens Verenigingsfokreglementen

rashonden/hondenrassen-rasgroepen

door de Raad van Beheer zijn gecontroleerd en daarna goedgekeurd. Dat is
een vermelding waard! Dit zijn de rasverenigingen met door de Raad van

Rayons

Beheer goedgekeurde fokreglementen (in willekeurige volgorde):

Kynologen Clubs (kortweg KC’s) zijn regionale clubs, gevormd door eigenaars

• Bedlington Terrier Club

van verschillende (ras)honden. In tegenstelling tot een rasvereniging zijn

• De Schapendoes Club

bezitters van rasloze honden hier ook van harte welkom. Deze clubs zijn op

• Duitse Pinscher Vereniging Nederland

meer dan 70 locaties in Nederland actief. De besturen van kynologen clubs

• Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland

zijn landelijk georganiseerd in 4 verschillende Rayons. Elk Rayon is actief in

• Lagotto Romagnolo Club Nederland

een aantal provincies: Rayon Noord, Rayon Midden, Rayon West en Rayon

• Manchester Terrier Club Nederland

Zuid. De leden van een Rayon worden gevormd door de kynologen clubs in

• Nederlandse Bull Terrier Club

het betreffende gebied. Bestuurders van Rayons worden gekozen uit de

• Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging

bestuursleden van de desbetreffende kynologen clubs.

• Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen Of Imaal Terriers
• Nederland(sch)e Welsh Terrier Club

Schakel

• Nederlandse Chow Chow Club

Rayons en Rasgroepen vormen een schakel tussen de zelfstandige rasvereni-

• Nederlandse Ierse Terrier Club

gingen en kynologen clubs en de Raad van Beheer. Zij vergaderen regelmatig

• Nederlandse Ierse Wolfshond Club

en behandelen onderwerpen die in het betreffende Rayon of Rasgroep

• Nederlandse Rhodesian Ridgeback Vereniging

leven. Ook kunnen ze, bij voorbeeld, voorstellen indienen voor de Algemene

• Nederlandse Rottweiler Club

Vergadering van de Raad van Beheer.

• Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar
• Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier

Bent u een bestuurder in een rasvereniging en/of kynologen club en ontvangt

• Nova Scotia Duck Tolling Retrieverclub Nederland

u geen berichten met betrekking tot uw Rasgroep of Rayon? Neem dan

• Vereniging vd Liefhebber vd Engelse Cocker Spaniel

contact op met uw secretariaat met de vraag om berichten van de Rasgroep

• West Highland White Terrier Club Nederland

en/of Rayon aan u door te zenden. Dan mist u geen berichten en/of nieuws
die belangrijk zijn voor uw betrokkenheid bij de kynologie.

Dringende oproep
De Raad van Beheer doet nogmaals een dringende oproep aan rasverenigin-

Vragen over de Rasgroepen en/of de Rayons? Neem contact op met de Raad

gen die het Verenigings fokreglement nog niet hebben ingezonden, om dit zo

van Beheer, afdeling ledencontact: leden@raadvanbeheer.nl

snel als mogelijk te doen. Als de toezending wordt vertraagd omdat de
Algemene Ledenvergadering nog plaats moet vinden, dan is het verstandig
de Raad van Beheer daarvan op de hoogte te stellen.
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Vragen?

Uitslagen van G&G 2:

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over opmerkingen in het

1ste plaats en Nederlands Kampioen G&G 2: Hollandse Herdershond

Verenigingsfokreglement. Indien u het prettiger vindt deze telefonisch te

Korthaar Indra van Le Dobry van eigenaar/handler Helma Kling

bespreken, neem dan contact op met Barbera Hollmann van de afdeling

2de plaats G&G 2: Border Collie Lucky van Sjef v.d. Heijden

GGW (te bereiken via het algemene nummer van de Raad van Beheer).

3de plaats G&G 2: Border Collie Fly van Karin v.d. Heijden

RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR STROOMT VOL   
In de vorige speciale editie van Raadar informeerden we u uitgebreid over
de Raad van Beheer Fokkerstour. De Raad van Beheer Fokkerstour is een
lezingencyclus speciaal voor fokkers en overige geïnteresseerden in de
hondenfokkerij. De Fokkerstour 2013 bestaat uit 9 sessies, verspreid over 3
locaties in Nederland. De inschrijving voor de Raad van Beheer Fokkerstour
loopt bijzonder goed. De inschrijving is vanaf 25 augustus open en na één
dag was al 25% van de maximale deelnames vol. Op moment van schrijven
zijn al bijna 70% van de beschikbare plaatsen geboekt. De aanmeldingen
blijven binnen stromen. Voor bepaalde sessies is er nog maar zeer beperkt
plaats. Per sessie is er plaats voor 70 deelnemers en vol = vol. Er zullen dit
jaar geen extra vervolgsessies worden ingepland. Wees er dus snel bij!
Bekijk de speciale Raadar over de Raad van Beheer Fokkerstour via:

Uitslagen van G&G 3:

www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RVB_Raadar_2013_7_Fokkerstour.pdf

1ste plaats en Nederlands Kampioen G&G 3: Border Collie Chitto van

of ga voor meer informatie en aanmelden naar:

eigenaar/handler Ruud Lonis

www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour

2de plaats G&G 3: Zwitserse Witte Herdershond Dierna van Miranda Kuipers
3de plaats G&G 3: Border Collie Bonus van Relie Ferwerda

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN GEDRAG EN
GEHOORZAAMHEID
Op 1 september jl. vonden de Nederlandse Kampioenschappen Gedrag
en Gehoorzaamheid (G&G) plaats. Deze kampioenschappen kennen drie
niveaus: G&G 1, G&G 2 en G&G 3.
Dit zijn de uitslagen van G&G 1:
1ste plaats en Nederlands Kampioen G&G 1: Staffordshire Bull Terrier
Hookstaff Captain Hook van eigenaar/handler Ronald van der Aar
2de plaats G&G 1: Border Collie Jessy van Daniëlle Stougjesdijk
3de plaats G&G 1: Duitse Herdershond Jente van Ria Lübbe-v.d. Kerkhof

Fotografie: Rob Vandenberg

De Raad van Beheer feliciteert alle winnaars met dit mooie resultaat!

NIEUWSBRIEF RAADAR VOORZIET IN EEN BEHOEFTE
De Raadar nieuwsbrief wordt sinds april 2013 weer maandelijks uitgebracht.
De reacties daarop zijn onverdeeld positief. Dat stellen wij zeer op prijs. We
publiceren Raadar voor u, zodat u op de hoogte blijft van het nieuws rondom
de Raad van Beheer en de activiteiten binnen de wereld van de (ras)honden.
Dat Raadar positief ontvangen wordt, zien we ook terug in het aantal aanmeldingen.
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Sinds april is het aantal abonnees gestegen tot bijna 5.000! Een mooi
resultaat, waar we trots op zijn. U kunt zich gratis aanmelden op

Databank Honden – Nieuwe dienstverlening:
Terug Vind Service

www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief
Sinds 1 april 2013 moeten alle

FCI EUROPEES KAMPIOENSCHAP WINDHONDENRENNEN 2013

pups die na deze datum zijn
geboren, worden gechipt en bij
een door de overheid aangewezen databank worden

Chip & registreer je hond op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013

geregistreerd. Deze verplichting
is afkomstig van de overheid en
geldt ook voor honden die na 1
april 2013 zijn geïmporteerd.
Medio mei 2013 is Databank
Honden (www.databankhonden.nl) live gegaan. Databank

Databankhonden.nl is een initiatief van

Honden is een initiatief van de
Raad van Beheer, heeft een
aanwijzing van de overheid en voldoet dus aan de eisen die de overheid op
Op zaterdag 7 en zondag 8 september werd in Versoix (Zwitersland) het FCI

tal van gebieden aan databanken stelt. Denk daarbij aan eisen die voort-

Europees Kampioenschap Windhondenrennen gehouden. Voor alle uitslagen

vloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uit de vele positieve

en meer informatie over dit evenement surft u naar:

reacties en het grote aantal registraties blijkt dat Databank Honden aan de

www.shakspit.net/FormEngag/EK2013-info.pdf?Acc=1

behoefte van fokkers en hondeneigenaren op het gebied van verplichte
registratie voldoet.

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN HEELWORK TO
MUSIC & FREESTYLE

Terug Vind Service
De Raad van Beheer is druk bezig met een extra dienstverlening voor
Databank Honden. Zeer binnenkort kan de Raad van Beheer een ‘terugvind-

Op zaterdag 28 en zondag 29

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

september a.s. worden in het

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

Friese Bergum de Open

eigenaar toestemming heeft gegeven – de adresgegevens van de eigenaar aan

Kampioenschappen Heelwork

de vinder verstrekken. Zo kan de hond dan snel weer terug naar zijn baasje.

to Music & Freestyle gehouden.
De hondenwereld kent deze

De Terug Vind Service zal uiterlijk 1 oktober 2013 worden aangeboden.

hondensport onder de naam

Nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten die al honden hebben

Dog Dance. Heelwork to Music is een aparte discipline, waarbij de hond

geregistreerd bij Databank Honden, kunnen in het registratiegedeelte

ongeveer driekwart van de tijd binnen een afstand van anderhalve meter

dan eenvoudig deze gratis dienstverlening activeren.

van de handler moet blijven. Ook moeten er bij Heelwork vaste onderdelen
worden getoond.
Bij Freestyle heeft de handler meer vrijheid en moet de hond maar 25 % van

HONDEN WELZIJNSTEAM OP DE TENTOONSTELLING
IN MAASTRICHT

de tijd binnen anderhalve meter van de handler blijven. Voor deze kampioenschappen hebben zich al zo’n zestien landen aangemeld met 78 individuele

Tijdens de show in Maastricht op 28 en 29 september a.s. zal de pilot starten

handlers. Wie wil meegenieten van dit spektakel met top dog dancers, kan

van het door de Raad van Beheer opgerichte Honden Welzijnsteam.

dit doen in Sporthal Westermar aan de Burgemeester Bothenius Lohman-

Met het inzetten van het Honden Welzijnsteam wil de Raad van Beheer het

laan 40-E in Bergum. Omdat de locatie zo’n 500 bezoekers kan huisvesten, is

initiatief waarmee de Winner vanaf 2011 is begonnen, oppakken en

het verstandig vooraf kaartjes te reserveren: http://oec2013.wordpress.com

uitbreiden naar alle CAC & CACIB tentoonstellingen in Nederland. Het team

Voor informatie over dog dance in het algemeen kan men terecht bij de

bestaat uit mensen van de Landelijke Inspectie Dienst van de Dierenbescher-

organisator van deze kampioenschappen, de Nederlandse Dog Dance Bond:

ming, aangevuld met mensen uit de kynologie, die ervaring hebben met de

www.nddb.nl

omgang tussen mens en hond.
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Dit team zal niet als politieagent optreden, maar exposanten er op attent

Kijk voor alle informatie over de speciale korting op de website van de Raad

maken dat honden op een verantwoorde wijze moeten worden behandeld.

van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/

Exposanten zullen er op worden gewezen als, bij voorbeeld, honden te lang

news/speciale-korting-toegang-50plusbeurs/newsback/25/hash/b7b1cbe-

zonder water zitten, zonder aandacht alleen in de bench verblijven, te lang

36669583691ca5a8e31b75b94

onbewaakt op een trimtafel staan in een gefixeerde stand en/of te ruw
worden voorgebracht.

RASSTANDAARD VAN DE STABIJHOUN

In 99% van de gevallen gaan exposanten uitstékend met hun honden om.
Maar uiteraard gaan we voor 100% hondvriendelijke tentoonstellingen!

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en
Wetterhounen heeft een heel mooie, rijk
geïllustreerde folder uitgegeven over de

DE RAAD VAN BEHEER OP DE 50-PLUS BEURS 2013

rasstandaard van de Stabijhoun. Via de
pagina Nederlandse Rassen op onze website
www.raadvanbeheer.nl/rashonden/
Fotografie: Alice van Kempen

nederlandse-hondenrassen/#c3123
kunt u de digitale versie bekijken en

downloaden. Op een zeer heldere wijze, met een goede toelichting en met
ondersteuning van duidelijke foto’s wordt de rasstandaard toegelicht. Voor
zowel de keurmeesters, fokkers en liefhebbers van de Stabijhoun is deze
Vanaf dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 september zal de Raad van Beheer

folder een prima bron van informatie. Het zou fijn zijn als meer rasverenigingen

weer met een stand aanwezig zijn op de 50-Plus Beurs in de Jaarbeurs in

dit mooie initiatief zouden volgen!

Utrecht. De beurs wordt dit jaar voor de 21ste keer gehouden en de Raad
van Beheer is nu voor de derde keer present op dit grootste evenement op
dit gebied in Nederland. 50-Plussers vormen een interessante categorie om

JAN ROTHUIZEN MET EMERITAAT

de rashond onder de aandacht te brengen.
Samen met andere organisaties organiseert de Raad van Beheer demonstraties en activiteiten rond het Huisdierenplein met betrekking tot huisdieren
en met name natuurlijk rond de hond.

Rashond én Rasvereniging
Medewerkers van de Raad van Beheer fungeren als ‘hondenadviseurs’ en in
de stand promoot de Raad de aanschaf van een rashond, o.a. via speciaal
ontwikkeld foldermateriaal. De Nederlandse Hondenrassen worden via een
leaflet extra onder de aandacht van de bezoekers gebracht en bezoekers die
naar een bepaald hondenras vragen, krijgen de gegevens van de rasvereniging mee. Daarmee wordt op deze beurs door de Raad én de rashond én de
rasvereniging gepromoot. Bovendien zullen bezoekers gewezen worden op
de verschillende activiteiten die zij met honden kunnen ondernemen en op
de kynologen clubs waar ze terecht kunnen voor allerlei cursussen.
Op woensdag 18, donderdag 19 en zaterdag 21 september vinden er
rassenparades plaats. De openingstijden zijn van 10.00 – 17.30 uur.

Fotografie: Joop Fama

Op 4 september jl. nam prof. dr. Jan Rothuizen van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) afscheid door het geven van een afscheids-

Speciale korting van 50% op uw toegangskaarten!

college in het Academiegebouw van de universiteit. In zijn college ging

Bezoekers van de 50-Plus Beurs kunnen nu een speciale korting krijgen van

Jan Rothuizen onder andere in op fokkerij en genetica. Hij benadrukte het

50% op de toegangsprijs! Bestel uw ticket via: www.plusticket.nl (Gebruik als

belang van samenwerking en het opslaan van DNA in een DNA databank.

actiecode: BEHEER, de prijs verandert dan.) U kunt ook telefonisch bestellen

De Raad van Beheer was bij dit afscheid vertegenwoordigd. Van een echt

via 026 3779736 (geef aan: actiecode: BEHEER). Bestelkosten € 1,50 voor

afscheid is overigens geen sprake: er is afgesproken dat de samenwerking

Beursticket, € 2,50 voor Beurs & Concert Combiticket.

een vervolg krijgt. Desalniettemin danken wij Jan Rothuizen voor zijn enorme
inzet voor de rashond gedurende de afgelopen jaren.

Fotografie: XXX
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PROTOCOLLEREN VAN PATELLA LUXATIE

•

voor 1 oktober 2013: Input voor keurmeesterbeleid zenden naar

e.weijenborg@raadvanbeheer.nl
Door onder andere rasgroep 5 en een aantal rasverenigingen is het verzoek

• 5 oktober 2013: Tentoonstelling Zwolle, www.ijsselshow.nl

bij de Raad de Raad van Beheer neergelegd om onderzoek naar Patella

• 17-20 oktober 2013: Europese Kampioenschappen voor Speurhonden

luxatie te protocolleren. De Raad van Beheer onderschrijft de wenselijkheid
van het protocolleren van dit onderzoek en heeft dit verzoek opgepakt.

(zie Raadar augustus)
• 2/3 november 2013: Tentoonstelling Bleiswijk, www.dogshowbleiswijk.nl
• 5 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor rasverenigingen

Protocollering van onderzoek naar deze aandoening is noodzakelijk om de
normenmatrix in te kunnen gaan vullen. Omdat er bij het protocolleren en
de verwerking van de onderzoeksresultaten verschillende keuzes gemaakt

• 12 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor exterieur
keurmeesters
• 23 november 2013: Algemene Vergadering Raad van Beheer, Ambiance

kunnen worden, zal allereerst een Plan van Aanpak opgesteld worden waarin

Houtrust, Heideweg 23, Hooglanderveen (Amersfoort-Noord). Routebe-

de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden nader worden

schrijving: www.houtrust.com/route De Algemene Vergadering is

onderzocht. Ook andere aspecten, zoals kosten en tijdspad (inclusief mijlpalen),
worden in het Plan van Aanpak uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte van
de stand van zaken.

uitsluitend toegankelijk voor bij de Raad van Beheer aangesloten leden
• 24 november 2013: MAG test. Inschrijven via: www.raadvanbeheer.nl/
inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/inschrijving-mag-test
• 1 december 2013: Tentoonstelling Rasgroep Dogachtigen,

ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER
23 NOVEMBER 2013

www.dogachtigen.com
• 13/15 december 2013: Winner Show, www.winnershow.nl
• 21/23 december 2013: Tentoonstelling Wijchen, www.kerstshow.com
• 18 mei 2014: Dag van de Hond. Info: dagvandehond@raadvanbeheer.nl

Zaterdag 23 november vindt de 35ste Algemene Vergadering plaats. Naast
de vaste agendapunten (notulen, financiën e.d.) komen onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde:

RAADAR

• Voorstel m.b.t. tot het invoeren van verplichte DNA-afname en afstam-

Stuur raadar door…

mingscontrole;
• Voorstel m.b.t. deelname aan activiteiten van niet aangesloten verenigingen;

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

• Voorstel m.b.t. evenementen organiseren voor eigen leden;

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

• Voorstel m.b.t. brevettenprogramma voor de watersport met honden;

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

• Voorstel m.b.t. tot afschaffing verplichte aanwezigheid van exposanten tot

hondenwereld.

15.00 uur op tentoonstellingen in Nederland;
• Voorstel m.b.t. toevoeging nieuwe titels: Benelux Winner en Benelux
Champion, een nieuwe samenwerking tussen de 3 Benelux landen;
• Voorstel m.b.t. afschaffing van verplichte benching op tentoonstellingen.

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/raadar

Onze aangesloten verenigingen hebben op vrijdag 14 september 2013 de
agenda voor deze vergadering digitaal ontvangen.

Meld u aan voor raadar…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer.

De Algemene Vergadering is een besloten bijeenkomst en alleen toegankelijk

Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

voor leden van de Raad van Beheer. De besluiten van deze vergadering
worden gepubliceerd op de website en via Raadar. Wij houden u natuurlijk
graag op de hoogte!

VOOR DE AGENDA
• 17-21 september 2013: 50-Plus Beurs in de Jaarbeurs, Utrecht,
www.50plusbeurs.nl
• 19-22 september 2013: FCI Wereld Kampioenschappen IPO
(zie RAADAR augustus)

www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:

• 28/29 september 2013: Tentoonstelling Maastricht,
www.dogshowmaastricht.nl

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.facebook.com/raadvanbeheer
Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebook-vrienden.

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

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

