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Editie juli 2013
Raad van Beheer overlegt met Cynophilia
over voortgang van gedelegeerde activiteiten

Nieuwe medewerker servicedesk
Mildred van Rijt , 49 jaar, gehuwd en trotse

De Raad van Beheer ontving van het voorgaande bestuur van de

moeder van een dochtertje van 4 jaar: “25 Maart

Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia in maart jl. een hulpvraag

jl. was mijn eerste werkdag bij de Raad van Beheer.

in verband met de financiële positie van Cynophilia. Op 27 mei jl. is tijdens

Ik stapte een voor mij nieuwe wereld binnen, de

de Algemene Ledenvergadering van Cynophilia een deels nieuw bestuur

wereld van de (ras)hond. Mijn werkplek, de

aangetreden, te weten:

receptie/servicedesk, maakte mij ook snel

• De heer mr. Frenk Bonefaas, voorzitter, portefeuillehouder Tentoonstellingen

duidelijk dat ik veel moet leren en eigenlijk op

• Mevrouw Rachel Dijkhorst-Noij, secretaris

elke vraag een antwoord moet kunnen geven.

• De heer Luut van Veldhuizen, penningmeester

Dit maakt mijn werk ook leuk, de diversiteit aan vragen. De vragen komen

• De heer Ton Hoffmann, portefeuillehouder Gedrag & Gehoorzaamheid en

uit ons eigen land maar ook regelmatig uit andere landen. Achter elke vraag

Gehoorzame Hond
• De heer drs. Cor van Dort MBA, portefeuillehouder Opleidingen en Agility a.i.

zit een persoon en die wil ik zo goed mogelijk te woord kunnen staan, samen
met mijn collega’s van de servicedesk Michella en Marjolein.”

Tijdens het laatste overleg tussen de Raad van Beheer en Cynophilia, op
2 juli jl., heeft het bestuur van Cynophilia aangegeven dat zij in staat is om
zelfstandig alle gedelegeerde activiteiten te gaan uitvoeren, zowel in 2013

Voordelig stemkastjes huren voor 
aangesloten leden

als in de daaropvolgende jaren.
De Raad van Beheer maakt tijdens de Algemene Vergaderingen gebruik van
Het betreft hier de sporten Agility, Flyball, Gedrag & Gehoorzaamheid en

stemkastjes. Zo is het meteen na het stemmen duidelijk wat de uitslag is,

Gehoorzame Hond, Opleidingen, de Winner tentoonstelling en de

ook bij uitslagen waarbij er maar een nipt verschil is. De Raad van Beheer

betrokkenheid bij de Hond van het Jaar Show.

heeft een raamovereenkomst met de leverancier afgesloten. Deze raamovereenkomst geldt ook voor bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen.

Wij houden u, als vereniging en als deelnemer aan deze (sport)activiteiten,

Dit betekent dat aangesloten leden tegen een scherp tarief stemkastjes

op de hoogte van de ontwikkelingen.

kunnen huren voor hun algemene ledenvergadering. Aangesloten leden
kunnen voor meer informatie contact opnemen met: leden@raadvanbeheer.nl

Nieuwe leden
Commissie Kynologisch Instructeur (CKI)
Hoewel nog iedere maand rasverenigingen bij de Raad van Beheer een aanvraag indienen omdat zij lid willen worden van de Raad van Beheer, is in de

In een evaluatiegesprek tussen de portefeuillehouder van het bestuur,

afgelopen maanden geen enkele rasvereniging als nieuw lid bijgeschreven.

medewerkers van het bureau van de Raad van Beheer en de Commissie
Kynologisch Instructeur is gesproken over de toekomst van deze commissie.

Dit komt omdat sinds 1 mei 2013 het format voor het Verenigings-

De benoemingsperiode liep tot 1 juli 2013. Er zijn nog geen nieuwe

fokreglement verplicht is. Net als de bestaande leden, moeten ook nieuwe

commissieleden benoemd. Besloten is om eerst met de ‘demissionaire’

rasverenigingen hieraan voldoen.

commissieleden en een aantal vertegenwoordigers uit verschillende
disciplines een brainstormsessie te houden over welke richting we op willen

Los hiervan wordt de procedure voor een lidmaatschap overigens wel

met de opleiding van kynologisch instructeurs. Hieruit moet de grote lijn

doorlopen, inclusief het horen van belanghebbenden. De Raad van Beheer

voor een beleidsplan komen, waardoor de kwaliteit van de commissie en van

kan echter, zolang het Verenigingsfokreglement nog niet aan het format

de kynologisch instructeur worden gewaarborgd. Uiteraard zullen de

voldoet, geen toetredingsovereenkomst toesturen.

kynologen clubs worden betrokken bij de invulling van dit plan.

www.raadvanbeheer.nl

Naar aanleiding van de gesprekken zal worden gekeken welke kwaliteiten en

Lik-op-stuk-beleid (aanpassing artikel I.4, VI.14 en VI.42)

kennisgebieden er nodig zijn om een goede invulling te kunnen geven aan de

Met het aannemen van het voorstel voor lik-op-stuk-beleid kan het bestuur

Commissie Kynologisch Instructeur. Wij houden u op de hoogte!

nu sneller optreden bij onbehoorlijk gedrag en gesignaleerde misstanden. Zo
kan het bestuur van de Raad van Beheer een beklaagde vanaf nu schorsen,

Certificaten benoeming Kynologisch Instructeur

tot het moment dat het Tuchtcollege een uitspraak heeft gedaan. Voorheen

Er is een nieuwe lijst met benoemingen tot kynologisch instructeur bij de

moeten beklaagden eerst worden gehoord en kon daarna eventueel tot

Raad van Beheer binnengekomen. Op korte termijn zullen de certificaten

schorsing worden overgegaan. Soms is het echter wenselijk dat het bestuur

naar de betrokkenen worden verzonden.

snel kan optreden en daarmee daadkracht toont. Het horen van de beklaagde
moet echter wel binnen 2 weken plaatsvinden. Na het horen zal het bestuur
besluiten of de schorsing gehandhaafd blijft of niet.

Theorie-examen kynologisch instructeur nu
online beschikbaar

Verder zou schorsen ook moeten kunnen als er nog geen formele klacht is
ingediend, maar het strafbare feit wel is gemeld aan het bestuur. Uiteindelijk

Het trainen van honden op een goede en welzijnsvriendelijke manier is het

zal er natuurlijk wel een klacht moeten worden ingediend, anders is de

uitgangspunt bij de opleiding kynologisch instructeur. Het behalen van het

schorsing een verkapte straf zonder eerlijk tuchtproces. Alleen het Tuchtcollege

theorie-examen is de eerste stap naar de benoeming tot kynologisch instructeur.

is immers bevoegd om straffen op te leggen, omdat dit orgaan onafhankelijk

Het theorie-examen is digitaal en kan op elk gewenst moment door u afgelegd

is van de Raad van Beheer.

worden via uw computer op www.c-ki.nl.
De kosten voor het theorie-examen bedragen € 47,–. U kunt zich schriftelijk

Keuren van familieleden bij agility

aanmelden door een mail te sturen naar info@c-ki.nl met uw NAW-gegevens

Het voorstel van het aanpassen van KR artikel V.63 lid 3 is aangenomen,

en het verzoek tot aanmelding.

waardoor familieleden bij agilitywedstrijden elkaar voortaan mogen keuren.
In het buitenland wordt het keuren van familieleden ook toegestaan.
Aangezien de tijd elektronisch wordt vastgelegd en bij de kritieke punten,

Algemene Vergadering Raad van Beheer 22 juni jl.

zoals de raakvlakken, steeds vaker gebruik wordt gemaakt van elektronische
matten, wordt er objectief gemeten, waardoor het bevoordelen van

Met een opkomst van 121 stemgerechtigde leden was de Algemene

familieleden zo goed als uitgesloten wordt.

Vergadering goed bezocht. Er stonden belangrijke punten op de agenda,
zoals de statutenwijzigingen en de bestuursverkiezingen.

Bestuursverkiezing en (her)benoeming geschillencommissie
Gerard Jipping en John Lijffijt behaalden de meeste stemmen met de

Statutenwijziging

bestuursverkiezing, waardoor het zittende bestuur ongewijzigd blijft. Bij

Het voorstel tot statutenwijziging dat nodig is om de ANBI status te verkrijgen

acclamatie zijn drie van de zittende leden van de Geschillencommissie

is aangenomen, waardoor de Raad van Beheer nu formeel de status van

herbenoemd en is een nieuw lid benoemd, mevrouw D. Jongsma.

Algemeen Nut Beogende Instelling kan krijgen. Belangrijk, omdat de fiscus

Voor een overzicht van alle voorstellen die zijn aangenomen zie:

de activiteiten die de Raad van Beheer onderneemt nu niet als bedrijfsmatige,

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

commerciële activiteiten zal aanwijzen en daardoor ook geen belasting zal

besluiten-34e-algemene-vergadering-22-juni-2013/newsback/25/hash/

heffen. Het voorstel tot statutenwijziging dat nodig was voor de formele

d72cec5d6cf66983fdaa4d23e8940462

benoeming van de directie is eveneens aangenomen.
Jaarrekening en verslag van de financiële commissie
De presentatie van de jaarrekening 2012 werd verzorgd door de penning-

1e CAC-Show Nederlandse Hondenrassen:
een ontspannen kynologisch feest!

meester. Met name het werken met bestemmingsreserves vroeg om een
toelichting omdat dit voor veel van de aanwezigen nieuwe materie was.

Voor het eerst in de geschiedenis van de
kynologie werd er voor alle Nederlandse

Er waren met name vragen over de kosten die zijn gemaakt voor de interim-

hondenrassen een gezamenlijke Kampioen-

directeur, het project ‘Planet Press’ en de inzet van Maurice de Hond en

schapsclubmatch georganiseerd – de 1e CAC

Kay van de Linde. Er ontstond een discussie over de vraag of het bestuur

Show voor de Nederlandse Hondenrassen. Op

uitgaven zoals die voor de interim-directeur en voor projecten zoals ‘Planet

meerdere fronten mag deze op 29 juni 2013 in

Press’ vooraf aan de Algemene Vergadering moet voorleggen. Het bestuur

Zwolle gehouden tentoonstelling een succes

was van mening dat dit niet nodig is; het bestuur heeft immers bestuurlijke

worden genoemd. De samenwerkende ras-

verantwoordelijkheid. Ook werd geïnformeerd of de Raad van Beheer eigen

verenigingen kunnen terugkijken op een

risicodrager is wat betreft arbeidsongeschiktheid. Dit laatste werd door de

bijzondere dag, want de 574 inschrijvingen

penningmeester bevestigd; eerder is namelijk al berekend dat dit goedkoper
is dan het afsluiten van een verzekering hiervoor.
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1e CAC-show van de Nederlandse
Hondenrassen

zijn het bewijs dat er ruimte is voor dit soort
speciale shows.

De organisatoren hebben er vanaf het begin alles aan gedaan om de dag te

fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van

doen slagen. Zo was er een zéér informatieve, uitnodigende website, die

verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke

door middel van 10 digitale nieuwsbrieven – ‘Hollandse Nieuwe’ – exposanten

aandoeningen bij pups.

en belangstellenden op de hoogte hield van de stand van zaken.
Het fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap is voor
Kwamen bij het ene ras de inschrijvingen wat trager op gang dan bij het

iedere fokker van belang, maar zeker ook voor bestuursleden van

andere, 128 Stabij’s, 97 Drentsche Patrijshonden, 77 Kooikerhondjes, 70

rasverenigingen, leden van commissies die de fokkerij begeleiden,

Schapendoezen en 69 Hollandse Herders zijn aantallen waarvan de organisatie

betrokkenen bij het Verenigingsfokreglement, etc.

alleen maar durfde dromen! Hetzelfde geldt voor 34 Markiesjes, de 38 Saarlooswolfhonden, de 33 Wetterhounen en de 29 Hollandse Smoushondjes.

Behalve een digitale versie, heeft de Raad van Beheer ook een gedrukte
versie uitgegeven met 144 pagina’s en 70 afbeeldingen (kleurenfoto’s en

Voor de uitgenodigde keurmeesters – allemaal van eigen bodem – een feest

verklarende tekeningen).

om Nederlandse rassen in die aantallen op één tentoonstelling te kunnen zien.

Prijs € 24,95 (inclusief verzendkosten).

Behalve de 574 honden waren er 37 fokkerijgroepen aanwezig. Naast de

Hoe te bestellen:

strikt kynologische activiteiten konden bezoekers ook genieten van de vele

De zeer verzorgd uitgegeven gedrukte versie is te bestellen via:

informatiestands van de rasverenigingen, die van de Raad van Beheer en van

www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/

de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Ook de catalogus verdiende het woord

bestellen-boek-fokken-van-rashonden

informatief: foto’s en beschrijvingen van alle Nederlandse hondenrassen en
de betekenis van kynologische uitdrukkingen. Een voorbeeld van klantgericht

De digitale versie kan worden gedownload via:

denken, waaronder ook de gratis toegang kan worden gerekend. De presentatie

www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap

van de honden in de erering was in goede handen, zoals vanouds, bij speaker
Robert van der Molen.
Martin van de Weijer verrichtte de eindkeuring en hij vond zijn beste hond in

Stambomen Online en Gezondheidsonderzoeken Online

de Saarlooswolfhond Joscha van de Wolfsdreuvnik van J. & M. & J. VerbeeckTonnard. Reserve beste hond van de show werd het Kooikerhondje Yede Tjarda
van de Lutte Vaert van J. Elsinga-Hofstee. De derde plaats in de eindkeuring
was voor de Nederlandse Schapendoes Excerno Yuma Does van J. Svenssond.
Namens de Raad van Beheer: van harte proficiat!
Foto’s van de winnaars zijn te zien op:
www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/
saarloos-wolfhond-bis-1e-cac-show-voor-nederlandse-rassen/newsback/25/
hash/35d29d207b526c74237a8b1e169fb7cf

In de afgelopen periode is er bij de Raad van Beheer hard gewerkt om twee
voor de kynologie heel belangrijke databases online te kunnen aanbieden.
Allereerst Stambomen Online, waarin men de stamboom van een rashond

‘het Fokken van Rashonden, omgaan met
inteelt en verwantschap’

kan zoeken en bekijken. De hond moet zijn ingeschreven in het Nederlands
Honden Stamboek (NHSB) en zijn geboren na 1 januari 1997. Dit is dus een
afstammingsdatabase. Het laatste nieuws over Stambomen Online is te

De effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op

vinden in een speciale editie van Raadar van juni 2013: www.raadvanbeheer.

erfelijke aandoeningen bij pups zijn binnen de kynologie onderwerpen die

nl/uploads/media/RVB_RAADAR_2013_06B_Stambomen_Online_03_LR.pdf

meer dan ooit tevoren in de spotlights staan. Dat de Raad van Beheer
daaraan een belangrijke bijdrage wil

Een tweede database is Gezondheidsonderzoeken Online, waarin men de

leveren, is vanzelfsprekend.

geregistreerde gezondheidsonderzoeken van een rashond kan bekijken. Deze
database is niet alleen rechtstreeks te raadplegen, maar ook via een link

Het boek Het fokken van rashonden,

vanuit Stambomen Online. En, het omgekeerde kan ook. Deze twee data-

geschreven door Kor Oldenbroek en

bases zijn niet alleen voor fokkers van belang, maar bij voorbeeld ook voor

Jack Windig – beiden verbonden aan

toekomstige eigenaren van rashonden.

Wageningen University & Research centre
– beschrijft de genetische kennis die op dit
moment beschikbaar is over de fokkerij
van dieren en in het bijzonder die over het

3

vervolg volgende pagina »

Het door de Raad van Beheer ontsluiten en beschikbaar stellen van deze

Het extranet Verenigingen is een besloten gedeelte van de website, dat

twee databases past in het beleid van de Raad: meer openheid van

alleen toegankelijk is voor de bij de Raad van Beheer aangesloten

informatie in de rashondenfokkerij en het fokken van gezonde honden.

verenigingen. In de welkomstbrief aan nieuw aangesloten verenigingen
staan de inloggegevens voor de vereniging, de gebruikersnaam en het

De database Stambomen Online is te bereiken via:

wachtwoord. Oudere verenigingen hebben deze code al bij het in werking

www.raadvanbeheer.nl/stambomenonline

treden van Extranet ontvangen. Bewaar deze inloggegevens goed! Wie de
codes niet meer weet of nog niet weet, moet, via het secretariaat van de

De database Gezondheidsonderzoek Online is te bereiken via:

vereniging, contact opnemen met de Raad van Beheer.

www.raadvanbeheer.nl/gezondheidsonderzoekenonline

Op Extranet kunnen niet alleen bestellingen worden geplaatst, maar kan,
onder andere, ook de onderstaande informatie worden gevonden:
• documenten die betrekking hebben op de Algemene Vergadering

Uitslagen Nederlands Kampioenschap
Agility 2013

(agenda, notulen, enz.)
• de verzonden mailberichten aan de aangesloten verenigingen
• informatie op het gebied van financiën, juridische zaken, beleidszaken,

Op zaterdag 26 en zondag 27 juni jl. hebben de Nederlandse Kampioenschappen
Agility plaatsgevonden. De kampioenschappen werden gehouden op het
terrein van de Kynologen Club Uden. Voor het eerst in de geschiedenis waren
deze kampioenschappen verdeeld over twee dagen. Het hoogtepunt was op

organisatie, enz.
• logo’s en afbeeldingen die kunnen worden gebruikt op de websites van
de verenigingen, in het clubblad, etc.
• antwoorden op veelgestelde vragen van bestuurders van verenigingen

zondag, bij de finales van de deelnemers en de teams.
Volgende keer: Wat zijn en doen Rasgroepen en Rayons?
De namen en foto’s van de winnaars in de diverse klassen en alle verdere
uitslagen zijn te vinden op:
www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/

Wat is de Cavaliertoets?

uitslagen-nederlands-kampioenschap-agility-2013/newsback/25/hash/4638
919e6277f10e70dd760fc4f9d27e

Begin 2012 is er een convenant gesloten met de
Cavalier Club Nederland

Aangesloten bij de Raad van Beheer en nu?

(www.cavalierclub.nl), waarin aanvullende eisen aan de

Het merendeel van de rasverenigingen is al tien, twintig, dertig, veertig, of

gezondheid van de Cavalier

zelfs nog langer, jaren aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuurs-

King Charles Spaniel werden

leden weten veelal hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe de overleg-

gesteld. De rasvereniging

structuren zijn en waar welke informatie kan worden gevonden. Echter, in

heeft al langer strengere

de afgelopen jaren is er een aantal nieuw aangesloten rasverenigingen

eisen, maar de gezondheid van het ras vroeg om meer centrale maatregelen.

bijgekomen. Hun bestuursleden zijn vaak nieuw in kynologenland.
Toen het convenant was gesloten, bleek dat het niet altijd eenvoudig te
Wie lid wordt van de Vereniging Raad van Beheer, ontvangt een welkomstbrief

bepalen was of een oudercombinatie, dus de combinatie van reu en teef, is

van de Raad met daarin informatie over zaken waarmee nieuwe verenigingen

toegestaan. Vanuit dat oogpunt is gestart met het bouwen van een module

en bestuurders worden geconfronteerd. Voor hen is die informatie van groot

waarbij de fokker kan toetsen of een ouderpaar is toegestaan.

belang. Als binnen de ‘oude’ rasverenigingen bestuurswisselingen plaatsvinden, is het de bedoeling dat informatie met betrekking tot de Raad van

Nu het mogelijk is om zelf vooraf te bepalen welke combinaties zijn toe-

Beheer wordt overgedragen. Omdat dit niet altijd gebeurt, is de onder-

gestaan, zal er ook een goede controle kunnen plaatsvinden. De rasvereniging

staande informatie ook voor hen bedoeld.

heeft deze controle tot nu toe goed uitgevoerd, maar de Raad van Beheer
kan deze controle nu ook gaan uitvoeren.

In deze RAADAR en in volgende nummers zullen we een aantal onderwerpen
behandelen die voor nieuwe en oude bestuurders belangrijk zijn. Dit keer:

Deze toets is beschikbaar op de website van de Raad van Beheer. Het is
mogelijk om de gegevens zelf in te vullen. Men kan zich voorstellen dat een

Wat is Extranet?

vergelijkbare toets later, wanneer de normenmatrix ingaat, ook ingezet gaat

Op de website van de Raad van Beheer zijn er besloten gedeeltes die voor

worden voor andere rassen waarbij de toets voor ieder ras op maat gemaakt

specifieke groepen toegankelijk zijn. De inlog hiervoor is te benaderen via

zal worden. Zie ook: www.raadvanbeheer.nl/rashonden/cavalier-toets

www.raadvanbeheer.nl/extranet,via het sleutel-icoontje in de tussenbalk
of via de pagina Extranet Inlog onderaan in het menu onder de knop
Raad van Beheer.
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Raad van Beheer Fokkerstour 2013

Tussentijdse evaluatie keurmeesterbeleid

Na het grote succes van vorig jaar

Een aantal weken geleden hebben de rasverenigingen en de exterieur keur-

zal dit jaar opnieuw de Raad van

meesters een brief ontvangen waarin beide worden uitgenodigd te discus-

Beheer Fokkerstour plaatsvinden.

siëren over het keurmeesterbeleid zoals dat in 2007 is vastgesteld. Het uit-

Ook in 2013 wordt de Fokkerstour

voeringsreglement is destijds voor 10 jaar aangenomen maar nu blijkt dat

weer ondersteund door de partners Eukanuba en Proteq Dier & Zorg. Op

een tussentijdse evaluatie wenselijk is voor diverse rasverenigingen en keur-

veler verzoek zullen er in het najaar, vanaf september, weer meerdere sessies

meesters. Er is besloten om op dinsdag 5 november a.s. een avond te

worden ingepland voor fokkers en overige geïnteresseerden. In de volgende

organiseren voor de rasverenigingen en de week erop, op dinsdag 12 november a.s.,

Raadar leest u meer over de data, sprekers en locaties van de Raad van

voor de exterieur keurmeesters.

Beheer Fokkerstour 2013.
In nauwe samenspraak met bovengenoemden, de Vereniging voor Keurmeesters
op Kynologisch Gebied (VKK), de Rasgroepen en de Raad van Beheer hopen

Zilveren Erespelden keurmeesters
jachthondenproeven

we het reglement zo te kunnen aanpassen dat het een breed draagvlak kent.
Daarvoor hebben we uw input nodig.
We vragen u daarom uw opmerkingen, wensen, enz. vóór 1 oktober 2013
door te geven aan e.weijenborg@raadvanbeheer zodat we deze kunnen
bundelen. We zien een afvaardiging van de rasverenigingen en de exterieur
keurmeesters graag op één van bovengenoemde data.

Examens Kynologische Kennis
In het afgelopen half jaar is een flink aantal kandidaten opgegaan voor
één van de examens Kynologische Kennis 1 of 2.
Ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de kynologie met de Erespeld van de kyno-

Op 24 mei jl. deden 10 kandidaten examen Kynologische Kennis 2.

logie. Op 6 april 2013 was de eerste uitreiking van dit jaar met een grote

Van hen slaagden 7 kandidaten, 1 kandidaat kreeg een herexamen en

groep jubilarissen. Daarmee waren we er nog niet. Op 25 mei 2013 werd

2 kandidaten zakten.

aan acht keurmeesters Jachthondenproeven de Zilveren Erespeld uitgereikt.
Meer informatie over de onderscheidingen en de aanvraagformulieren via

Op 14 juni jl. deden 6 kandidaten examen Kynologische Kennis 2. Van hen

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/onderscheidingen

slaagden 4 kandidaten en de andere 2 hoorden helaas dat ze waren gezakt.

De acht keurmeesters die op 25 mei jl. onderscheiden werden zijn:

En op 22 juni jl. deden maar liefst 77 kandidaten examen Kynologische Kennis 1

• Gerard Miegies

te Woudenberg. Van hen zijn er 15 gezakt, 4 kandidaten kregen een her-

• Henk Nulkes

examen en de overige 58 kandidaten wisten het examen met goed gevolg

• Joop Oosting

af te leggen.

• Jos Mols
• Jos Waltmans

We feliciteren de geslaagden natuurlijk van harte met dit resultaat en hopen

• Piet van Mierlo

dat de anderen meer succes zullen hebben op een toekomstig examen.

• Walter Klijsen
Voor een overzicht van de verdiensten van deze keurmeesters zie het
nieuwsbericht op: www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/news/zilveren-erespelden-2013-keurmeestersjachthondenproeven-orweja-25-mei-2013/pointer/1/newsback/25/hash/6e
5fc27173f1079e3b737b720d8035eb

5

Databank Honden: stand van zaken

VOOR DE AGENDA
• 27 juli 2013: Tentoonstelling Windhonden, info@windhondenshow.nl
• Vóór 1 oktober 2013: input voor keurmeesterbeleid zenden naar
e.weijenborg@raadvanbeheer

Databank Honden, een initiatief van de Raad van Beheer, voorziet duidelijk

• 24/25 augustus 2013: Tentoonstelling Rotterdam, www.dogshowrotterdam.nl

in een behoefte. Databank Honden is een databank die door de overheid is

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

aangewezen in het kader van de wettelijk verplichte identificatie- en

• 5 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor rasverenigingen

registratieplicht, die op 1 april jl. van kracht is geworden voor alle pups

• 12 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor exterieur

die na deze datum zijn geboren en voor honden die na deze datum zijn
geïmporteerd.

keurmeesters
• 23 november 2013: Algemene Vergadering Raad van Beheer, 		
Hooglanderveen, uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden

Iedereen kan zijn hond bij Databank Honden registreren. Het maakt daarbij
niet uit of het om een rashond of niet-rashond gaat: alle honden zijn welkom.
Dat alle honden welkom zijn merken we: het aantal registraties bij Databank

STUUR RAADAR DOOR…

Honden stijgt nog iedere dag! Dit komt mede omdat Databank Honden
wordt gepromoot op Marktplaats. Via bannering bij de advertenties van

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

honden op Markplaats worden Databank Honden en het verplichte registreren

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

benadrukt. Deze proef op Marktplaats loopt twee maanden. De Raad van

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

Beheer bekijkt na een evaluatie van het resultaat dat behaald is met de

hondenwereld.

bannering op marktplaats of het wenselijk is om de dienstverlening van de
Raad van Beheer en de aangesloten leden te promoten.

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
Meer informatie over de verplichte registratie op:
www.databankhonden.nl

U kunt deze en 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

Chipper Irene Hamoen neemt afscheid
Na een dienstverband van ruim 12,5 jaar heeft Irene Hamoen, tijdens een

MELD U AAN VOOR RAADAR…

sfeervolle receptie op 13 juni jl., afscheid genomen van haar collega’s. Irene
is gestart als ‘flexchipper’ en is daarna in vaste dienst gekomen bij de Raad

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

van Beheer.

Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

Irene had de pensioengerechtigde leeftijd al eerder bereikt maar ze heeft
haar werkzaamheden nog wat langer voortgezet. Begin van dit jaar heeft
Irene aangegeven dat zij het nu echt tijd vond om te gaan stoppen met haar

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

werkzaamheden als chipper. Tijdens haar afscheidsreceptie gaf Irene aan dat

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

het vak van chipper voor een echte hondenliefhebber een fantastisch vak is!

www.facebook.com/raadvanbeheer

Waarschijnlijk komt er binnenkort weer een nieuwe hond in huize Hamoen.

Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebook-vrienden.

Wij wensen Irene en haar echtgenoot heel veel plezier in de toekomst met
de nieuwe huisgenoot!

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID BUREAU 
RAAD VAN BEHEER
Tijdens de vakantieperiode in juli en augustus zal de receptie
(servicedesk) van de Raad van Beheer tussen 12.30 uur en 13.30 uur
telefonisch niet bereikbaar zijn.

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.

