
	 BELEIDSBRIEF	DIERENWELZIJN	VAN	STAATSSECRE-
	 	 TARIS	SHARON	DIJKSMA	AAN	DE	TWEEDE	KAMER

Op	4	oktober	jl.	–	Dierendag	–	heeft	de	staatssecretaris	van	Economische	

Zaken,	Sharon	Dijksma,	een	Beleidsbrief	Dierenwelzijn	aan	de	voorzitter	van	

de	Tweede	Kamer	gezonden.	

Zij opent haar brief met: "Dierenwelzijn is belangrijk en leeft breed onder de 

bevolking. Aangemoedigd, geprikkeld en gesteund door maatschappelijke 

organisaties en overheid hebben sector, keten en markt afgelopen jaren veel 

verbeteringen doorgevoerd".

"Deze beleidsbrief betreft het totale spectrum van het dierenwelzijn en  

de verbetering ervan," aldus de staatssecretaris, en is een "continu proces, 

beïnvloed door tijdsgeest en sterk verbonden met het doel waarvoor we  

de dieren houden. In deze brief maak ik daarom onderscheid tussen 

landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en vissen".

Stappen	in	de	goede	richting

De kynologie heeft voor wat het dierenwelzijn betreft te maken met de 

tweede groep: de gezelschapsdieren. In de eerste helft van 2013 heeft de 

staatssecretaris al een aantal stappen in de goede richting gezet, waar het de 

gezelschapsdieren betreft. Zo moet iedereen die een dier houdt voldoen aan 

algemene huisvesting- en verzorgingsnormen. Bovendien gelden er voor 

fokkers, handelaren en asielen die gezelschapsdieren fokken en houden  

eisen waar minimaal aan moet worden voldaan. Bij overtreding van de dieren- 

welzijnregels bestaat de mogelijkheid om bestuurlijke boetes uit te delen. 

Een ander aspect in deze beleidsbrief, dat al vorm heeft gekregen en waarin 

de Raad van Beheer een voortrekkersrol speelt door haar Databank Honden, 

is de per 1 april jl. verplichte Identificatie en Registratie van honden, waarmee 

onder andere de malafide handel in honden beter kan worden aangepakt. 

Gezelschapsdieren	en	hobbydieren

In haar brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris veel aandacht 

voor gezelschapsdieren en hobbydieren. Zij schrijft onder andere: “Ik vind het 

belangrijk dat we werken aan het verbeteren van welzijn en gezondheid van 

gezelschapsdieren. Met aandacht voor de juiste voeding en verzorging, aan- 

dacht voor het voorkómen van een teveel aan dieren (volle asielen, zwerf- 

dieren), aandacht voor het verminderen van welzijnsaantasting door het 

fokken op extreme (uiterlijke) kenmerken.” Een aantal maatregelen dat door 

de Raad van Beheer in de afgelopen periode is genomen, zoals bijvoorbeeld:

•  de Rasspecifieke Instructies (voor keurmeesters)

•  de Verenigingsfokreglementen (voor rasverenigingen en fokkers)

•  locatiecontrole door chippers

•  inzicht in uitslagen gezondheidsonderzoeken

•  identificatie en registratie van honden

sluit naadloos aan op de beleidsbrief van de staatssecretaris. 

Intentieverklaring

De staatssecretaris besluit haar brief met: “De Raad van Beheer op Kyno-

logisch gebied, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergenees-

kunde, de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en de Wageningen Universiteit 

zullen in oktober a.s. een intentieverklaring ondertekenen. In de intentie-

verklaring staat dat in mei 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal 

zijn, met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de 

hond in Nederland moeten gaan verbeteren.”

Er is in het schrijven van de staatssecretaris ook aandacht voor rashonden die 

niet meer op natuurlijke wijze hun pups kunnen krijgen en voor de fokkerij-

problematiek van een viertal hondenrassen. 

Meer	weten?

Uiteraard is het niet mogelijk om de 10 pagina’s tellende beleidsbrief in 

RAADAR te behandelen. Wilt u meer weten? Lees dan de complete 

beleidsbrief op onze website.

Hier vindt u ook het rapport “Liefde maakt blind?” dat in opdracht van het 

Ministerie van EZ is opgesteld door Van Hall Larenstein. De Raad van Beheer 

heeft haar medewerking aan het promoten van het onderzoek verleend 

waardoor de respons onder rashondeneigenaren toenam. In het rapport zijn 

daar voorbeelden van terug te vinden. 

	 DE	RAAD	VAN	BEHEER	ONTVANGT	HET	MINISTERIE		
	 	 VAN	ECONOMISCHE	ZAKEN

Op 26 september jl. ontving de Raad van Beheer een aantal medewerkers van 

het ministerie van Economische Zaken voor een werkbezoek. Vanuit het 

ministerie waren aanwezig:

Drs.	Henri	Kool	

Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
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Ir.	Hans	van	Dongen 

Lid van het managementteam Cluster Dierenwelzijn, 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Drs.	Saar	Beelen

senior beleidsmedewerker welzijn en gezondheid gezelschapsdieren,

Cluster Dierenwelzijn, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 

MSc.	Monique	Brobbel

senior beleidsmedewerker welzijn en gezondheid gezelschapsdieren, 

Cluster Dierenwelzijn, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

De Raad van Beheer fungeerde als gastheer en namens de Raad van Beheer 

waren aanwezig:

• Dr. drs. Ingeborg de Wolf, directeur

• Rony Doedijns, kynologisch directeur

• Mr. Dieuwke Dokkum, hoofd juridische zaken

• Drs. Laura Roest, hoofd afdeling gezondheid, gedrag en Welzijn

• Paul Peeters, marketing en communicatie

Interessant	programma

De Raad van Beheer had voor haar gasten een interessant programma samen-

gesteld. Uitgangspunt was dat de medewerkers van het ministerie een indruk 

zouden krijgen van bepaalde aspecten binnen de kynologie. 

Het eerste programmaonderdeel was een bezoek aan de Teckel en Beagle 

kennel ‘van de Hoefstal’ van Kees Versluis, in Meerkerk. Eén van de doel-

stellingen van deze succesvolle kennel is om met gezonde, rastypische en 

sociale honden te fokken. Kees Versluis houdt zich aan de regels van de ras- 

verenigingen en dat betekent ook dat gezondheidsaspecten bij fokdieren 

vooraf worden gecontroleerd. Deze fokker is veelvuldig te zien als exposant 

op tentoonstellingen in binnen- en buitenland om zijn fokdieren door 

keurmeesters te laten beoordelen. 

Stabiele	ouderdieren

Aan de gasten van de Raad werd getoond hoe een keurmeester een hond 

beoordeelt en wat er nodig is om een hond goed aan een keurmeester te 

presenteren. Rony Doedijns gaf uitleg over de beide rassen en hij kon rekenen 

op een aandachtig luisterend publiek. 

Er wordt in ‘De Hoefstal’ alleen maar gefokt met gezonde, stabiele en vrien- 

delijke ouderdieren, omdat gezondheid en een goed karakter van een hond  

in onze maatschappij van het grootste belang zijn. 

Demonstratie	waterwerk

Bij ‘De Hoefstal’ is uitgebreid over fokken en tentoonstellen gesproken. Het 

tweede deel van het programma belichtte het werk dat door rashonden kan 

worden gedaan. Buiten de Waterpoort in gorinchem kreeg men een 

demonstratie waterwerk met honden. 

Een ras dat dicht aan water en zwemmen is gelieerd, is de newfoundlander. 

Bij deze hond zijn niet alleen tussen de tenen zwemvliezen aanwezig, maar 

ook zijn karakter, dat zich laat omschrijven als zelfstandig en vriendelijk, en 

zijn exterieur, in het bijzonder de dubbele vacht, maken hem geschikt om in 

het water mee te werken. 

Was de newfoundlander in vroeger tijden vissers behulpzaam bij het binnen- 

halen van de netten in de koude, Canadese wateren en actief bij het aan land 

brengen van drenkelingen, tegenwoordig wordt hij nog steeds ingezet voor 

het redden van mensen uit het water. Aan de demonstratie buiten de 

Waterpoort namen zo’n acht newfoundlanders en hun begeleiders deel. 

Waterwerk	brevetten

In samenwerking met de Raad van Beheer introduceerden de beide ras- 

verenigingen voor de newfoundlander de internationale manier van water- 

werken in nederland. Inmiddels is, in samenwerking met de rasverenigingen 

voor de Landseer ECT en de Leonberger, een reglement vorm gegeven dat 

leidt tot het beoefenen van waterwerktrainingen, die moeten resulteren in 

het behalen van internationale, door de fCI erkende, waterwerk brevetten.  

In dit waterwerk reglement wordt de uiterste zorg besteed aan de gezondheid 

en het welzijn van de honden die aan het waterwerk deelnemen. 

Uitleg over verantwoord fokken met stabiele en gezonde ouderdieren.

Volop mooie actie tijdens de waterwerk demonstratie.

De delegatie van het ministerie, de Raad van Beheer en de honden en begeleiders van de 

waterwerk demonstratie.
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Visitekaartje

Waterwerken met bovengenoemde rassen geeft niet alleen bazen en honden 

veel plezier, maar toont ook aan dat gezonde en fitte rashonden hét visite- 

kaartje van de nederlandse kynologie zijn. In een tijd waarin heel kritisch naar 

rashonden wordt gekeken, is het goed te weten dat het werken met honden 

– of dat nu waterwerk, jacht, behendigheid, flyball, speuren, pakwerk, 

windhondenrennen of coursing is – betekent dat een mooie rashond 

tegelijkertijd een gezonde, fitte en werkende hond kan zijn.

Meer	weten	over	waterwerk? 

surf naar: 

nederlandse newfoundlander Club

The newf society 

Meer weten over alle vormen van hondensport op:  

www.raadvanbeheer.nl/hondensport 

Demonstraties  

Het bezoek van de medewerkers van het ministerie werd afgesloten met een 

ontvangst door de Kynologen Club gorinchem en Omstreken. Deze club gaf 

diverse demonstraties, onder andere behendigheid en gedrag & gehoorzaamheid. 

De Kynologen Club gorinchem en Omstreken is al sinds november 1921 bezig 

met trainingen voor honden, zoals puppycursussen, jonge honden cursussen, 

elementaire gehoorzaamheid, ringtrainingen, uithoudingsvermogenproeven, 

enz. De Kynologen Club gorinchem heeft een sterke regionale functie in de 

opvoeding van eigenaar én hond en is een toonbeeld van een sterke 

participatie in de lokale maatschappij.

Representatief

In kort bestek hebben de medewerkers van het ministerie van Economische 

Zaken een representatief overzicht gekregen welke activiteiten er binnen de 

kynologie met rashonden kunnen worden beoefend. fokken, tentoonstellen, 

werken en hondensporten, dát is wat kynologie zo veelzijdig maakt.

 

	 NIEUW	PROJECT:	DE	GEZONDE	EN	SOCIALE	HOND	
	 	 IN	NEDERLAND

Het Ministerie van 

Economische Zaken heeft 

recentelijk overleggen 

georganiseerd waarin met 

organisaties uit de gezel- 

schapsdierensector werd 

gesproken over het ver- 

beteren van de gezondheid 

en het welzijn van gezel- 

schapsdieren. Ook de Raad 

van Beheer was uitgenodigd om deel te nemen aan deze overleggen en heeft 

aan de uitnodiging gehoor gegeven. Het Ministerie heeft de Raad van Beheer 

gevraagd om een voortrekkersrol te willen spelen daar waar het gaat om het 

verbeteren van de gezondheid en het welzijn van honden en zorg te dragen 

voor het opstellen van een breed gedragen plan, waarin wordt aangegeven 

welke maatregelen zullen worden genomen om de gezondheid en het welzijn 

van honden in nederland te borgen. De Raad van Beheer heeft ingestemd 

met dit verzoek omdat haar uitgangspunt is dat gezondheid en welzijn van 

dieren leidend moeten zijn en zij het belang van een breed gedragen plan, 

waarin de verschillende betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen, van 

harte onderschrijft. Om te komen tot een dergelijk breed gedragen plan zal 

de Raad van Beheer overleggen met alle betrokken partijen organiseren. De 

eerste bijeenkomst was op 17 september jl. Om het proces te bewaken, heeft 

de Raad van Beheer mr. drs. jan staman, directeur van het Rathenau Instituut, 

gevraagd om de overleggen als onafhankelijk voorzitter voor te zitten.

Voortrekkersrol

Inmiddels is de hiervoor genoemde eerste bijeenkomst gehouden, waarbij 

de Raad van Beheer heeft gemeld een voortrekkersrol te willen spelen en te 

willen investeren in opleidingen. Voor wat betreft het kennisniveau van 

kynologische keurmeesters lopen we in nederland voorop. Ook wil de Raad 

bijdragen aan de bewustwording van de consument door voorlichting te 

geven. De stamboom, aldus de Raad van Beheer, zal niet langer uitsluitend 

een afstammingsbewijs zijn, maar geeft inzicht in de kwaliteit, wordt een 

soort keurmerk, te vergelijken met fair Trade-producten. Belangrijk is dat  

de fokkerij van honden kan blijven bestaan, maar wel met gezondheid en 

welzijn als uitgangspunten. 

Plan	van	Aanpak

Om inzicht te krijgen in alle acties die moeten worden ondernomen, hebben 

Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns, samen de directie van de Raad van Beheer, 

een Plan van Aanpak – De gezonde(re) en sociale hond in nederland –  

geschreven. Daarin worden de problematiek, de doelstelling en het te ver- 

wachten eindresultaat beschreven. Eén van de deelacties is dat er allereerst 

een onderscheid wordt gemaakt tussen rashonden, look-alikes en niet-

rashonden. Daarbinnen wordt gedifferentieerd naar fokbeleid, uiterlijk en 

kennisniveau, houding en gedrag van betrokkenen. Met dit onderscheid 

wordt vermeden dat alle honden ‘op één hoop worden gegooid’ en is gehoor 

gegeven aan een binnen de georganiseerde kynologie reeds lang aanwezige 

wens tot onderscheid. 

Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Henri Kool twitterde 

over het werkbezoek: “Mooi te zien dat veel mensen met veel liefde, 

passie en deskundigheid met (gezonde) honden omgaan. En dat weer 

overdragen aan anderen.”

Aandacht voor positieve opvoeding bij KC Gorinchem.
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Fokbeleid

Onder de noemers fokbeleid, Uiterlijk, Kennisniveau, houding en gedrag  

van betrokkenen, wordt een opsomming gegeven van de uitbreiding en het 

nieuw te ontwikkelen beleid om te komen tot een gezonde(re) en sociale 

hond. Er is door de Raad van Beheer in het recente verleden al het nodige  

in gang gezet, maar belangrijk zijn vooral de beleidspunten voor in de  

nabije toekomst. 

Met alle partijen waarmee de Raad van Beheer in contact staat, fokkers, 

keurmeesters, rasverenigingen, organisatoren van tentoonstellingen, maar 

ook organisaties uit de branche, zoals bij voorbeeld de Dierenbescherming, 

stichting Dier & Recht, Koninklijke nederlandse Maatschappij voor Dier- 

geneeskunde, faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en 

Wageningen Universiteit, zal het Plan van Aanpak worden besproken. 

Implementatie

De implementatie van De gezonde(re) en sociale hond in nederland zal naar 

verwachting starten in mei 2014. De World Dog show 2018 is een streef- 

moment om de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het nederlandse 

beleid ten aanzien van het fokken en houden van honden te presenteren. 

niet alleen aan de betrokken partijen maar ook aan de internationale 

hondenwereld. 

	 WEL	LAAT,	MAAR	NIET	TÉ	LAAT

Onlangs heeft de Kynologen Club 

Apeldoorn de beloofde klok ont- 

vangen. Tijdens het 90-jarig bestaan 

van deze zeer actieve kynologen 

club, wiens jubileum eind vorig jaar 

plaatsvond, werd ook het nieuwe 

clubgebouw op een nieuwe plaats 

door de burgemeester van 

Apeldoorn geopend. 

Op die bijzondere dag was er ook een delegatie van het bestuur van de Raad 

van Beheer aanwezig om de felicitaties aan de leden en het bestuur over te 

brengen. Het cadeau was toen helaas niet voorhanden. De toegezegde klok 

is onlangs aan de toenmalige voorzitter, Lex Quartel, overhandigd door Hugo 

stempher, lid van het bestuur van de Raad van Beheer.

	 HOND	VAN	HET	JAAR	2013	SHOW	

Ook	in	2014	wordt	weer	een	Hond	van	

het	Jaar	Show	georganiseerd.	Deze	zal	

plaatsvinden	in	de	vertrouwde	en	

gezellige	locatie	in	Amersfoort.

Locatie:   De flint 

     Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort

Datum:   23 februari 2014 

Aanvang keuringen:  12.00 uur

Route:   www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid

Parkeren:   Op het parkeerterrein of in de parkeergarage  

     bij De flint

Entree:   € 7,50

Voor de totstandkoming en de organisatie van deze wervelende show 

werken drie partijen samen: Raad van Beheer op Kynologisch gebied in 

nederland, Koninklijke nederlandse Kennel Club ‘Cynophilia’ en Eukanuba.

Op de Hond van het jaar 2013 show wordt de top van de nederlandse 

rashonden gepresenteerd aan de hieronder staande nederlandse 

keurmeesters:

• Rasgroep 1 - Ilona Onstenk-schenk 

• Rasgroep 2 - nadjia Timmermans-Kadenko 

• Rasgroep 3 - gaby van Ruiten-Hajnová 

• Rasgroep 4 - nicole Horsten-Ceustermans 

• Rasgroep 5 - geir Pedersen 

• Rasgroep 6 - Dick Rutten 

• Rasgroep 7 - Dinanda Mensink 

• Rasgroep 8 - fons simons 

• Rasgroep 9 - Ans stuifbergen-Hoetjes 

• Rasgroep 10 - Erica Bakker-v.d. Woestijne 

• Veteranen - Evert Wieldaaijer 

• nederlandse rassen - Diana striegel-Oskam

Best in show:	Hans	Boelaars

Voor meer informatie over de kwalificaties en/of inschrijfuitnodigingen 

kunt u terecht bij de administratie via  

E-mail:  website@raadvanbeheer.nl 

Telefonisch: 06 - 81 31 46 51.

Post:   Raad van Beheer op Kynologisch gebied in nederland

    t.a.v. secretariaat Hond van het jaar show

    Postbus 75901

    1070 AX Amsterdam 

De exposanten waarvan de hond(en) zich in de loop van dit jaar gekwalificeerd 

heeft/hebben kunnen eind oktober bericht hierover verwachten. Mocht u echter 

op 1 december 2013 nog niets gehoord hebben en menen dat uw hond gekwalificeerd 

is, neemt u dan contact op via website@raadvanbeheer.nl of via 06 - 81 31 46 51.

	 BELANGRIJKE	UITSPRAAK	TUCHTCOLLEGE

Medio 2010 is de nederlandse kynologie opgeschrikt door de inbeslagname 

van 110 honden bij een pension in Heerde. In vervolg hierop heeft de Raad 

van Beheer alles in het werk gesteld om alle beschikbare informatie over 

deze zaak boven water te krijgen. Een gang naar de rechter is hierbij niet 

geschuwd.

Milieuvergunning

Voor de Raad van Beheer was het verkrijgen van dit dossier van cruciaal 

belang. De heer B.K. Bekebrede is namelijk door het Hof Arnhem ver-

Hugo stempher overhandigd de klok aan de 

toenmalig voorzitter Lex Quartel
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oordeeld voor het mede plegen van het overtreden van het Honden- en 

Kattenbesluit en voor het mede plegen van handelen in strijd met een 

verleende milieuvergunning, beiden gepleegd in Heerde. Dit dossier diende 

vervolgens als basis voor de klacht die de Raad van Beheer heeft ingediend 

bij het Tuchtcollege.

Proces-verbaal

Het Tuchtcollege achtte bewezen dat: “De heer Bekebrede een groot aantal 

mede door hem gehouden honden zodanig slecht heeft gehuisvest en 

verzorgd dat dit voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 

aanleiding is geweest ongeveer 110 mede door hem gehouden honden van 

diverse rassen mee te nemen en in bewaring te geven bij een opslaghouder 

en proces-verbaal op te maken wegens overtreding van bepalingen uit de 

‘Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en van het Honden- en Kattenbesluit.”

Het Tuchtcollege was voorts van oordeel dat dit gedrag het aanzien en de 

belangen van de kynologie ernstig heeft geschaad (artikel VI.24 KR aanhef). 

Daarom heeft het Tuchtcollege de heer Bekebrede als straf opgelegd een 

blijvende diskwalificatie van zijn persoon en is hem het recht tot het voeren 

van een kennelnaam ontnomen. De gehele uitspraak kunt u terugvinden op 

de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-

beheer/juridische-uitspraken/uitspraken-tuchtcollege 

Diskwalificatie

Dit vonnis houdt in dat de heer Bekebrede binnen de georganiseerde kyno- 

logie geen activiteiten meer mag ontplooien. Hij mag bijvoorbeeld geen 

honden uitbrengen op een show of wedstrijd en hij heeft geen toegang tot 

exposities of wedstrijden. Evenmin worden door hem gefokte honden in de 

nederlandse stamboekhouding ingeschreven. Een volledige opsomming van 

hetgeen diskwalificatie van de persoon inhoudt, kunt u lezen in artikel VI.29 

van het Kynologisch Reglement.

	 PROMOTIE	DATABANK	HONDEN	–	BANNERS	EN	
	 	 STOPPERS

Op de website van Databank Honden treft u ook diverse middelen aan om 

Databank Honden te promoten bij uw leden en achterban. Er is een bestel- 

formulier voor folders en gratis banners en stoppers om in uw clubblad of 

op uw website te gebruiken.  

ga naar: www.databankhonden.nl/index.php?id=3328

	 VOORSTEL	DNA	AFNAME	EN	AFSTAMMINGS-
	 	 CONTROLE

Zoals al is bericht aan de aangesloten leden in mailing 820, zijn de stukken voor 

het voorstel over DnA afname en afstammingscontrole en de begroting 2014, 

met betrekking tot de Algemene Vergadering van 23 november a.s., nagestuurd. 

Om er voor te zorgen dat er vol- 

doende tijd is om amendementen in 

te kunnen dienen, is de termijn 

hiervoor verlengd tot 23 oktober 

2013. Ingediende amendementen 

worden op 25 oktober 2013 naar 

alle aangesloten leden verstuurd 

zodat er gelegenheid is om de 

amendementen binnen de eigen 

gelederen te bespreken.

	 FOKREGLEMENT	NEDERLANDSE	BOXER	CLUB

In het rijtje van ‘goedgekeurde fokreglementen’ in de september editie van 

RAADAR ontbreekt de naam van de nederlandse Boxer Club. Al op 30 juli 

2013 is het Verenigingsfokreglement (VfR) van deze rasvereniging goed-

gekeurd. Met deze rectificatie maakt RAADAR dit verzuim, vergezeld van 

excuses, goed. 

	 EUROPESE	KAMPIOENSCHAPPEN	
	 	 HEELWORK	TO	MUSIC	&	FREESTYLE

Op zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. werden in het friese Bergum de 

Open Kampioenschappen Heelwork to Music & freestyle gehouden. Bij de 

freestyle kampioenschappen waren er 90 deelnemers. De gehele wedstrijd 

was via een live stream te volgen. Rusland was de winnaar van freestyle en 

op de website www.oec2013.wordpress.com zijn alle uitslagen te lezen. 

Er bestaan plannen bij Omroep friesland om rond kerst 2013 een samen-

vatting van deze Europese Kampioenschappen uit te zenden. Ook op een 

aantal YouTube-websites kan men nog nagenieten van de wedstrijden: 

www.youtube.com/watch?v=6LnfEA2fgw8&feature=player_embedded

www.youtube.com/watch?v=TfnC8wnAnZk

www.youtube.com/watch?v=nEPgatI0jYY

www.youtube.com/watch?v=4WEDljyDi0s

www.youtube.com/watch?v=c6apsrcunBE

	 NIEUWE	GRATIS	DIENSTVERLENING	‘TERUG	VIND		
	 	 SERVICE’	ACTIEF	OP	DATABANK	HONDEN

sinds 1 april 2013 moeten alle pups die 

na deze datum zijn geboren, worden 

gechipt en bij een door de overheid 

aangewezen databank worden 

geregistreerd. Deze verplichting is 

afkomstig van de overheid en geldt  

ook voor honden die na 1 april 2013  

zijn geïmporteerd. 

Half mei 2013 is Databank Honden, 

www.databankhonden.nl, live gegaan. 

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Databankhonden.nl is een initiatief van

Chip & registreer je hond op 
www.databankhonden.nl
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Deze databank is een initiatief van de Raad van Beheer, heeft een aanwijzing 

van de overheid en voldoet dus aan de eisen die de overheid op tal van 

gebieden aan databanken stelt. Denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uit de vele positieve reacties en het 

grote aantal registraties blijkt dat Databank Honden aan de behoefte van 

fokkers en hondeneigenaren op het gebied van verplichte registratie voldoet. 

Gratis	dienstverlening	

De Raad van Beheer biedt een extra dienstverlening aan: de Terug Vind 

service. Terug Vind service is een gratis dienstverlening voor klanten van 

Databank Honden. 

Met de gratis Terug Vind service kunnen hulpdiensten, zoals de dierenarts, 

de dierenambulance of het asiel, via het chipnummer van de hond de contact- 

gegevens van eigenaren opvragen. Deze gegevens kunnen opgevraagd 

worden op www.databankhonden.nl/zoekeigenaar 

Snel	en	eenvoudig 

De eigenaar moet hiervoor wel eerst toestemming geven. Heeft u uw hond 

bij Databank Honden geregistreerd, activeer dan de gratis Terug Vind service 

van Databank Honden. Zo kan uw hond snel en eenvoudig weer met u worden 

herenigd als uw vermiste hond wordt gevonden. 

U kunt aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en kunt deze te 

allen tijde wijzigen. Ook kunt u verschillende telefoonnummers opgeven 

zodat hulpdiensten u altijd kunnen bereiken. nieuwe klanten, maar ook 

bestaande klanten die al honden hebben geregistreerd bij Databank Honden, 

kunnen in het registratiegedeelte eenvoudig deze gratis dienstverlening 

activeren.

	 AANGESLOTEN	BIJ	DE	RAAD	VAN	BEHEER	EN	NU?

In de vorige RAADAR kwamen de rayons en rasverenigingen aan de orde. In 

deze RAADAR besteden we aandacht aan de Kynologische Opleidingen.

 

Kynologische	opleidingen

Voor de meeste hondenliefhebbers is de Raad van Beheer vooral de organisatie 

die verantwoordelijk is voor het nederlandse Honden stamboek en de ver- 

strekking van stambomen aan fokkers. Echter, de Raad van Beheer is ook een 

organisatie waarin veel kennis aanwezig is. Kennis die wordt overgedragen 

aan, bij voorbeeld, de aangesloten leden, keurmeesters, fokkers, instructeurs, 

docenten en anderen binnen de branche.

De termen kynoloog en kynologie komen van het griekse kynos en logos 

(hond en woord) en worden over het algemeen vertaald als hondenkenner 

en hondenliefhebber. Om hondenkenner te worden, is educatie nodig. Via 

het kantoor van de de Raad van Beheer worden diverse opleidingen ge- 

coördineerd, de docenten bijgeschoold om de kwaliteit van de opleidingen 

te waarborgen en de examens voor de diverse opleidingen verzorgd. De 

opleidingen zijn verplicht voor diegenen die de functie van keurmeester 

willen uitoefenen maar vormen daarnaast een goede basis voor hen die  

in de kynologie bepaalde functies uitoefenen of zich middels andere 

opleidingen verder willen specialiseren. We kunnen daarbij denken aan 

bestuursleden van rasverenigingen en kynologen clubs, fokkers, leden van 

fokadviescommissies, trainers bij kynologen clubs, gedragstherapeuten, 

hondentrimmers, etc.

 

Ambitie

Op dit moment kent de Raad van 

Beheer drie basisopleidingen die 

onder de noemer ‘kynologische 

kennis’ vallen:

Kynologische	Kennis	1	[kort:	KK1]

Kynologische	Kennis	2	[KK	2]

Exterieur	&	Bewegingsleer	[E&B]

 

Om de cursussen Kynologische 

Kennis 1 en 2 te volgen is een 

specifieke vooropleiding niet 

verplicht. Wie verder wil gaan met 

de cursus Exterieur en Bewegingsleer moet de voorgaande twee cursussen 

middels een landelijk examen met goed gevolg hebben afgerond. Alle drie 

de opleidingen kunnen elk worden afgesloten met een landelijk examen. 

De cursussen KK1 en 2 worden overal in het land verzorgd door docenten die 

zijn aangesloten bij een kynologen club. De cursus E&B wordt verzorgd door 

een team docenten die zijn aangesteld door de Raad van Beheer op een 

centrale locatie in het land. Op de website van de Raad van Beheer kan men 

via de link www.raadvanbeheer.nl/opleidingen-examens-en-bibliotheek/

kynologische-opleidingen het aanbod bekijken. Door te klikken op één van 

de opleidingen, komt informatie beschikbaar over opleidingsplaatsen, les- 

materiaal en boeken, examens, kosten, vakken en docenten. Ten behoeve 

van de cursus Kynologische Kennis 1 heeft de Raad van Beheer een boek 

uitgegeven. Dit is bij de Raad van Beheer te bestellen.

 

naast deze drie opleidingen kan men onder auspiciën van de Raad van 

Beheer ook worden opgeleid en benoemd tot ringmedewerker, jurylid bij de 

Windhondenrensport, kynologisch instructeur en diverse andere functies 

binnen de kynologie. Daarover meer de volgende keer.

Als aanvulling op deze opleidingen organiseert de Raad van Beheer jaarlijks 

de fokkerstour voor fokkers en geïnteresseerden waar men certificaten kan 

‘verdienen’ per deelgenomen sessie.

	 ALGEMENE	VERGADERING	VAN	DE	
	 	 RAAD	VAN	BEHEER	–	23	NOVEMBER	2013

Op zaterdag 23 november a.s. vindt de 35ste Algemene Vergadering van de 

Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied plaats. De vergadering 

begint om 14.00 uur (zaal open om 13.00 uur) en wordt gehouden in 

Hooglanderveen. 

De uitnodigingen voor deze Algemene Vergadering zijn op 13 september jl. aan 

de leden gezonden. De Algemene Vergadering is een besloten bijeenkomst en 

Handboek
Kynologische Kennis 1

Dutch Kennel Club
Dutch Kennel Club

Dutch Kennel Club
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alleen toegankelijk voor leden van de Raad van Beheer. De op deze vergadering 

genomen besluiten worden gepubliceerd op de website en in RAADAR.

	 GOEDGEKEURDE	VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN

Dit zijn de rasverenigingen die sinds het verschijnen van de september editie 

van RAADAR een, door de Raad van Beheer goedgekeurd, Verenigings- 

fokreglement (VfR) hebben:   

• American staffordshire Terrier Club Holland

• Rasvereniging Basset fauve de Bretagne

• nippon Inu

• nederlandse Vereniging van Hongaarse staande Honden “Vizsla”

• nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond

• Perro de Agua Espanol Club nederland

• Bordeaux Dog Club nederland

• Duitse Doggen Vereniging nederland

• Engelse springer spaniel Club nederland

• Continentale staande Honden Vereniging

• nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

• nederlandse Vereniging ‘Langhaar’

• Chesapeake Bay Retriever Club

• Basenji Club nederland

	 OPEN	BRIEF	AAN	DE	NEDERLANDSE	VERENIGING		
	 	 VOOR	STABIJHOUN	EN	WETTERHOUN	

Op 25 september jl. heeft de Raad van Beheer gereageerd op een schrijven 

van 1 september jl. van de nederlandse Vereniging voor stabijhoun en 

Wetterhoun. Dit in verband met het ongenoegen dat bij de rasvereniging is 

ontstaan naar aanleiding van een besluit van de Raad van Beheer inzake het 

‘Plan van Aanpak Wetterhounen’. 

Deze open brief van de Raad aan de rasvereniging is te lezen op de website: 

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

open-brief-wetterhoun-24-9-20136/newsback/25/hash/6f01ae48c44b1108b

97445a5ba552d6d

	 EUKANUBA	WORLD	CHALLENGE

De Eukanuba World Challenge is een samenwerking tussen de American 

Kennel Club (AKC), de Europese overkoepelende organisatie fédération 

Cynologique Internationale (fCI) en sponsor Eukanuba. De beste show-

honden uit de gehele wereld worden er voor uitgenodigd en per land kan  

er één deelnemer zijn. na elke 

internationale tentoonstelling (CACIB) 

publiceert de Raad van Beheer de 

tussenstand op de website en nu ook in 

RAADAR. In 2013 zal nederland ver- 

tegenwoordigd worden door: gwen 

Huikeshoven met Petit Basset griffon 

vendéen, soletrader Bjorn Borg,  

nHsB 2897052. 

Wij feliciteren gwen Huikeshoven met het behaalde resultaat!

De eindstand per 30 september 2013 – na de 2 shows van Maastricht is: 

(de puntentelling loopt van 1 oktober t/m 30 september) 

• Met 100 punten: 

 Dwergdashond, korthaar - grandgables Wee smartly Does It  

 nHsB 2918760, Eigenaar: P.P. Meier *

• Met 85 punten: 

 Petit Basset griffon vendéen - soletrader Bjorn Borg 

 nHsB 2897052, Eigenaar: g.M. Huikeshoven

• Met 75 punten: 

 American Akita - Dynamic force sharp Dressed Man 

 nHsB 2848409, Eigenaar: M. Huls

* Volgens de regels die afgesproken zijn met Eukanuba International moet de 

hond aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de hond o.a. officieel op naam 

van een nederlandse eigenaar staan per 1 januari van het lopende jaar. De 

Dwergdashond staat pas vanaf februari op naam van de nederlandse 

eigenaar en voldoet daardoor niet aan de kwalificatie-eisen. 

De Raad van Beheer feliciteert deze deelnemers van harte met het behaalde 

resultaat.

Alle informatie over de Eukanuba World Challenge is te vinden op de website 

van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-

activiteiten/tentoonstellingen-exterieurshows/eukanuba-world-challenge

	 PRIMEUR	DUBBELSHOW	VOOR	MAASTRICHT

De tentoonstelling in Maastricht, gehouden op 28 en 29 september jl., had 

de primeur van een ‘dubbelshow’. Op beide dagen waren er voor alle rassen 

CAC/CACIB’s te winnen. Dat deze formule echt heeft gewerkt, blijkt uit het 

aantal inschrijvingen. Op dag één waren 1.818 honden ingeschreven en op  

dag twee waren dat er 1.769. 

Maastricht ligt voor de meeste nederlandse exposanten niet naast de deur, 

maar van de kans op meer dan één CAC/CACIB hebben veel hondenlief-

hebbers, uit binnen- en buitenland, gebruikgemaakt. Met in totaal bijna 

3.400 ingeschreven honden kan de organisatie tevreden terugzien op twee 

mooie dagen. De show in Maastricht zal door de Raad van Beheer worden 

geëvalueerd en het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er in 2014 meer 

dubbelshows zullen zijn. Maar eerst komt de Winner Tentoonstelling nog; met 

een eendaagse show voorafgaand aan de ‘echte’ Winner óók een dubbelshow.
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	 RAAD	VAN	BEHEER	FOKKERSTOUR	SUCCESVOL	
	 	 VAN	START

In een 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 

drie locaties in nederland.

De eerste sessies zijn inmiddels achter de rug. sprekers Hans Hopster, sessie 

‘Keuzes in de fokkerij’, en Paul Mandigers, sessie ‘DnA in de fokkerij’, hebben 

het spits afgebeten. Uit de evaluaties van de deelnemers blijkt dit naar grote 

tevredenheid te zijn: meer dan 93% waardeerde de sessies met goed of zeer 

goed.

De inschrijving voor de Raad van Beheer fokkerstour is nog maar voor drie 

sessies open: 

Regels	en	Recht  29 oktober 2013 te nieuwerkerk

DNA     30 oktober 2013 te Berlicum

Keuzes	in	fokkerij  31 oktober 2013 te Zwolle. 

Voor bepaalde sessies is er nog maar zeer beperkt plaats. Wees er dus snel 

bij! Bekijk de speciale Raadar over de Raad van Beheer fokkerstour via: 

www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RVB_Raadar_2013_7_fokkerstour.pdf  

of ga voor meer info en aanmelden naar www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour 

	 RAAD	VAN	BEHEER	TREKT	VEEL	PUBLIEK	TIJDENS	
	 	 DE	50	PLUS	BEURS	

De Raad van Beheer was tijdens de afgelopen 50 Plus Beurs, die plaatsvond 

van 17 tot en met 21 september 2013, actief met een stand op het Huis- 

dierenplein. De 50 Plus Beurs is het grootste evenement op dit gebied in 

nederland en trok meer dan 100.000 bezoekers in vijf dagen! Dit jaar 

organiseerde de Raad van Beheer tijdens drie beursdagen, woensdag, 

donderdag en zaterdag, weer een Rashondenparade, waar de ras-

verenigingen hun ras voor het voetlicht konden brengen. speaker op  

het Huisdierenplein was Martin gaus. Daarnaast was er dit jaar voor het 

eerst de mogelijkheid om jongere honden of pups op de stand te laten zien 

aan het publiek. De combinatie van rashondenparade en pups op de stand 

bleek een schot in de roos. De honden trokken veel publiek en de mede- 

werkers op de stand van de Raad van Beheer hadden hun handen vol aan de 

vragen van bezoekers. geïnteresseerden werden volop doorverwezen naar 

de rasverenigingen voor meer informatie via het speciale ‘Rashonden 

Informatie service’-kaartje, waarop de gegevens van de rasverenigingen 

konden worden ingevuld. De deelnemende rasverenigingen waren dan ook 

enthousiast over de deelname aan de 50 Plus Beurs en de mogelijkheid om 

hun ras te promoten. 

Uiteraard verwezen de medewerkers bezoekers van de stand ook door naar 

de lokale kynologen clubs. De Raad van Beheer bekijkt de mogelijkheid om 

ook volgend jaar weer deel te nemen aan dit evenement. 

	 HONDEN	WELZIJN	TEAM

Op de Winner 

Tentoonstelling  

van 2011 is voor  

het eerst kennis-

gemaakt met een 

Honden Welzijn 

Team. Het doel van 

zo’n team is om de 

exposanten op een 

zo vriendelijk 

mogelijke manier bewust te maken van eventueel dieronvriendelijk gedrag. 

Een Honden Welzijn Team is geen hondenpolitie, maar bestaat uit mensen 

die oog hebben voor hondenwelzijn. Op de oproep zich aan te melden als  

lid van zo’n team is erg goed gereageerd en veel mensen hebben zich 

aangemeld. 

Op de tentoonstelling in Maastricht, op 28 en 29 september jl., was het team 

voor het eerst actief namens de Raad van Beheer. Dit jaar zal het Honden 

Welzijn Team nog aanwezig zijn op de tentoonstellingen in Bleiswijk, op de 

Winner en in Wijchen. 

Het Honden Welzijn Team in gesprek met exposanten.

  Martin gaus tijdens de Raad van Beheer rassenparade

  Volop aandacht voor de puppy party in de stand van de Raad van Beheer.

Medewerkers van de Raad van Beheer adviseren potentiele pupkopers.

  Hans Hopster over 'Keuzes in de fokkerij'

  Paul Mandigers tijdens de sessie over DnA



In 2014 zal er een evaluatie plaatsvinden, samen met de Tentoonstelling 

gevende Verenigingen (TgVn’s), waarbij de formele criteria besproken zullen 

worden en de richtlijnen worden vastgesteld. In 2014 zal er dan op elke  

CAC/CACIB tentoonstelling een Honden Welzijn Team aanwezig zijn. Voor  

de goede orde geven we aan dat er geen samenwerking is tussen de LID en 

de Raad van Beheer omtrent het Honden Welzijn Team. 

	 NIEUW	AANGESLOTEN	RASVERENIGING	BIJ	DE	
	 	 RAAD	VAN	BEHEER

sinds het verschijnen van de september editie van Raadar is er één nieuw 

aangesloten rasvereniging bij de Raad van Beheer: de Chow Chow  

Vereniging Holland. 

	 VOOR	DE	AGENDA

• 17-20	oktober	2013:  Europese Kampioenschappen voor speurhonden 

     (zie Raadar augustus)

• 2/3	november	2013:  Tentoonstelling Bleiswijk, 

     www.dogshowbleiswijk.nl  

• 5	november	2013:  Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor  

     rasverenigingen

• 12	november	2013:  Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor  

     exterieur keurmeesters. 

• 23	november	2013:  Algemene Vergadering Raad van Beheer in  

     Hooglanderveen. De Algemene Vergadering is  

     uitsluitend toegankelijk voor bij de Raad van  

     Beheer aangesloten leden. De agenda is op  

     13 september jl. naar de aangesloten   

     verenigingen gezonden.

• 24	november	2013:  MAg test. Inschrijven via: www.raadvanbeheer.

nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/

inschrijving-mag-test  

• 1	december	2013:  Tentoonstelling Rasgroep Dogachtigen, 

     www.dogachtigen.com 

• 13/15	december	2013:  Winner show, www.winnershow.nl 

• 21/23	december	2013:  Tentoonstelling Wijchen, www.kerstshow.com

• 23	februari	2014: Hond van het jaar 2013 show 

 Info: www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-

activiteiten/hond-van-het-jaar-show

• 18	mei	2014:  Dag van de Hond 

     Info: dagvandehond@raadvanbeheer.nl

	 STUUR	RAADAR	DOOR…

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

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

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

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 

  

Fotografie 

Werkbezoek:   Kynoweb

50 Plus Beurs en fokkerstour:  suzanne Verhagen fotografie

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.

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.


