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RAAD VAN BEHEER  
OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND         

AMBITIE EN VERANDERING
Het is niet eenvoudig in één steek-
woord te zeggen waarmee hun 
werk in 2013 wordt gekarakteri-
seerd. Ingeborg kiest voor ‘ambitie’, 
Rony voor ‘verandering’. 
Begrippen waarmee niet alleen 
de kynologie, maar ook de circa 
40 medewerkers van de Raad 

van Beheer kennismaken. De lat 
– ambitie – ligt hoog, de kynologie 
is in beweging gekomen – verande-
ring. Beiden hebben eigen verant-
woordelijkheden, die zijn gekop-
peld aan de werkzaamheden in 
hun portefeuille (zie kader). 
Er zijn raakvlakken, zaken die 
portefeuille overstijgend zijn. 

Ingeborg: ‘Als Rony, bijvoorbeeld, 
iets doet met tentoonstellingen, 
dan heeft hij te maken met Juridi-
sche Zaken als het moet worden 
ingebed in het Kynologisch Regle-
ment (KR). Hij is bezig met de 
rasspecifi eke instructies en heeft 
daarbij de afdeling GGW nodig. Zelf 
ben ik bezig met ICT; we bekijken, 
bijvoorbeeld, de huisstijl en de 
website. Wordt er een bepaalde vorm 
voor de website gekozen, komt 
marketing en communicatie in beeld.’

INGEBORG:
•  Stamboekhouding • Gedrag, 

Gezondheid en Welzijn (GGW)
•  Juridische Zaken •  Financiën
•  ICT •  Personeelszaken.
RONY:
•  Ledencontacten, waaronder 

tentoonstellingen, sporten 
en werken met honden, keur-
meesterzaken en opleidingen 

• Marketing en communicatie 
•  Buitendienst • Servicedesk.

De nieuwe directie

Zo’n anderhalf jaar geleden worden ‘ze’ voorgesteld aan de kynologie. ‘Ze’ is de nieuwe 
directie van de Raad van Beheer: dr. drs. Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns. Hun bekend-
heid in de kynologie loopt van ‘Hè?, nooit van gehoord’ tot ‘O ja, die ken ik, de allround 
keurmeester’. Wat is er sinds die tijd gebeurd? Hoe hebben ‘ze’ hun eerste jaar op het 
Bureau van de Raad van Beheer beleefd en besteed?

Ambitie, verandering, openheid, voortvarendheid, professionaliteit, kern-

waarden, vertrouwen en cultuurverandering…

FOTO’S: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

‘Een plezierige werkomgeving, waar hard wordt gewerkt, maar ook veel 
wordt gelachen.’ 

Staatssecretaris Sharon Dijksma ontvangt de intenti everklaringen uit handen van de directi e van de Raad 

van Beheer, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns.

 RAADAR NIEUWE OPMAAK
Zoals u kunt zien is deze Raadar in een andere opmaak dan u gewend bent. Waar bij de vorige Raadar alles in paginalange kolommen stond, is deze 

Raadar meer in een ‘nieuws’-sti jl met paginabrede items opgemaakt. Daardoor hoeft  u minder te ‘scrollen’ om de items te lezen. Wij hebben hiervoor 

gekozen om te kijken of dit de leesbaarheid van Raadar verbetert.  Graag horen wij van u, onze lezers, of u deze nieuwe indeling waardeert.  

Laat het ons weten via raadar@raadvanbeheer.nl. 

    JOHN WAUBEN GEKOZEN TOT VOORZITTER FCI 
KEURMEESTERSCOMMISSIE

Op de jaarlijkse vergadering van 

de FCI Keurmeesterscommissie, 

op 2 februari 2014, is de 

vice-voorzitt er van de Raad van 

Beheer, John Wauben, gekozen 

tot voorzitt er van deze 

commissie. 29 Landen van over 

de gehele wereld brachten hun 

stem uit. John Wauben volgt in 

deze functi e de Duitse keur- 

meester Horst Kliebenstein op.

Bestuur en medewerkers van de 

Raad van Beheer feliciteren John 

Wauben van harte met deze 

benoeming.   

    STAATSSECRETARIS NEEMT 
INTENTIEVERKLARINGEN ‘DE GEZONDE(RE) EN 
SOCIALE HOND IN NEDERLAND’ IN ONTVANGST

Op 3 februari jl. heeft  staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische 

Zaken de intenti everklaringen voor het projectplan ‘De gezonde(re) en 

sociale hond in Nederland’ in ontvangst genomen. De beide directeuren van 

de Raad van Beheer, dr. drs. Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns, 

overhandigen deze intenti everklaringen op het ministerie.  

Medio 2014 moet een breed gedragen projectplan, met concrete 

maatregelen die het gedrag, welzijn en de gezondheid van honden in 

Nederland gaan verbeteren, gereed zijn. 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer 

de organisator en trekker van dit project. 

Voor de Raad van Beheer is onder andere de World Dog Show 2018, die in 

Nederland wordt gehouden, een streefmoment om het Nederlandse beleid 

ten aanzien van het fokken en houden van honden, aan Nederland en de 

internati onale hondenwereld, te presenteren. 

Voor meer informati e  klik hier voor het nieuwsbericht van de Raad van 

Beheer of lees het arti kel in het maartnummer van het kynologisch 

maandblad ONZE HOND. 

  ‘RAAD EN DAAD’ WORDT ‘RAADAR XL’
In het kynologisch maandblad ONZE 

HOND is sinds het januarinummer van 

2014 de rubriek Raad en Daad weer 

gestart. Daarin houdt de Raad van 

Beheer de kynologie op de hoogte van 

de actuele stand van zaken.  

De maandelijkse nieuwsbrief Raadar 

kent een veelheid aan nieuws en 

bijdragen. Echter, er zijn onderwerpen 

die meer aandacht verdienen dan een 

kort stukje in Raadar. Naast andere 

arti kelen, kunnen deze in Raadar XL 

uitgebreider aan de orde komen. 

Om de link te leggen tussen nieuwsbrief en publicati es in Onze Hond, 

verdwijnt de naam Raad en Daad en is gekozen voor een nieuwe naam: 

Raadar XL. John Wauben, voorzitt er FCI keurmeesterscommissie

http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/staatssecretaris-dijksma-ontvangt-intentieverklaring-gezonde-hond-in-nederland/newsback/25/hash/bdcc64a5a70523cd20bc8fe5c0007181/
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 PRESENTATIE HAS DEN BOSCH
De Raad van Beheer wordt, als overkoepelende organisati e op het gebied van 

(ras)honden, regelmati g gevraagd voor het geven van presentati es. De HAS Den 

Bosch heeft  ieder jaar een sector-dag waarin een bepaald deel van de sector 

centraal staat. Voor de sector gezelschapsdieren werd er dit jaar gekozen voor 

een bezoek aan een diervoederfabrikant en een lezing van de Raad van Beheer 

over de (ras)honden in Nederland. Paul Peeters, marketi ng & communicati e 

manager van de Raad van Beheer verzorgde de presentati e. De presentati e voor 

de 1e-jaars studenten werd zeer gewaardeerd. De studenten gaven er met goede 

vragen over fokbeleid en over de aandacht voor het welzijn van honden blijk van 

zeer geïnteresseerd te zijn.  Het is mooi om te merken dat de aandacht voor 

welzijn leeft  bij toekomsti ge professionals binnen de sector. 

 AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?
Het merendeel van de verenigingen is al zeer lange ti jd aangesloten bij de 

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

kynologie verlopen, hoe de overlegstructuren zijn en waar welke informati e 

kan worden gevonden. 

Zeker door het loslaten van de regel ‘één vereniging per ras’ is er de 

afgelopen jaren een aantal  rasverenigingen bijgekomen. Hun bestuursleden 

zijn vaak nieuw in kynologenland. Maar ook de bestuurszetels binnen de 

‘oude’ verenigingen wisselen veelvuldig en kennis met betrekking tot de 

Raad van Beheer en de organisati e van de landelijke kynologie worden vaker 

niet dan wel overgedragen. 

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

lezers is de onderstaande informati e vooral bedoeld.

Geschillen op kynologisch gebied –  afl evering 1: het Tuchtcollege

Wie deelneemt aan een door de Raad van Beheer gereglementeerde 

hondensport, accepteert daarbij automati sch de regels die in deze sector 

gelden. In juridische termen noemen we dat accepteert de rechtsmacht van 

de Raad van Beheer. Behalve de statuten en huishoudelijke reglementen van 

de Raad van Beheer, is vooral het Kynologisch Reglement (KR) van belang. 

Daarin is met name voor individuele deelnemers aan de georganiseerde 

kynologie te vinden wat de regels zijn, bijvoorbeeld m.b.t. tentoonstellingen, 

examens, keurmeesters, inschrijving in het NHSB, exposanten, 

windhondenrennen, veldwedstrijden, kortom, te veel om op te noemen.

In het KR vindt men dus ook wat strafb aar is, hoe wordt gestraft  en hoe men 

bezwaar tegen de beslissingen van de Raad van Beheer kan maken. 

Alle reglementen van de Raad van Beheer zijn te vinden onder: htt p://www.

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

In eerste instanti e komen alle overtredingen en geschillen terecht op de 

bureau van de afdeling Juridische Zaken van de Raad van Beheer. Daarna 

kent de kynologie een aantal instanti es dat overtredingen en klachten in 

behandeling neemt,  de strafmaat bepaalt en uitspraken doet over deze 

geschillen op kynologisch gebied:

• Tuchtcollege

• Geschillencommissie

Het Tuchtcollege behandelt klachten bij overtredingen van bepalingen in 

kynologische reglementen. De bepalingen die op het Tuchtrecht van 

toepassing zijn, zijn te vinden in het KR: hoofdstuk VI.

Straff en kunnen zijn: berisping, geldboete, ti jdelijke of blijvende 

diskwalifi cati e van personen of honden, ontnemen van de kennelnaam en 

een verbod tot het optreden als keurmeester of offi  cial.

Uitspraken van het Tuchtcollege worden gepubliceerd als het college de 

Raad van Beheer aanbeveelt om dat te doen. 

Informati e over ti jdelijke of blijvende diskwalifi cati es van personen is te 

vinden op: 

htt p://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridische-uitspraken/

overzicht-diskwalifi cati es/ 

Meer over het Tuchtcollege: 

htt p://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/commissies-colleges/

tuchtcollege/ 

Uitspraken van het Tuchtcollege: 

htt p://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridische-uitspraken/

uitspraken-tuchtcollege/  

Volgende keer: de Geschillencommissie.

 TERUGKOPPELING EVALUATIE 
KEURMEESTERBELEID

Naar aanleiding van het verzoek om het keurmeesterbeleid vervroegd te 

bekijken, zijn er vorig jaar twee bijeenkomsten geweest: één met de 

rasverenigingen en één met de keurmeesters. Resultaat was een aantal 

opmerkingen en suggesti es die verwerkt zijn in een nieuw 

Uitvoeringsreglement Keurmeesterbeleid. Dit in nauw overleg met de 

portefeuillehouder Keurmeesterzaken en de keurmeestervereniging VKK.

De Raad van Beheer nodigt alle rasverenigingen op woensdag 16 april en alle 

keurmeesters op donderdag 17 april uit voor een bijeenkomst waarin het 

aangepaste Keurmeesterbeleid gepresenteerd wordt. Er wordt nog een 

aparte uitnodiging verstuurd aan de rasverenigingen en keurmeesters. 

http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridische-uitspraken/overzicht-diskwalificaties/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/commissies-colleges/tuchtcollege/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridische-uitspraken/uitspraken-tuchtcollege/
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 RAAD VAN BEHEER ELKE MAAND IN ONZE HOND!
Met ingang van het januarinummer 2014 is de Raad van Beheer weer elke maand aanwezig in het 

kynologisch maanblad Onze Hond. In de arti kelenserie Raadar XL komen actuele thema’s aan de 

orde of wordt een beeld geschetst van de Raad van Beheer als organisati e. 

Dit zijn de arti kelen die recent zijn verschenen of binnenkort zullen verschijnen:

• Onze Hond februari 2014: Verplichte DNA-afname en afstammingscontrole.

•  Onze Hond maart 2014: Fokken van Rashonden. Symposium: ‘Omgaan met verwantschap en 

inteelt’.

•  Onze Hond april 2014: ‘Ambiti e en verandering’. Gesprek met de nieuwe directi e van de Raad van 

Beheer, dr. drs. Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns

•  Onze Hond mei 2014: De mensen achter het bureau van de Raad van Beheer. De 

Stamboekhouding

Media Partner

ONZE HOND is Media Partner van de Raad van Beheer. Onze Hond besteedt dan ook aandacht aan 

alle belangrijke kynologische acti viteiten zoals :

• Onze Hond februari 2014: Hond van het Jaar 2013 Show – uitnodiging

• Onze Hond februari 2014: Eendaagse en Winner Tentoonstelling 2013 - verslag

• Onze Hond maart 2014: Nieuwjaarsrecepti e 2014 van de Raad van Beheer - verslag

•  Onze Hond maart 2014: Overhandiging door de Raad van Beheer aan staatssecretaris Sharon Dijksma 

van de intenti everklaringen in het kader van het project ‘De gezonde(re) en sociale hond in Nederland’

• Onze Hond april 2014: Hond van het Jaar 2013 Show - verslag 

Vriend Dag van de Hond 

Daarnaast is Onze Hond ook vriend van de Dag van de Hond. Onze Hond ondersteunt de promoti e 

rondom dit belangrijke kynologische evenement met redacti onele en promoti onele aandacht. 

 

 VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN
In de afgelopen periode zijn de Verenigingsfokreglementen van onderstaande 

rasverenigingen goedgekeurd door de Raad van Beheer:

• Vereniging Bearded Collie Liefh ebber

• Nederlandse Barsoi Club (NBC)

• Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland

• Shih-Tzu Club Nederland (STCN)

• Havanezer Club Nederland

• Gordon Sett er Vereniging Nederland

• Vereniging Fokkers & Liefh ebbers Gladharige Dwergpinscher (VFLD) 

• Lancashire Heeler Club Nederland

• Västgötaspets Vereniging Nederland (VVN)

• Belgische Herder Club Nederland (BHCN)

• Nederlandse Rasvereniging van Liefh ebbers en Fokkers van de Barbet

• Labrador Kring Nederland

• Nederlandse Club voor Dalmati sche Honden (NCDH)

• Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden (NVBH)

• Zwitserse Witt e Herder Vereniging Nederland

• Basset Artésien Normand Club Nederland

• Hollandse Smoushonden Club (HSC)

• Afghaanse Windhond Club Nederland (ACN)

• Bearded Collie Vereniging Nederland

• Clumber Spaniel Club Nederland

• Nederlandse Bearded Collie Club (NBCC)

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013
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 FOKVOORWAARDEN VOOR DE ENGELSE BULLDOG
De Raad van Beheer, de Engelse Bulldog Club Nederland en de Bulldog Club 

Nederland hebben een convenant gesloten dat op 1 juni 2014 zal ingaan. 

Fokkers die in de afgelopen vijf jaar een nest Engelse Bulldoggen hebben 

gefokt, hebben hierover een brief van de Raad van Beheer ontvangen omdat 

de fokregels voor afgift e van stambomen voor dit ras gaan wijzigen. Deze 

regels zijn noodzakelijk omdat de gezondheid van de Engelse Bulldog ernsti g 

wordt bedreigd. 

Problemen met de voorste en lagere luchtwegen, die tot grote benauwdheid 

leiden, het vaak niet via een natuurlijke weg kunnen bevallen en knie- en 

blaassteenproblemen moeten worden teruggedrongen. Daarbij geven de 

rasstandaard en het exterieur van de Engelse Bulldog de mogelijkheid tot 

overdrijving. 

Aan pups geboren uit dekkingen vanaf 1 juni 2014 zal geen stamboom 

worden afgegeven indien de ouders niet aan de regels uit het convenant 

voldoen. Dit geldt voor alle nesten, ongeacht of de fokker lid is van een 

rasvereniging of niet. 

  

De eisen die gelden voor Engelse Bulldogen die voor de fokkerij worden 

ingezet zijn:

• Fokgeschiktheidskeuring (conditi e, patella onderzoek, exterieurkeuring)

• ECVO oogonderzoek;

• DNA-test op blaasstenen;

• Inteeltbeperking;

• Natuurlijke geboorte – keizersnede.

Op deze link: htt p://www.raadvanbeheer.nl/ebfokkerij zijn de details met 

betrekking tot de vijf fokvoorwaarden te vinden.

Informati ebijeenkomst en fokgeschiktheidskeuring

Op zaterdag 15 maart a.s. zal in het Sportcentrum te Beusichem een 

informati ebijeenkomst worden gehouden. Op de website van de Raad van 

Beheer is het programma van deze bijeenkomst te vinden. Aanmelden kan 

via bulldog@raadvanbeheer.nl 

Na deze bijeenkomst vindt de eerste fokgeschiktheidskeuring plaats. Wie zijn 

of haar hond aan de test wil laten deelnemen, kan zich aanmelden op de 

website van de Raad van Beheer. De kosten bedragen € 150,- per hond. Voor 

meer informati e zie htt p://www.raadvanbeheer.nl/ebfokkerij  

 DAG VAN DE HOND INFORMATIEBIJEENKOMST DEELNEMERS
De voorbereidingen voor de Dag van de Hond op 18 mei 2014 zijn in volle gang. De 

centrale organisati e van de Dag van de Hond wordt gedaan door de Raad van Beheer.  

Voor de deelnemende verenigingen aan de Dag van de Hond werd er op 18 februari 

een informati eavond gehouden. Kynologen Club Culemborg, ook dit jaar weer 

deelnemer aan de Dag van de Hond, was de gastvrije locati e hiervoor. 

Dit jaar staat het thema Kind & Hond centraal bij de Dag van de Hond. De 

deelnemers kregen een presentati e van Margit Bossard over de voordelen van het 

opgroeien van kinderen met honden en van gedragsdeskundige Quirine Pott er van 

Loon-Suermondt van O&O met als thema ‘Kind & Hond, samen plezier’. Op 12 maart 

volgt er dan nog een workshop voor deelnemende verenigingen door Quirine Pott er 

van Loon-Suermondt en trainer Judith Lissenberg, zodat de deelnemers klaar zijn 

voor de ontvangst van alle bezoekers op 18 mei 2014 met leuke acti viteiten. Voor 

meer informati e zie www.dagvandehond.nl  

Paul Peeters, verantwoordelijk voor de organisati e van de Dag van de Hond vanuit de Raad van 

Beheer, geeft  informati e over de centrale organisati e

7.000

 MIJLPAAL: RAAD VAN BEHEER FACEBOOK 7.000 
LIKES!

De Raad van Beheer heeft  op haar Facebook onlangs de grens van 7.000 likes 

doorbroken. Dank aan alle likers die onze pagina volgen! Maar er is nog 

voldoende ruimte voor meer. Om het aantal likes te sti muleren verloten wij 

bij iedere volgende 500 likes het nieuwe Handboek Kynologische Kennis 1 of 

het Handboek Fokken van Rashonden. Dus ga snel naar 

www.facebook.com/raadvanbeheer 

en like onze pagina.

Jippie!
Ik heb mijn 
DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups  
een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Goed nieuws voor pupkopers en voor 
rashondenfokkers!

Voor meer informatie  
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
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 RAADAR NU OOK OP IPAD OF ANDROID TABLET VIA 
GRATIS APP!

Raadar is nu ook te lezen op uw iPad of Android tablet. Via een grati s app 

kunt u de Raadar en een groot aantal voorgaande Raadars nu grati s lezen.

U kunt de app downloaden via: 

App Store Apple

htt ps://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8

Android Store

htt ps://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.raadar.android&hl=nl  

 INSCHRIJVEN VOOR DE TENTOONSTELLINGEN 
UTRECHT EN GOES

Tentoonstelling Utrecht

Waar? Home Boxx, Nieuwegein

Wanneer? 5 en 6 april 2014 

Klik hier voor het inschrijff ormulier 

Klik hier voor online inschrijven 

Sluiti ng: 15 maart 2014

Website: www.de-utrecht.nl  

Tentoonstelling Goes

Waar? Zeelandhallen in Goes

Wanneer: 19 en 20 april 2014 

Inschrijff ormulier: htt p://www.dogshowgoes.nl/2014.pdf 

Sluiti ng: 25 maart 2014 (online sluiti ng 1 april 2014)

Website: www.dogshowgoes.nl 

Bijzonder: Utrecht en Goes zijn dubbelshows, waar op beide dagen alle 

rassen worden gekeurd.

 COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
De benoeming van de leden van de Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) 

liep in de zomer van 2013 ten einde. De Raad van Beheer is de vier 

oud-commissieleden zeer erkentelijk voor het feit dat ze als demissionaire 

commissie de lopende zaken zijn blijven afh andelen. 

 

De administrati eve werkzaamheden van de commissie zijn nu ondergebracht 

bij het Bureau van de Raad van Beheer. Dit betekent ook dat alle informati e 

naar de website van de Raad van Beheer is gegaan. Op www.raadvanbeheer.nl 

onder de knop ‘Opleidingen’ en dan de pagina ‘Kynologisch Instructeur’ kunt u 

de gegevens vinden, zoals een lijst van gecerti fi ceerde instructeurs en een link 

naar de reglementen voor de examens.

Inmiddels is er een interim commissie in het leven geroepen om deze 

opleiding opnieuw onder de loep te nemen en de examens beter te 

stroomlijnen. Daar waar de oude commissie bestond uit een lid van elk 

rayon, is nu gekozen voor een delegati e uit de gelederen van de 

hondensporten. Deze interim commissie zal zich als eerste buigen over de 

verplichte nascholingen en examens, zodat de voortgang hierin wordt 

gewaarborgd.

 

Vragen en/of suggesti es voor de commissie worden zeer op prijs gesteld. U 

kunt dat laten weten via opleidingen@raadvanbeheer.nl 

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

http://www.de-utrecht.nl/wp-content/uploads/2013/06/Inschrijfformulier-2014-versie-1-+-reglement.pdf
http://dsu.showadmin.nl/inschrijf/
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.raadar.android&hl=nl


 NIEUW AANGESLOTEN RASVERENIGINGEN 
• Irish Soft  Coated Wheaten Terrier Club Nederland 

• Nederlandse Vereniging voor de Epagneul Bleu de Picardie 

• Vereniging Onze Stabyhoun

 

 NIEUWE DERDE HERZIENE DRUK HANDBOEK 
KYNOLOGISCHE KENNIS 1 VERSCHENEN

De derde, herziene druk van het Handboek Kynologische Kennis 1 is verschenen. Dit is het 

standaardwerk voor diegenen die de opleiding Kynologische Kennis 1 (KK1) volgen. Echter, ook 

iedereen die meer wil weten van honden, vindt in dit boek een schat aan informati e, ingedeeld naar 

de vakken die deel uit maken van de opleiding KK1.   

250 Pagina’s, rijk geïllustreerd, prijs € 30,95 en te bestellen via de webwinkel van de Raad van 

Beheer: htt p://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/bestellen-boek-

kynologische-kennis-1/

Bestel snel! De Raad van Beheer neemt de verzendkosten voor haar rekening. 

 HOND VAN HET JAAR 2013 SHOW DRUKBEZOCHT!
In ‘De Flint’ in Amersfoort vond op zondag 23 februari jl. de jaarlijkse Hond van het Jaar Show 

plaats. De organisati e was in handen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland. De partners zijn ‘Cynophilia’, Eukanuba, het kynologisch maandblad Onze Hond en 

Kynoweb. 

Deelnemen aan deze show kan slechts op uitnodiging; alleen honden die in 2013 bepaalde 

resultaten hadden behaald en die een Nederlandse eigenaar hebben, kwamen hiervoor in 

aanmerking. Ook dit jaar werden er weer ruim 270 honden ingeschreven!

Er wordt op deze show niet op rasniveau, maar op het niveau van de rasgroep gekeurd en de 

beste van elke rasgroep gaat door naar de eindkeuring. Tevens is er de verkiezing van de beste 

van de Nederlandse rassen en de beste veteraan van het jaar. De keuringen van de rasgroep 

werden verricht door uitsluitend Nederlandse keurmeesters en ook de Best-In-Show 

keurmeester – de heer Hans Boelaars – komt uit eigen land.

Na een keur aan prachti ge rasvertegenwoordigers te hebben gezien en na een spannende fi nale, 

plaatste keurmeester Boelaars als 1ste de Welsh Terrier reu Poirot from Michel at Husken JW’13, gefokt door C. Denk en eigendom van P.M.J. Krautscheid. 

Deze reu mag zich daarmee de Hond van het Jaar 2013 noemen. 

Reserve beste werd de Epagneul nain conti nentale, Papillon reu Kamp. Pipistrelle Creamer’s Dream, Belgisch en Lux. Kamp., CIB W’13, gefokt door C.A. 

Ahern en eigendom van M.P.M. Sti phout. . 

De organisati e, partners, keurmeesters en winnende honden van de Hond van het Jaar 2013 Show.

De dolgelukkige winnaar feliciteert zijn hond
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 HERMETING VAN DE WHIPPET EN HET ITALIAANSE WINDHONDJE 
De Commissie voor de Windhondenrensport heeft  een voorstel tot algehele 

hermeti ng van de Whippet en het Italiaanse Windhondje bij het bestuur van 

de Raad van Beheer ingediend. De commissie acht het hermeten 

noodzakelijk vanwege de ontstane concurrenti evervalsing en de onveilige 

situati es die door de verschillen in groott e van de honden kunnen ontstaan. 

Het belang van de windhondenrensport is derhalve gediend bij een 

hermeti ng van de Whippet en het Italiaanse Windhondje. Het bestuur van 

de Raad van Beheer deelt deze mening en heeft  daarom besloten onder de 

volgende voorwaarden akkoord te gaan met het voorstel tot hermeten:

A.  Zij verleent hiermee toestemming voor de  gevraagde algehele hermeti ng 

van de Whippet en het Italiaanse Windhondje;

B.  Invoering bij het komende renseizoen van een ti jdig door de Commissie 

Windhondenrensport gereglementeerde kampioenschapsren voor de 

sprinterklasse, onder gelijkti jdige opwaardering van die klasse;

C.  Invoering van passende maatregelen ter opvang  en herplaatsing van 

afgemeten/niet meer inzetbare honden, die door hun eigenaren worden 

afgestoten, in samenspraak met de renverenigingen, de Nederlandse 

Whippetclub en de Raad van Beheer;

D.  Uitvoering van een ti jdige en duidelijke communicati e van de onder A., B. 

en C. bedoelde maatregelen naar de volledige achterban;

E.  De onderdelen A., B., C. en D. zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Inmiddels heeft  de Commissie voor de Windhondenrensport haar leden op 

de hoogte gebracht van het bestuursbesluit en zijn de eerste meti ngen 

verricht. Er waren 67 honden opgeroepen. 66  honden zijn verschenen en 

gemeten, waarvan er 20 honden zijn afgemeten (30,3 %).

De heer Iser (voorzitt er van de Commission des Courses de Lévriers van de 

FCI) was aanwezig en gaf de 

commissie een groot 

compliment. Hij vond dat 

de procedure en uitvoering 

als voorbeeld kon worden 

gesteld voor de andere FCI 

landen.

 HET OPTILLEN VAN HONDEN IN DE SHOW RING EN DAARBUITEN!
Over dit onderwerp is de laatste ti jd nogal veel te doen geweest via social 

media, mede naar aanleiding van de in februari 2014 gehouden Westminster 

Kennel Club Dog Show te New York. Via social media gaan er foto’s rond van 

honden die aan de nek en aan de staart worden opgeti ld. Deze wijze van 

opti llen van honden is natuurlijk zeer ongewenst en kan dan ook niet worden 

geaccepteerd op onze tentoonstellingen in Nederland of elders in de wereld. In 

de historie van sommige hondenrassen, die voor de jacht werden gebruikt, 

leest men dan wel dat deze rassen vroeger via de staart uit holen werden 

getrokken en dat daarom veel terriërrassen zo gehard zijn dat deze in het veld 

hier niet op reageren. Echter, anno 2014 en met de huidige inzichten in de 

constructi e van het skelet en de anatomische opbouw van een hondenlichaam, 

weten wij dat deze wijze van opti llen van honden niet gewenst is. De inzichten 

en de kennis over honden verschillen natuurlijk enorm over de wereld. 

Het goede voorbeeld

Nederland - en gelukkig veel andere Europese landen - nemen in veel van 

deze gevallen het voortouw en geven het goede voorbeeld. De Raad van 

Beheer zal in de komende periode dan ook bij haar keurmeesters en 

ringmedewerkers op tentoonstellingen het onderwerp ‘het opti llen van 

honden op tentoonstellingen en in de show ring’ extra onder de aandacht 

brengen. Tevens zal het Honden Welzijn Team, dat op elke Nederlandse 

CAC/CACIB tentoonstelling aanwezig is, worden gevraagd om extra toezicht 

te houden op de wijze van opti llen van honden. Om de bewustwording 

extra te ondersteunen, zal de Raad van Beheer een aantal striptekeningen 

laten maken, dat aangeeft  wat gewenst is en wat juist niet! Deze 

tekeningen zullen dan zo breed mogelijk binnen en buiten de showwereld 

worden verspreid.

 VERBOD OP HET VERWIJDEREN VAN BIJKLAUWTJES BIJ HONDEN PER 1 JULI 2014
In het besluit Diergeneeskundigen is het Ingrepenbesluit aangepast. Het 

besluit Diergeneeskundigen is een onderdeel van de Wet Dieren (vervangt 

de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Door deze 

aanpassing in het Ingrepenbesluit is het dierenartsen niet meer toegestaan 

om bijklauwtjes te verwijderen bij honden tot de leeft ijd van 4 dagen. 

Wanneer de bijklauwtjes voor problemen zorgen en er een medische 

noodzaak is, mogen dierenartsen de bijklauwtjes wel verwijderen. 

Bijklauwtjes zijn bijteentjes die sommige rassen aan de achterpoten 

hebben, soms zelfs twee paar. 

Bij een aantal hondenrassen is het bezitt en van bijklauwtjes een onderdeel 

van de rasstandaard. Echter, de afwezigheid van bijklauwtjes wordt in veel 

FCI rasstandaarden als gewenst aangegeven. Net als bij het verbod op het 

couperen van oren en staarten, staat de nati onale wetgeving alti jd boven 

de kynologische reglementen. De Raad van Beheer zal internati onaal onder 

de aandacht brengen dat het verwijderen van bijklauwtjes in Nederland na 

1 juli 2014 niet meer is toegestaan. 

De Raad van Beheer vindt dat dit bij keuringen geen negati eve beoordeling 

dan wel een lagere plaatsing in een klasse mag opleveren.
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 OUTCROSS SAARLOOSWOLFHOND EN WETTERHOUN
Binnen de Nederlandse hondenrassen is door 

de Saarlooswolfh onden vereniging (AVLS) en 

de Wett erhoun vereniging (NVSW) 

aangegeven dat een goede toekomst van hun 

rassen alleen is te realiseren als er nu ‘vers 

bloed’ wordt toegevoegd aan de bestaande 

populati es.  Met ‘vers bloed’ wordt een 

kruising met een ander, erkend hondenras 

bedoeld.

De Raad van Beheer heeft  deze rasverenigingen 

om een plan van aanpak gevraagd. Daarin staat 

beschreven wat de situati e van het ras/de 

populati e op dit moment is en hoe men de 

outcross vorm gaat geven. Maar ook staat 

hierin beschreven hoe de nakomelingen 

vervolgens mogen/moeten worden ingezet 

voor de fokkerij. 

De rasverenigingen nemen de plannen en de 

oplossingen zeer serieus en de Raad van 

Beheer heeft  er alle vertrouwen in dat de 

rassen op deze manier een goede toekomst 

tegemoet kunnen zien, waarbij gezondheid 

en gedrag leidend zijn boven het uiterlijk. 

Maar waarbij ook de honden met ‘vers bloed’ 

zeker wel herkenbaar blijven!

 FCI DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
Regelmati g publiceert de internati onale rashonden-

organisati e de Fédérati on Cynologique Internati onale (FCI) 

haar digitale nieuwsbrieven. Hieronder twee 

nieuwsbrieven waaraan in deze Raadar extra aandacht wordt geschonken. 

Circular 10/2014: FCI REGULATIONS FOR SHOW JUDGES 

Dit is het actuele FCI-reglement voor exterieur keurmeesters. Vanaf 1 januari 

2014 wordt het keurgeld (onkostenvergoeding) per dag vastgesteld op 

€ 50,00 en de reisdagen op € 35,00.

Circular  14/2014: FCI BASIC STATEMENT FOR SHOW JUDGES DOGS FIT FOR 

THEIR ORIGINAL FUNCTION 

Dit is een belangrijk document voor het keuren van honden op 

tentoonstellingen. Het betreft  een lijst met aandachtspunten waarop 

keurmeesters dienen te lett en bij het bij het keuren van honden. Deze lijst is 

uniform voor alle rassen. Aandachtspunten zijn: disharmonie en constructi e, 

tanden, ogen, te losse huid, obesitas (overgewicht), temperament en gedrag, 

te veel vacht en vachtverzorging, evaluati e en verslaglegging. 

Nederland heeft  een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van dit 

document en de Raad van Beheer is dan ook zeer tevreden dat het bestuur 

van de FCI dit document in oktober 2013 heeft  goedgekeurd. Internati onaal 

zijn nu dezelfde richtlijnen voor het keuren van rashonden van toepassing.  

FCI digitale nieuwsbrieven zijn terug te vinden via: 

www.fci.be/circulaires2014.aspx

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



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.

 VOOR DE AGENDA
1/2 maart Tentoonstelling Groningen, www.marti nidogshow.nl 

15 maart 2014  Informati esessie en Fokgeschiktheidskeuring Engelse 

 Bulldog, Beusichem, www.raadvanbeheer.nl/ebfokkerij

22/23 maart Tentoonstelling Leiden (Hazerswoude), www.kvrijnland.nl  

5/6 april 2014  Tentoonstelling Utrecht (Nieuwegein),

 www.de-utrecht.nl

16 april 2014  presentati e keurmeesterbeleid voor rasverenigingen

17 april 2014  presentati e keurmeesterbeleid voor keurmeesters

19/20 april 2014  Tentoonstelling Goes, www.dogshowgoes.nl

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

28 juni 2014 Algemene Vergadering Raad van Beheer, uitsluitend 

 toegankelijk voor aangesloten leden.

Voor alle acti viteiten op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en 

Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en 

Werkhonden zie: www.raadvanbeheer.nl/agenda

 REGLEMENTWIJZIGING SPORTEN MET HONDEN GEORGANISEERD DOOR ‘CYNOPHILIA’
Het bestuur van ‘Cynophilia’ heeft  haar voorstellen voor de 

reglementwijzigingen met betrekking tot het sporten met honden 

ingetrokken. Dit naar aanleiding van de reacti es vanuit de kynologie. Daarna 

heeft  zij een nieuw voorstel bij het bestuur van de Raad van Beheer 

ingediend, waarover beide besturen met elkaar in gesprek zijn gegaan. De 

twee wijzigingen die nu worden voorgesteld betreff en allereerst een aantal 

effi  ciencyverbeteringen, dat in de toekomst moet leiden tot een betere 

aanpak en afh andeling van de aanvragen van startlicenti es. Daarnaast stelt 

het bestuur van ‘Cynophilia’ een aanpassing voor van een aantal tarieven om 

de sporten goed en professioneel te kunnen organiseren. 

Gelet op de organisatorische wijzigingen die nu worden voorgesteld, is het 

bestuur van de Raad van Beheer van mening dat een besluit voor het 

seizoen 2014 verantwoord kon worden genomen. 

Lopende het jaar zullen de gevolgen van de vernieuwde werkwijze worden 

geëvalueerd. Tegelijkerti jd kan dan met de aangesloten leden van de Raad van 

Beheer, de sporters en ‘Cynophilia’ aan de tweede fase van de reorganisati e 

van de sporten worden gewerkt. Mogelijke reglementwijzigingen zullen in 

goed overleg worden voorbereid alvorens besluitvorming zal plaatsvinden. 

‘Cynophilia’ zal de leden zo spoedig mogelijk informeren omtrent de 

vernieuwde werkwijze.  

 MELD U AAN VOOR RAADAR…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer: 

www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

 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 editi es van Raadar terugvinden en downloaden via de 

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

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.

De tarieven zullen per 1 maart 2014 als volgt zijn:

Omschrijving   Tarief Seizoen 2014

Startlicenti e per hond voor het hele seizoen   € 15,00

Wedstrijdlicenti e voor de vereniging per inschrijving per wedstrijd   €  5,25

Contributi e GGB leden   € 100,00

http://www.martinidogshow.nl



