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kynologie, was om niet het hele artikel te schrappen. Het gewijzigde artikel
is een versoepeling van het eerdere verbod. Dat verbod hield namelijk in dat

Raad van Beheer wenst u fijne feestdagen!
Nu de feestdagen snel dichterbij komen, wensen bestuur, directie en
medewerkers u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en het allerbeste voor 2014.

iedereen, dus leden van aangesloten verenigingen, bestuursleden, etc., niet
deel mochten nemen aan activiteiten van een niet aangesloten vereniging.
De versoepeling van het verbod betekent dat het voortaan alleen nog voor
keurmeesters verboden is hun functie uit te oefenen bij gereglementeerde
evenementen die door een niet aangesloten vereniging worden
georganiseerd. Anderen mogen dat wel. De wijziging treedt in werking vanaf
1 januari 2014.
Voorstel evenementen voor eigen leden
Het voorstel tot wijziging van artikel V.3 KR lid 1, is aangenomen. In de
praktijk bestond bij verenigingen de behoefte om ook evenementen te
kunnen organiseren die alleen voor de eigen leden toegankelijk zijn. Dit
vereiste een aanpassing van het KR. De wijziging treedt in werking vanaf
1 januari 2014.
Voorstel Wijziging Titel 4, toevoeging Watersport

	SAMENVATTING BESLUITEN 35E ALGEMENE
VERGADERING 23 NOVEMBER 2013
Notulen Algemene Vergadering 17 april en 22 juni 2013 - goedgekeurd
Begroting 2014 - goedgekeurd
Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole
Het voorstel is met grote meerderheid
(meer dan 90 % van de aanwezige leden)
aangenomen.
De ingangsdatum van verplichte
DNA-afname voor alle ouderdieren en
afstammingscontrole bij alle

De watersport met honden was nog niet ingebed in het KR terwijl deze sport

pups is uiterlijk 1 juni 2014. De

op veel plaatsen in ons land intensief door een aantal rassen beoefend

Algemene Vergadering koos als laboratorium voor opslag en controle Van

wordt. Samen met de rasverenigingen waar de watersport met honden

Haeringen Laboratorium / Certagen.

beoefend wordt, werd een programma opgesteld voor het organiseren van

De procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende

wedstrijden, opleidingen en de afgifte van brevetten. Ook werden

periode in een uitvoeringsregel vastgesteld. De kaders van deze regeling

voorstellen tot

werden door de Algemene Vergadering goedgekeurd. De verdere

wijziging van de artikelen V.38, V.39, V.44 KR ingediend. Hierdoor is

ontwikkeling geschiedt in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.

watersport toegevoegd aan de activiteiten van de Commissie Werkhonden.

Meer informatie over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.

Deze wijzigingen zijn door de Algemene Vergadering vastgesteld. Daardoor

De verplichting treedt in werking op 1 juni 2014.

zijn de volgende
zaken geregeld:

Voorstel wijziging artikel VI.5 KR over deelname activiteiten niet

1. Inbedding watersport binnen Commissie Werkhonden;

aangesloten verenigingen

2. Benoeming van keurmeesters watersport (opleiding en examen wordt

Het voorstel tot wijziging van artikel VI.5 KR (Kynologisch Reglement) over

separaat geregeld);

deelname aan activiteiten bij niet aangesloten verenigingen is aangenomen.

3. Titels watersport.

Het voorstel, welke was voorbereid door de Commissie niet aangesloten

De wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

www.raadvanbeheer.nl

Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot
15.00 uur.
In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie
mochten verlaten.

• Artikel VI.5 KR (deelname activiteiten niet
aangesloten verenigingen);
• Artikel lV.3 KR (evenementen voor eigen
leden);

Zowel bestuur als de TGVN (Tentoonstelling Gevende Verenigingen) vonden

• Artikel V.38, V.39, V.44 KR (watersport);

dit niet meer wenselijk. In de ons omringende landen is het vertrek na de

• Artikel III.34 KR (vermelding titels op

keuringen ook gebruikelijk. Voor veel beginnende exposanten is deze oude
regelgeving dan ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel
discussie en agressie bij uitgang. In de wijziging is vastgelegd dat men na de
keuring het terrein mag verlaten. De organisatie zal twee
aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten
aanwezig dienen te zijn voor de keuring. Het voorstel tot wijziging is

stamboom);
• Artikel IV.80 KR (aanwezigheid tot 15.00
uur);
• Artikelen IV.46A, IV.47A en IV.61A KR (toevoeging Benelux Winner en
Benelux Champion titels);
• Artikel 10 RvO (reglement van orde m.b.t. stemkastjes).

aangenomen. De wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2014.
De wijzigingen in het Kynologisch Reglement met betrekking tot DNAVoorstel Benelux Winner en Benelux Champion

afname en afstammingsonderzoek zijn nog niet opgenomen. Dit omdat deze

In goed overleg met onze collega’s uit België en Luxemburg is het voorstel

verplichting pas later (uiterlijk 1 juni 2014) in werking treedt. Het besluit tot

ontwikkeld om gezamenlijk te komen tot de titels Benelux Winner en - bij

afschaffing van de verplichte benching is ook nog niet in dit nieuwe KR

het behalen van deze titel in alle 3 de landen - de titel Benelux Champion.

opgenomen, want het treedt pas op 1 januari 2015 in werking of zoveel

Eveneens zal de titel Benelux Junior Champion en de titel Benelux Junior

eerder als de benching is verkocht.

Winner en de titel Benelux

Verdere informatie: http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/

Veteran Champion en Benelux Veteran Winner vergeven gaan worden. Om

regelgeving/kynologisch-reglement/

dit alles mogelijk te
maken zijn artikelen IV.46A, IV.47A en IV.47A aan het KR toegevoegd. Het
voorstel is aangenomen. Voor 2014 zal één show worden aangewezen waar
de titels vergeven mogen worden.
De wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

	TIENJARIG BESTAAN FINSE LAPPENHOND
VERENIGING NEDERLAND (FLVN)
Op 8 september 2003 werd de Finse Lappenhond Vereniging Nederland
opgericht. Bij het tienjarig bestaan, afgelopen september, zijn drie leden van

Voorstel afschaffing verplichte benching

het oprichtingsbestuur benoemd tot ereleden. Dat zijn: de heer C.C.

Reeds eerder werd door het bestuur besloten de verplichting om benching

Asselbergs, mevrouw T.J. Asselbergs-Böhre en heer B.W. Witteveen. Dit

te plaatsen op de tentoonstellingen te laten vervallen. Mede om de

vanwege hun bijzondere verdiensten voor de FLVN en de Finse Lappenhond.

benching ook daadwerkelijk van de hand te kunnen doen moeten de
artikelen IV.68 en IV.72 van het KR en de uitvoeringsregels worden
aangepast. Na verkoop van de benching kan er door de organisaties geen

	AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER – EN NU?

benching meer via de Raad van Beheer worden geregeld. Voorstel tot

Het merendeel van de rasverenigingen is al zeer lange tijd aangesloten bij de

wijziging van de artikelen IV.68, IV.72 KR en de artikelen 19, 70, 71, 74, 75, 87

Raad van Beheer. Hun bestuursleden weten vaak hoe de contacten in de

van Uitvoeringsregels (afschaffing verplichte benching) is aangenomen. Deze

kynologie verlopen, hoe de overlegstructuren zijn en waar welke informatie

beslissing treedt in werking op 1 januari 2015.

kan worden gevonden.
Zeker door het loslaten van de regel “één vereniging per ras” is de afgelopen

Voorstel wijziging reglement van orde stemkastjes

jaren is er een aantal aangesloten rasverenigingen bij gekomen. Hun

In het verleden heeft de Algemene Vergadering bij het stemmen gebruik

bestuursleden zijn vaak nieuw in kynologenland.

gemaakt van groene, rode en witte stemkaarten. Recentelijk is ook gebruik

Maar ook de bestuurszetels binnen de ‘oude’ rasverenigingen wisselen

gemaakt van stemkastjes. Dit heeft de goede gang van zaken op de

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

vergaderingen bevorderd en daarom werd voorgesteld het Reglement van

van de landelijke kynologie worden vaker niet dan wel overgedragen.

Orde voor de Algemene Vergadering aan deze praktijk aan te passen. Het

Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze drie groepen

voorstel tot wijziging artikel 10 RvO, reglement van orde, is aangenomen. De

lezers is de onderstaande informatie vooral bedoeld.

wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2014.
Kynologisch Reglement (KR)
De afspraken tussen de georganiseerde kynologie in Nederland en de Raad

	NIEUW KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 JANUARI
2014

van Beheer zijn vastgelegd in een aantal regels: het Kynologisch Reglement.
Dit reglement is niet statisch: Nieuwe aanvullingen en/of verwijderingen

De noodzaak voor een nieuw Kynologisch Reglement (KR) per 1 januari 2014

worden na goedkeuring door de Algemene Vergadering aangebracht. Op de

vloeit voort uit de besluiten van de AV van 23 november jl. Het betreft de

Algemene Vergaderingen kunnen zowel door de Raad van Beheer als door

volgende aanpassingen:

de aangesloten verenigingen voorstellen tot wijzigingen worden gedaan.
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Spoorboekje

In het reglement is opgenomen dat de keurmeester in de nabijheid van de

De meest recente versie van het KR kan op de website van de Raad van

speurende hond moeten lopen zonder deze te storen, dus op een afstand

Beheer worden geraadpleegd of gedownload via de pagina http://www.

van zo’n twee speurlijn lengtes. De keurmeesters Bart Miggelbrink en Jos

raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement/

Beck konden flink aan de bak want de spoorleggers schuwden omheiningen

Per 1 januari 2014 wordt een aangepast reglement van kracht. Daarin is de

en sloten niet.

regelgeving met betrekking tot de besluiten van de laatstgehouden

[Tekst: Gerard Besselink- secretaris commissie werkhonden]

Algemene Vergadering opgenomen.
Het 180 bladzijden tellende Reglement bevat onder andere de Statuten van

Uitslagen

de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland alsmede

En dit zijn de uitslagen van

het Huishoudelijk Reglement.

het Nederlands

De belangrijkste regelgeving is die met betrekking tot de organisatie van de

Kampioenschap

kynologie, de registratie, fokkerij en gezondheid en tentoonstellingen en

Speurhonden, uitgedrukt in

wedstrijden. Vanzelfsprekend voorziet het KR ook in de juridische aspecten

punten:

in de kynologie. Kortom, het Kynologisch Reglement en de overige

1.	Frans van Gestel met

reglementen fungeren als een spoorboekje voor kynologen.

Victor van de Koeberg
(Duitse Herder) – 189
2. 	Henk Graas met Ablitz

	NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR
SPEURHONDEN 2014

(Duitse Herder) – 182
3. 	Anja Matekovic met

In het eerste volle weekend

Henri ’t Palmaleinehof

van december is het altijd tijd

(Duitse Herder) – 180

De top 3 van het NK Speuren 2014

voor de speurhonden want

4. 	Jan v.d. Broek met Adje von Euroheim (Duitse Herder) – 177

dan wordt de strijd geleverd

5.	Janus Wouters met Ylonka van ’t Heukske (Duitse Herder) – 176

om het Nederlands

6. 	Gerrit Rensen met Basco von Kastanienhof (Duitse Herder) – 176

Kampioenschap.

7.	Mirjam Waenink met Fico van het Poerrumshof (Duitse Herder) – 166

In verband met de

8.	Harry ten Have met Zilla van het Schoonheterland (Duitse Herder) – 166

mestwetgeving en daarmee
het gebrek aan velden in
januari en februari, is dit
evenement naar de
decembermaand, voorafgaand
aan het jaar waarvoor dit
geldig is, verplaatst.

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

Gebruikshonden
sportvereniging D’n Dijk uit
Ospel tekende dit jaar voor de
organisatie en het mag worden gezegd dat ze dat uitstekend hebben gedaan.
Ga er maar aan staan om twee dagen achter elkaar twaalf sporen en twee
reservesporen te moeten leggen. Het liefst ook nog zo dat alle deelnemers

Verplicht
vanaf

1 april
2013

dezelfde moeilijkheidsgraad hebben.
Via een voorselectie van zes examens en/of wedstrijden kan deelname aan
dit kampioenschap worden veiliggesteld. 17 Geleiders met hun honden
voldeden aan deze limiet en omdat er maar twaalf kunnen meedoen, moest
op de behaalde punten worden geselecteerd.
De Duitse Herdershond is bij uitstek geschikt voor dit werk en het is dan ook
niet verwonderlijk dat er uiteindelijk 1 Dobermann en 11 Duitse
Herdershonden aan de start stonden. De reserves bestonden uit 1 Mechelse
Herdershond, 1 Zwitserse Herdershond en 3 Duitse Herdershonden.
Op zaterdag werd gespeurd op zware akker en op zondag op grasland. De
omstandigheden van zaterdag waren dermate zwaar dat hier al een
duidelijke schifting ontstond, vier deelnemers hadden pech en werden
afgefloten. Ook een aantal honden dat normaal nagenoeg perfect werk kan
laten zien, liet nu een steekje vallen.
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Databankhonden.nl is een initiatief van

Dit waren de acht combinaties die over beide dagen een voldoende tot

Sfeer van verwachting

uitmuntend resultaat konden neerzetten.

Op zondag 23 februari 2014 is ‘De Flint’ in Amersfoort dus weer het toneel
van bedrijvigheid en zal er een sfeer van verwachting hangen. Wie gaat er dit

9.	Aad van der Stap met Ikess ’t Palmaleinehof (Duitse Herder) – 156

jaar met de eer strijken?

10.	Wim van Alphen met Briska’s Zosca (Dobermann) – 142

Kreeg u nog geen uitnodiging voor uw hond en denkt u daarvoor wel in

11.	Franjo Matekovic met Furby ’t Palmaleinehof (Duitse Herder) – 103

aanmerking te komen? Neem dan even contact op met de Raad van Beheer:

12.	Rob van Lieshout met Voltar vom Haus Valkenplatz (Duitse Herder) - 96

website@raadvanbeheer.nl of telefonisch: 06 81 31 46 51 (alleen tussen
08.00 en 22.00 uur).

Gelukwensen van de Raad van Beheer met de behaalde resultaten.
Rasgroep keurmeesters

	HOND VAN HET JAAR 2013 SHOW – KYNOLOGISCH
FESTIJN!

Voor de keuringen zijn de onderstaande (rasgroep) keurmeesters
uitgenodigd:

Net als in

Rasgroep 1: Ilona Onstenk-Schenk

voorgaande jaren

Rasgroep 2: Renate Alferink

belooft de Hond van

Rasgroep 3: Gaby van Ruiten-Hajnová

het Jaar 2013 Show

Rasgroep 4: Nicole Horsten-Ceustermans

weer een prachtig

Rasgroep 5: Geir Pedersen

kynologisch festijn te

Rasgroep 6: Dick Rutten

worden. Niet

Rasgroep 7: Dinanda Mensink

verwonderlijk, want

Rasgroep 8: Fons Simons

bezoekers zien

Rasgroep 9: Ans Stuifbergen-Hoetjes

letterlijk het neusje van de zalm op de catwalk voorbijkomen. Niet alleen qua

Rasgroep 10: Erica Bakker-van de Woestijne

schoonheid, maar zeker ook voor wat gezondheid en vitaliteit betreft. De
fokkers en eigenaren van deze tophonden hebben er immers alles aan

Veteranen: Evert Wieldraaijer

gedaan om hun honden zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. Als

Nederlandse rassen: Diana Striegel-Oskam

het om zorgvuldig fokken, opvoeden en verzorgen gaat, is bij hen het beste

Best in Show: Hans Boelaars

vaak niet goed genoeg. Kortom, kynologisch genieten op hoog niveau.
De Raad van Beheer neemt bij de organisatie van deze show dit keer de
‘Nederlands tintje’

taak op zich om de gekwalificeerde honden uit te nodigen en de

De Hond van het Jaar

administratie te voeren. Meer informatie daarover is te vinden op de

Show heeft altijd een

website van de Raad van Beheer: http://www.raadvanbeheer.nl/

extra ‘Nederlands tintje’.

verenigingen-en-activiteiten/hond-van-het-jaar-show/hvhj-2013-23-2-

Behalve dat de eigenaren

2014-informatie/#c6012

van de honden allemaal
uit Nederland (moeten)

Datum: zondag 23 februari 2014

komen, is dat ook het

Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort

geval bij de keurmeesters.

Aanvang keuringen: 12.00 uur

In het kader ziet u hun

Route: www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid

namen en de rasgroepen

Parkeren: op het plein of in de parkeergarage

die zij zullen keuren. Niet

Entree: € 7,50

alleen rasgroepen, ook de
veteranen en de
Nederlandse rassen worden gekeurd. De eer om Best in Show te mogen
keuren is dit jaar toegevallen aan Hans Boelaars. Hij zal de beste hond van
2013 aanwijzen.

KERSTSHOW IN CUIJK

Kynologie op hoog niveau

Op 20 tot en met 22 december vond in Cuijk de

De Hond van het Jaar Show is geen gewone tentoonstelling; de honden en

internationale Kerstshow plaats, georganiseerd door de

hun eigenaren zijn er op uitnodiging, maar alle bezoekers zijn meer dan

Kynologen Club Nijmegen en Omstreken ‘Noviomagum’.

welkom! Wat deze show hen biedt, is immers elk jaar uniek: kynologie op
hoog niveau en dat willen de organisatoren graag met liefhebbers van

De uitslag van de kerstshow is terug te vinden op http://www.

rashonden delen. Geen gewone tentoonstelling dus, eerder een feestje. En

raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/uitslagen-

voor dat feestje kleedt iedereen zich een beetje feestelijk. U toch ook?

kerstshow-cuijk-20-21-22-december-2013/
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	nederlandse kampioenschappen
JUNIOR HANDLING 2013 – NIEUWE WINNARES,
STAND EN FOLDER

	EUKANUBA WORLD CHALLENGE 2013 een nederland tintje

De Eukanuba World Challenge is een internationale competitie, speciaal
georganiseerd om de tophonden van over de gehele wereld tegen elkaar te
laten strijden. De winnaar ontvangt de Eukanuba World Challenge Cup.
Fokkers wereldwijd krijgen daarmee de kans zich te tonen bij de beste 50
honden in de wereld. De honden worden genomineerd door de nationale
Kennel Clubs – in ons geval de Raad van Beheer – of worden geselecteerd
vanwege uitmuntende resultaten die zij hebben behaald op internationale
CACIB-shows of tijdens kampioenschappen.
Voor meer informatie over de EWC: www.eukanubaworldchallenge.com
De competitie van 2013 was te zien via live streaming:
Nederlands Kampioen Junior Handling 2013 Demi Weijmans

http://www.eukanuba.co.uk/ewc
Ook op Facebook is de EWC te bekijken:

Op 15 december, tijdens de Amsterdam Winner Show, is Demi Weijmans

https://www.facebook.com/EukanubaWorldChallenge?ref=ts&fref=ts

Nederlands Kampioen Junior Handling 2013 geworden. Met deze
overwinning is zij de Nederlandse vertegenwoordigster op Crufts Dog Show

Op basis van de door haar

in 2014 en op de FCI Europese Kampioenschappen en FCI Wereld

behaalde punten mocht Gwen

Kampioenschappen in 2014. Felicitaties van de Raad van Beheer met dit

Huikeshoven Nederland

mooie resultaat.

vertegenwoordigen met haar Petit
Basset Griffon Vendéen, Soletrader

Op de Eendaagse tentoonstelling en op de Amsterdam Winner Show was er

Björn Borg. Voor het eerst in de

een primeur voor de Raad van Beheer. In een speciale stand, gekoppeld aan

geschiedenis van de EWC eindigde

die van de Raad van Beheer, werd Junior Handling onder de aandacht

zij bij de beste 12 in de finale.

gebracht. Er was een nieuwe folder verkrijgbaar, ‘Junior Handling, Sport voor

Helaas geen erepodiumplaats,

De Nederlandse afgevaardigde Gwen Huikeshoven

Jeugd en Hond’, waarin informatie over het hoe en wat van Junior Handling

maar wel een prachtig resultaat.

bereikte de finale van de beste 12

wordt gegeven.
In het komende seizoen zal de Raad van Beheer – samen met partner

De uiteindelijke BEST IN

Pedigree – met deze speciale Junior Handling stand op internationale

SHOW Grote Poedel, zwart

tentoonstellingen in Nederland aanwezig zijn om deze sport voor jonge

- Afterglow Maverick Sabre

kynologen te promoten.

was in de Sectiekeuring
geplaatst door onze

Voor meer informatie en de digitale versie van de nieuwe folder Junior

Nederlandse keurmeester

Handling ga naar www.raadvanbeheer.nl/juniorhandling

Gerard Jipping.

Vragen over junior handling? Stuur die naar juniorhandling@raadvanbeheer.nl
De Raad van Beheer
feliciteert Gwen Huikeshoven
met haar plaats bij de 12
Gerard Jipping, voorzitter Raad van Beheer, was

beste van de Eukanuba World

sectiekeurmeester van de uiteindelijke Best in Show.

Challenge.

	SYMPOSIUM “HET FOKKEN VAN RASHONDEN”
BINNEN TWEE DAGEN VOLGEBOEKT!
Op 21 januari 2014 organiseert de Raad van Beheer het symposium
“Het fokken van rashonden: omgaan met verwantschap en inteelt”.
De belangstelling vanuit de kynologie was zo overweldigend dat het
symposium binnen enkele dagen volgeboekt was. Meer informatie via
De nieuwe Junior Handling stand van de Raad van Beheer – Pedigree Junior Handling
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www.raadvanbeheer.nl/symposiumverwantschap

	CONVENANT RASVERENIGINGEN ENGELSE
BULLDOG

Bulldog te krijgen en de toekomst van het ras in Nederland veilig te stellen.
Alle Engelse Bulldoggen die worden ingezet voor de fokkerij zullen een
conditietest moeten ondergaan, zullen worden gekeurd op (extreme) uiterlijke
raskenmerken en worden gecontroleerd op knieschijfproblemen. Ook wordt er
gecontroleerd op oog- en blaasproblemen. Er komt een beperking op de inzet
van reuen en teven, zodat de genetische diversiteit wordt bevorderd.
Vooruitlopend op de Wet Dieren mogen er bij de Engelse Bulldog per hond
niet meer dan twee keizersneden plaatsvinden.

	EENDAAGSE EN WINNER SHOW 2013: EEN KLEINE
TERUGBLIK
In het weekend van 13, 14 en 15 december stond de RAI in Amsterdam in
het teken van rashonden. Behalve een Eendaagse tentoonstelling vond de
De Raad van Beheer en de afgevaardigden van de rasverenigingen van de Engelse Bulldog tekenen het

124ste Amsterdam Winner Show plaats en met ruim 6.000 inschrijvingen kon

convenant tijdens de Winner Show.]

de organisatie tevreden zijn. Deze was, zoals vanouds, in handen van
‘Cynophilia’, dat een Winner Team van 12 personen had samengesteld.

De twee Engelse Bulldog rasverenigingen, de Engelse Bulldog Club Nederland

Het nieuwe bestuur van ‘Cynophilia’ had een goede samenwerking met de

(EBCN) en de Bulldog Club Nederland (BCN), hebben samen met de Raad van

Raad van Beheer en met de vele vrijwilligers. Zij hebben zich ingezet in om

Beheer een convenant gesloten. De beide rasverenigingen hebben elkaar

deze speciale Winner goed te laten verlopen.

gevonden in de gezondheidsbelangen van het ras en hebben samen hard
gewerkt aan de totstandkoming van het convenant. Vanaf 1 juni 2014 zullen

De Raad van Beheer presenteerde zich in een extra grote stand, bemand

de Engelse Bulldoggen die worden ingezet in de fokkerij aan extra regels

door extra bemensing, en met een directe lijn met de website, zodat

moeten voldoen, wil men de pups kunnen laten inschrijven in het Nederlandse

bezoekers – onder andere – informatie over de hondenrassen konden

Hondenstamboek. De rasverenigingen en Raad van Beheer zijn het er erover

opzoeken.

eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om een nog gezondere Engelse

Gezien de nadruk op gezonde honden, was er elke dag een medewerker van
de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn in de stand aanwezig.

Nestje gefokt?
Registreer je pups op
www.databankhonden.nl

Geen show zonder
winnaars. De Best In Show
op de Eendaagse
tentoonstelling was de
Dwergpoedel Multi Ch
Pan Tau von der Hutzel

Verplicht
vanaf

1 april
2013

van de Deense exposant
A.B. Schilling (zie foto).
Alle rasgroep winnaars en
hun foto’s zijn te zien op:
http://www.raadvanbeheer.nl/nc/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/
uitslagen-eendaagse-amsterdam-13-december-2013/
Best in Show op de Winner
2013 werd de Duitse Dog
Diamante della Baia Azzurra
van de Italiaanse eigenaar F.
Ottaviani. Alle rasgroep
winnaars van de Winner en
hun foto’s zijn te zien op:
http://www.raadvanbeheer.
nl/nc/meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/news/

Databankhonden.nl is een initiatief van

uitslagen-winner-amsterdam14-en-15-december-2013/

	Wel of geen Rabiës in Nederland?
Import BelgiË weer ‘normaal’

Bekendmaking winnende campagnebeeld
Op 11 januari 2014 wordt het winnende campagnebeeld onthuld tijdens de

Bij twee pups die geïmporteerd zijn vanuit Bulgarije bestond de verdenking

nieuwjaarsreceptie en daarna bekend gemaakt op de website van de Raad

van rabiës. Deze verdenking had tot gevolg dat België haar importregels voor

van Beheer.

pups jonger dan drie maanden uit Nederland verzwaarde. Recentelijk liet de
staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, in een brief aan de

Op de hoogte blijven

Tweede Kamer over de importhonden uit Bulgarije weten dat:

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden over de Dag van de Hond volgt

“De controletesten, die conform protocol daarna ter bevestiging worden

u dan de website www.dagvandehond.nl

uitgevoerd, hebben deze diagnose niet bevestigd. Hieruit is geconcludeerd

Ook kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief op

dat geen sprake is geweest van hondsdolheid bij de onderhavige twee pups.”

www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

Aldus mevrouw Dijksma in de brief, die te lezen is op:

Veel plezier met stemmen op www.raadvanbeheer.nl/dagvandehond2014

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/
kamerstukken/2013/12/03/kamerbrief-over-invoer-pups-uit-bulgarije/
kamerbrief-over-invoer-pups-uit-bulgarije.pdf
De Raad van Beheer heeft daarop nadrukkelijk verzocht de regelgeving voor

	DE COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT HET
DNA PROJECT

België weer aan te passen.

Vóór Kerstmis 2013 ontvangen de aangesloten verenigingen de eerste

De Belgische overheid heeft de maatregelen inmiddels weer ingetrokken. Zie

communicatie items die zij kunnen gebruiken bij het informeren van hun leden

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

over het DNA-project dat per 1 juni 2014 écht van start gaat. Puppy’s krijgen

De regels zoals ze voorheen gelden, gelden nu weer. Onder andere op de site

vanaf dat moment een DNA-certificaat. Fokkers moeten daar tijdig rekening mee

van de Belgische overheid staat de procedure beschreven:

kunnen houden. Voor pupkopers is het goed te weten wat de veranderingen

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/

straks zullen gaan zijn. De Raad van Beheer neemt het initiatief in de

travellingwithyourpets/Animauxdomestiques/index.htm#.UrfuGtLuLeB

communicatie, maar kan dat niet zónder de hulp van alle aangesloten leden en
alle fokkers. Wij hopen dat u allen het belang van de DNA-afname en
afstammingscontrole onderschrijft en uitdraagt. De (digitale) poster, stoppers en

	KIES CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 18 MEI
2014

korte informatietekst die de aangesloten verenigingen binnenkort ontvangen,
kunnen gebruikt worden op social media, websites en in clubbladen. De poster

De landelijke Dag van de Hond wordt in 2014

kan in het clublokaal of bij activiteiten opgehangen worden. Wij hopen dat u

voor de vierde keer georganiseerd en is een

allen mee wilt werken aan het promoten van “ons” DNA-project.

initiatief van de Raad van Beheer. De Dag van
de Hond heeft een driejaarlijks thema: In
2014 is dat ‘Kind & Hond’. In 2015 is het
‘Sport & Spel’ en in 2016 is het thema ‘Hond
& Ras’. Dat betekent dat er in 2014 tijdens de
Dag van de Hond speciale aandacht is voor de omgang tussen kind en hond.
Thema ‘Kind & Hond’
Voor het kiezen van het campagnebeeld voor de Dag van de Hond 2014
willen we graag uw mening hebben als hondenbezitters en
hondenliefhebbers. Op de speciale pagina www.raadvanbeheer.nl/
dagvandehond2014 kunt u stemmen op één van de negen voorstellen. Het
campagnebeeld moet aansprekend zijn voor alle (potentiële)
hondeneigenaren, hondenliefhebbers en overige geïnteresseerden voor de
Dag van de Hond.
Eerste stemronde
De eerste stemronde is tot 1 januari 2014 met 9 voorstellen. Daaruit blijven
dan de meest gekozen voorstellen over voor de finale.
Finale
De finale is van 2 januari tot 10 januari 2013. Daarin kunt u opnieuw
stemmen op de beste 3 voorstellen die zijn overgebleven uit de eerste
stemronde. U kunt per ronde éénmaal uw stem uitbrengen en we laten geen
tussenstand zien om het spannend te houden.

Jippie!
Ik heb mijn DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen.
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken.
Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers!

Voor meer informatie www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
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	VERPLICHTE DNA-AFNAME EN
AFSTAMMINGSCONTROLE– EEN KLEINE STAP VOOR
EEN MENS, EEN REUZENSPRONG VOOR DE
KYNOLOGIE

	VOOR DE AGENDA
11 januari 2014

Raad van Beheer Nieuwjaarsreceptie.

					Uitsluitend op uitnodiging.

Gezien het grote belang voor de kynologie publiceert de Raad van Beheer

12 januari

	MAG test. Klik hier om in te schrijven.

onder deze titel in het februarinummer van het maandblad ONZE HOND

14 januari 2014 	Raad van Beheer Ledenraad vergadering, op

een uitgebreid artikel over het DNA-project. In het artikel kan men de
meningen, ervaringen en verwachtingen van de mensen die direct bij het

uitnodiging.
15 januari 2014: 	Informatie bijeenkomst reglementswijzigingen

project betrokken zijn lezen. Het februarinummer van Onze Hond verschijnt
in de laatste week van januari 2014.

Agility en Flyball door Cynophilia.
21 januari 2014: 	Symposium Het fokken met rashonden: omgaan
met verwantschap en inteelt (volgeboekt)
7/9 februari 2013

	KYNOLOGENCLUB DE KEMPEN ORGANISEERT 37STE
TENTOONSTELLING
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014
organiseert de Kynologenclub De Kempen voor de
37ste keer een CAC-CACIB tentoonstelling in

Tentoonstelling Eindhoven, www.kcdekempen.nl

23 februari 2014 	Hond van het Jaar 2013 Show. Klik hier voor informatie
1/2 maart 		

Tentoonstelling Groningen, www.martinidogshow.nl

22/23 maart 		

Tentoonstelling Leiden (Hazerswoude),

					

www.kvrijnland.nl

18 mei 2014 		Dag van de Hond, www.dagvandehond.nl

Eindhoven.
Locatie: Beursgebouw aan de Lardinoisstraat 8,
Eindhoven

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en
Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en

Alle informatie: http://kcdekempen.nl/

Werkhonden zie: www.raadvanbeheer.nl/agenda

Inschrijvingen en betalingen moeten voor 1 januari 2014 binnen zijn.

STUUR RAADAR DOOR…
…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van uw

	GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN

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

De Verenigingsfokreglementen van onderstaande rasverenigingen zijn

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

goedgekeurd door de Raad van Beheer:

hondenwereld.

• Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN)
• Landseer E.C.T. Club Nederland

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…

• Ned.Ver.v.d. Irish Softcoated Wheaten Terrier

U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en downloaden via

• Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/raadar

• Nederlandse Welsh Corgi Club (NWCC)
• Pekingees & Dwergspaniel Club - PDC

MELD U AAN VOOR RAADAR…

• Parson Russell Terrier Club Nederland PRTCN

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

• Welsh Cardigan Club Nederland (WCCN)

www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

• Beauceron Club Nederland (BCN)

	INFORMATIEBIJEENKOMST
REGLEMENTSWIJZIGINGEN AGILITY EN FLYBALL
Op woensdag 15 januari 2014 om 20.00 uur is er in Partycentrum Schimmel,

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.

Stationsweg Oost 243 in Woudenberg een informatiebijeenkomst waarin de
voorgestelde reglementswijzigingen van Agility en Flyball door Cynophilia
zullen worden toegelicht aan de betrokken verenigingen.
Aanmelden via: leden@raadvanbeheer.nl

Fotografie: Alice van Kempen (kerstwens), Kynoweb en Hannie Warendorf.

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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.

