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NIEUW BIJ DATABANK HONDEN: GRATIS INVUL SERVICE VOOR FOKKERS EN PUPKOPERS RASHONDEN!
Als extra gratis service biedt Databank
Honden de mogelijkheid voor fokkers en
pupkopers van rashonden met NHSBstamboom om gegevens automatisch in te
laten vullen op Databank Honden.
Databank Honden is een oﬃciële door de
overheid aangewezen databank voor de
verplichte registratie van honden. Databank
Honden is een initiatief van de Raad van
Beheer, al meer dan 100 jaar de
overkoepelende organisatie voor de
registratie van alle rashonden in Nederland.

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

1 april
2013

De fokker hoeft dan niet meer
de chipnummers, de namen van de pups en
de chipper in te voeren. Dat maakt het een
stuk eenvoudiger voor de fokker.
Invul Service voor pupkoper rashond
Voor de pupkoper bestaat de invul service uit
het laten ophalen en invullen van de gegevens van de raspup. De pupkoper hoeft dan
niet meer het chipnummer en de naam van
de hond in te voeren. Dat maakt het een stuk
eenvoudiger voor de pupkoper.

Databankhonden.nl is een initiatief van

Invul Service voor fokkers van rashonden
Nieuw: gratis invul service
De Invul Service werkt alleen voor
Als extra gratis service biedt Databank
rashonden omdat de gegevens van
voor fokkers en pupkopers
Honden de mogelijkheid voor fokkers van
rashonden bij de Raad van Beheer bekend
rashonden bij Databank
zijn.
rashonden om de nestgegevens van de
Honden!
gefokte pups automatisch in te laten vullen
op Databank Honden.
Deze gratis service is afgelopen maand actief geworden.
De nestgegevens zijn de gegevens zoals die in het NHSB, het
Hiermee heeft Databank Honden nu een complete
Nederlands Honden Stamboek, worden ingegeven door de
dienstverlening: gratis Terug Vind Service én gratis Invul
Raad van Beheer. Deze nestgegevens worden door de invul
Service. Databank Honden is daarmee uniek in zijn soort.
service ‘opgehaald’ uit het stamboek en ingevuld in het
Geen enkele andere databank kan deze service bieden. Voor
aanmeldformulier bij Databank Honden.
meer informatie kunt u terecht op www.databankhonden.nl.

DE HEER VAN DER SNEE EREKEURMEESTER
Exterieurkeurmeesters die vele jaren lang de Nederlandse
kynologie in binnen- en buitenland op bijzondere wijze
gediend hebben, kunnen als waardering voor de lange staat

van dienst benoemd worden tot erekeurmeester. Bij de
toekenning hoort een speciale oorkonde van de Raad van
Beheer.

De heer Van der Snee ontvangt de oorkonde als
erekeurmeester uit handen van bestuurslid Hugo Stempher.

Voorafgaand aan de ALV van de rasvereniging voor Oosterse
Windhonden (NVOW) op 22 maart jl. werd de heer A.H. (Ad)
van der Snee benoemd tot erekeurmeester. De oorkonde werd
uitgereikt door bestuurslid Hugo Stempher. De heer Van der
Snee Heeft een zeer lange staat van dienst als exterieurkeurmeester. Zijn 1e ras waarvoor hij benoemd werd was de
Afghaanse Windhond in 1978. Hij was bevoegd voor FCI groep
10 Windhonden en voor halfwindhonden en voor het nationale
ras de Drentsche Patrijshond. Daarnaast was hij zeer actief bij
diverse rasverenigingen als bestuurslid, (mede-)oprichter en was
hij bekend als auteur/vertaler van diverse boeken en publicaties
waaronder ook rasstandaarden. Zelf was hij ‘tamelijk tevreden’
over zijn boek ‘Koning der honden’ over de Afghaans Windhond
dat ook in de bibliotheek van de Raad van Beheer aanwezig is.

www.raadvanbeheer.nl

DAG VAN DE HOND WORKSHOP INSTRUCTEURS GROOT SUCCES
De voorbereidingen voor de Dag van de Hond op 18 mei
2014 zijn in volle gang. De centrale organisatie van de Dag
van de Hond wordt gedaan door de Raad van Beheer. Voor
de deelnemende verenigingen aan de Dag van de Hond was
er op 18 februari een informatieavond. Deze werd gevolgd
door een workshop voor instructeurs op 12 maart.
Meer dan 45 instructeurs uit het hele land kwamen hiervoor
bijeen op het terrein van de KV Nieuwegein. Stond de teller
voor aanmeldingen een week ervoor nog maar op 7
aanmeldingen voor de workshop, binnen een paar dagen was
dit opgelopen tot meer dan 45!
Dit jaar staat het thema Kind & Hond centraal bij de Dag van
de Hond. De deelnemers kregen van gedragsdeskundige
Quirine Potter van Loon-Suermondt van O&O, toptrainer
Judith Lissenberg en, vanwege de grote opkomst, speciaal
aangevuld met gedragsdeskundige Tomi Dijkema, een
workshop met als thema ‘Kind & Hond, samen plezier’. Op

WORLD DOG SHOW 2018 ZOEKT PARTNERS!
In augustus 2018
organiseert de Raad
van Beheer de FCI
World Dog Show in de
Amsterdam RAI. Met
de voorbereidingen
van dit grote
evenement is de
stichting die deze
hondententoonstelling
namens de Raad van
Beheer gaat
organiseren, al gestart.
Mocht u als bedrijf, merk, organisatie interesse hebben om
als partner betrokken te zijn bij dit unieke evenement in
Nederland, dan verzoeken wij u om contact met ons op te
nemen. Wij zijn graag bereid om met u in overleg te gaan en
met elkaar te bepalen hoe wij, als organisaties, elkaar zouden
kunnen versterken. Zowel in de aanloop naar dit wereld
evenement, alsook tijdens het evenement zelf. Mocht u
suggesties en/of relaties hebben bij/voor bedrijven en/of
organisaties, dan vernemen wij dat natuurlijk ook graag. Uw
reacties kunt u sturen naar: r.doedijns@raadvanbeheer.nl

NIEUW AANGESLOTEN RASVERENIGING BIJ DE
RAAD VAN BEHEER
Wij verwelkomen de ‘rasvereniging de Tibetaanse Terriër’ als
nieuw aangesloten rasvereniging.
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Plezier bij de instructeurs tijdens de workshop voor de Dag
van de Hond.
het grote veld van KV Nieuwegein kon iedereen met veel
plezier en passie vervolgens aan het werk met de eigen hond.
Voor een beeldverslag zie de foto’s op
www.facebook.com/dagvandehond
De deelnemers zijn klaar zijn voor de ontvangst van alle
bezoekers op 18 mei 2014 met leuke activiteiten! Voor meer
informatie over de Dag van de Hond zie
www.dagvandehond.nl

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 gratis app kunt u de Raadar en een groot aantal
voorgaande Raadars nu gratis lezen.
U kunt de app downloaden via:
App Store Apple
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
Android Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.raadar.
android&hl=nl

PROMOTIE DAG VAN DE HOND
De Dag van de Hond beloofd ook dit jaar weer een succes te
worden. De promotie is in volle gang. Zo hebben alle
aangesloten verenigingen de promotieposter en enkele ﬂyers
ontvangen. De komende periode ontvangen alle
dierenartsenpraktijken en alle trimsalons de poster en ﬂyers.
Wij waarderen het als ook u de Dag van de Hond en daarmee
de hond en de hondensport promoot. U kunt dit doen door
digitale banners op uw website te zetten. Ook kunt u
stoppers in uw clubblad of nieuwsbrief plaatsen. Deze kunt u
downloaden van de website van de Dag van de Hond. Ook
kunt u posters en ﬂyers aanvragen. U vindt de banners en het
aanvraagformulier op de website van de Dag van de Hond
www.dagvandehond.nl onder de knop ‘promotie’.

AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?
Het merendeel van de verenigingen is al zeer lange tijd
aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden
weten vaak hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe
de overlegstructuren zijn en waar welke informatie 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 organisatie 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 informatie vooral bedoeld.
Deze keer:
Geschillen op kynologisch gebied – aﬂevering 2: de
Geschillencommissie
Als men van mening is dat men door een besluit van de Raad
van Beheer in zijn/of haar belang is getroﬀen, kan men
binnen vier weken na de verzending of bekendmaking van
dat besluit bij de Raad van Beheer bezwaar aantekenen. Dit
kan niet wanneer het bezwaar betrekking heeft op een van
de situaties genoemd in het Kynologisch Reglement (KR) bij
hoofdstuk VII, artikel 2.
Binnen acht weken na ontvangst van het bezwaar moet de
Raad, via een schriftelijk bericht, de indiener van haar
beslissing op de hoogte stellen. Deze termijn kan eenmalig
met vier weken worden verlengd. De indiener van de klacht
kan door de Raad van Beheer worden gehoord, mits die wens
in het bezwaarschrift is geuit.
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Beroepschrift
In twee gevallen kan een klager zich door het indienen van
een beroepschrift wenden tot de Geschillencommissie:
- als hij of zij het oneens is met de beslissing van de Raad van
Beheer
- als de Raad van Beheer niet tijdig (tweemaal vier weken na
dagtekening van de klacht) een beslissing neemt
Zo’n beroepschrift moet binnen vier weken na de verzending
van het bestreden besluit of binnen vier weken na de termijn
waarbinnen de Raad een beslissing had moeten nemen
worden ingediend bij de Geschillencommissie. De
Geschillencommissie heeft een eigen postadres:
Geschillencommissie voor de Kynologie, Postbus 75743, 1070
AS Amsterdam.
Uitspraken
Niet alle uitspraken van de Geschillencommissie worden op
de website van de Raad van Beheer openbaar gemaakt. Dit
gebeurt alleen als de commissie aangeeft dat belangrijk te
vinden. Deze geanonimiseerde uitspraken zijn te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/juridischeuitspraken/uitspraken-geschillen-commissie/
De basis voor en bij het functioneren van de
Geschillencommissie vindt men in het Kynologisch Reglement
(KR), dat volledig op de website van de Raad van Beheer is te
raadplegen:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/
kynologisch-reglement/
Artikel VII.2 (pagina 145).

POSITIEVE REACTIES OP NIEUWE INDELING RAADAR
In de Raadar van februari jl. werd de
opinie van de lezers gevraagd over de
nieuwe indeling van Raadar. De vele
reacties waren allemaal zeer positief!
Een korte bloemlezing:
Heerlijk! Dat leest stukken makkelijker.
Mevrouw C.K.

Ik ben erg tevreden over de nieuwe
lay-out. Echt veel makkelijker om te
lezen.
Mevrouw A.B.
Het ziet er prachtig, overzichtelijk en
duidelijk uit!
Mevrouw J.W.

Wat mij betreft is deze opmaak een hele
verbetering. Houden zo.
Secretaris rasvereniging
Dank aan de lezers voor alle reacties en
vanzelfsprekend wordt de nieuwe
indeling van Raadar aangehouden!

‘AMBITIE EN VERANDERING’
Onder deze titel verschijnt in het aprilnummer
(verschijningsdatum laatste week van maart) van het
kynologisch maandblad ONZE HOND in Raadar XL een
interview met de directie van de Raad van Beheer. Ingeborg
de Wolf en Rony Doedijns kijken daarin terug op 2013, hun
eerste jaar in deze functie.
In dat jaar is in kaart gebracht
welke projecten er lopen, welke er
prioriteit hebben en welke kunnen
wachten zodat andere projecten
eerst kunnen worden afgerond.
Vooral het project Databank
Honden en de besluitvorming
inzake de verplichte DNA-afname
en afstammingscontrole zijn zaken
waarin veel energie is gestoken.
Ook de wijze waarop in 2013 met

de kynologie is gecommuniceerd, vooral door middel van de
nieuwsbrief ‘Raadar’, stemt tevreden.
Vrijwel alle rasverenigingen hebben nu hun
Verenigingsfokreglement ter goedkeuring naar de Raad van
Beheer gezonden; de controle en de verwerking ervan is in
volle gang.
In 2014 zullen het vooral de
digitalisering en
automatisering van processen
zijn waaraan hard gaat
worden gewerkt. En ook hier
zal communicatie naar de
buitenwereld weer van het
grootste belang zijn. Daarom
zijn ‘ambitie’ en ‘verandering’
ook in 2014 weer van
toepassing.

RAAD VAN BEHEER EN RASHONDEN TIJDENS ANIMAL EVENT 2014
Animal Event, het grootste dierenevenement van Nederland
vindt dit jaar plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 mei
in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger met zijn 9
honden, dog-dance kampioene Brigitte van Gestel, een
seminar voor hondenprofessionals, workshops en een
presentatie van een diversiteit aan hondenrassen staan
onder andere op het programma.
De Raad van Beheer werkt al jarenlang samen met Animal
Event en ondersteunt de promotie van rashonden tijdens dit
evenement. De Raad van Beheer zorgt er samen met de
organisatie voor dat tijdens Animal Event 25 rasverenigingen
hun ras kunnen promoten. Voor de rasverenigingen is het
een unieke gelegenheid om bezoekers kennis te laten maken
met rashonden. Dit jaar investeert de Raad van Beheer nog
eens extra in duidelijk herkenbare rashondenpiste waar de
hondenrassen hun beste beentje voor kunnen zetten tijdens
het rashondendeﬁlé en andere demonstraties.
20% korting op de entreeprijzen
Op 1 februari jl. is de online voorverkoop van Animal Event
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van start gegaan. Speciaal voor lezers van Raadar biedt de
Raad van Beheer de mogelijkheid Animal Event tickets te
kopen met 20% korting. Daarvoor gaat u naar:
1. www.animal-event.nl/tickets
2. vul in de ticketshop de actiecode in: rashondenactie 14
3. in de ticketshop wordt 20% korting gegeven op de
entreeprijzen. Kies het ticket van uw keuze en vul de
gegevens in
4. na ontvangst van de betaling wordt de entreekaart per
e-mail toegestuurd
Verdere informatie op: www.animal-event.nl

DAG VAN DE HOND DEELNEMENDE LOCATIES
De Dag van de Hond op 18 mei
2014 belooft ook dit jaar weer
een succes te worden. De
deelnemende locaties aan de
Dag van de Hond zijn voor het
grootste deel bekend.
Aangesloten verenigingen die
mee willen doen kunnen zich
nog tot 8 april aanmelden. We
hebben inmiddels het mooie
aantal van 35 deelnemende
locaties door heel Nederland!
Voor een overzicht van alle
deelnemende
locaties kun je terecht op
www.dagvandhond.nl
knop ‘deelnemende locaties’.

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Organisator: Kynologen Club De Baronie
Waar? Manege Thielen, Oude Lijn 7, Tilburg
Wanneer? 24 en 25 mei 2014
Inschrijﬀormulier:
http://fd8.formdesk.com/kcdebaronie/dogshow
Sluiting inschrijving: niet vermeld
Website: http://www.show-kcdebaronie.nl/
Bijzonderheden: gratis parkeren, gratis foto van elke beste
van het ras
Organisator: Federatie van Herdershonden- en
Veedrijversclubs
Waar? Terrein van de KC Arnhem,
Drielsedijk 15a, Arnhem-Zuid
Wanneer? 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag)

Inschrijﬀormulier: http://www.fhv-online.nl/
Sluiting inschrijving: 1 mei 2014
Website: zie boven
Bijzonderheden: dit is de ‘Joe Kat Show’, uitsluitend voor alle
tot rasgroep 1 behorende Herdershonden- en
Veedrijversrassen conform de Nederlandse indeling
Organisator: Kynologen Club Arnhem
Waar: Rijnhal, Arnhem
Wanneer: 7, 8 en 9 juni 2014 (Pinksterweekend)
Inschrijﬀormulier:
http://www.kcarnhem.nl/index/sign_in.php
Sluiting inschrijving: niet vermeld
Website: www.kcarnhem.nl
Bijzonderheden: gratis parkeren

UITSPRAAK TUCHTCOLLEGE EN SCHORSING INTERNATIONAAL EEN FEIT
In Raadar van oktober 2013 heeft een belangrijke uitspraak
van het Tuchtcollege gestaan. Het betrof hier een uitspraak
waarbij sprake was van een blijvende diskwaliﬁcatie als fokker
en exposant. Wat een diskwaliﬁcatie in de kynologie inhoudt,
is te lezen in artikel VI.29 van het Kynologisch Reglement.

In de FCI circulaire 16/2014 van 11 maart jl. staat: The Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland informs the
FCI members and contract partners that Mr Bekebrede has
been deﬁnitively excluded as a breeder and exhibitor since
01.10.2013.

De Raad van Beheer heeft deze uitspraak vervolgens doorgegeven aan de Fédération Cynologique Internationale (FCI) en
erop aangedrongen dat zij deze uitspraak zou overnemen. De
FCI heeft aan dit verzoek gehoor gegeven zodat bovenbedoeld vonnis nu internationaal bekend én van toepassing is.

He is no more allowed to breed and register dogs in the
studbook or show dogs in international shows or trials. His FCI
kennel name “MALHAM” has been cancelled from the
international FCI kennel name register.
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BENELUX WINNER TITELS TE BEHALEN VANAF AUGUSTUS 2014!
In de eerste uitgave van Raadar
2014 is er al aandacht aan
besteed: dankzij het
samenwerkingsverband tussen
België, Luxemburg en Nederland
zijn in deze landen vanaf 2014
de volgende nieuwe titels te
behalen: Benelux Winner,
Benelux Junior Winner, Benelux
Veteranen Winner en de drielanden titel Benelux Champion.
Omdat er nu al vragen binnenkomen over de toekenning van
deze titels, willen wij de voorwaarden graag nogmaals
toelichten.
De Raad van Beheer heeft de eerste Benelux Winner Show in
Nederland toegekend aan de Stichting
Hondententoonstelling Rotterdam. Zij zal op 6 en 7
september 2014 de eerste Nederlandse Benelux Winner
Show in Rotterdam organiseren. De Benelux Winner Show zal
in Nederland rouleren en ieder jaar door een andere
tentoonstellinggevende vereniging worden georganiseerd.

In België zal de eerste Benelux Winner
Show plaatsvinden op de tentoonstelling
te Brussel, op 6 en 7 december 2014.
Voor Luxemburg zal dat
hoogstwaarschijnlijk de tweejaarlijkse
tentoonstelling op 30 en 31 augustus
2014 worden.
Let op: de hiervoor reeds behaalde landstitels in
bovenstaande landen tellen niet mee voor het behalen van
de diverse Benelux titels.
De Raad van Beheer heeft de criteria voor het behalen van de
diverse Benelux Winner titels in het nieuwe Kynologisch
Reglement (KR) gepubliceerd. Deze criteria kunt u
terugvinden via onderstaande link op onze site:
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/KR_geldig_
vanaf_1_januari_2014.pdf
De criteria staan in het KR genoemd vanaf pagina 89.

DRS. ROBERT VAN DER MOLEN OVERLEDEN
In de afgelopen week bereikte de Raad van Beheer het
bericht van het overlijden van drs. Robert van der Molen. Hij
leed al enige tijd aan een ernstige ziekte.
Robert dankt zijn grote bekendheid in de kynologie vooral
aan zijn boek ‘Elementaire Kynologische Kennis’, dat voor
duizenden cursisten, eerst van de AKK en later van de KK1 en
KK2 cursussen, hét leerboek was.
Na zijn afstuderen als dierenarts is Robert, samen met
Jaap Spielbichler en Ruud Haak, de initiatiefnemer voor de
start van het maandblad Onze Hond, waarvan hij van 1976
tot 1979 hoofdredacteur is. In de loop der jaren wordt hij
een vertrouwd gezicht op de tentoonstelling van de
Utrechtse Rashonden Vereniging in Utrecht, waarvan hij
dan voorzitter is.

Behalve ‘Elementaire
Kynologische Kennis’ heeft
Robert van der Molen nog een
aantal andere titels op zijn naam
staan, waaronder ‘Honden en
hun verzorging’, ‘De
Sennenhonden’ en
‘Newfoundlander en Landseer’.
Ook redigeert hij de
Nederlandse vertalingen van
buitenlandse hondenboeken.
In 2009 verschijnt zijn ‘opus magnum’: ‘Honden bij de
Grieken en de Romeinen’. Een 500 bladzijden tellend
standaardwerk dat hij in eigen beheer uitgeeft en alom wordt
geprezen.
In 1997 wordt Robert geïnterviewd voor De Hondenwereld.
In dat artikel typeert de interviewer hem als ‘bekwaam’,
‘unferfrohren’ en ‘een beetje afstandelijk’; een kenschets die
hij volmondig beaamt. Als wordt gevraagd naar zijn slechtste
eigenschap, is het antwoord: Ik kan van tijd tot tijd op
sommige onderwerpen behoorlijk eigenwijs zijn.
Zijn beste eigenschap past in zijn werk als docent: Ik heb
nogal wat geduld en kan wel eens iets twee, drie of vier keer
uitleggen.
Aan een rijk kynologisch leven is helaas te vroeg een einde
gekomen. De gedachten en condoleances van de Raad van
Beheer gaan uit naar Roberts vrouw en kinderen.
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SPORTEN EN WERKEN MET HONDEN IS
BELANGRIJK! – DUS OOK SCHAPENDRIJVEN
Onlangs heeft de Raad van Beheer een overleg gevoerd met
mevrouw Lia Helmers, onze vertegenwoordiging in de
Internationale F.C.I. Herding Commission.
Tijdens dat overleg heeft de Raad van Beheer aangegeven
dat het belangrijk is dat het sporten en werken met honden
wordt gestimuleerd. Dit geldt zeker als het gaat om het
werken en sporten met hondenrassen die oorspronkelijk
voor dat speciﬁeke doel zijn gefokt. Zo heeft de Raad van
Beheer zich in 2013 ingezet voor de watersport met
hondenrassen, zoals de Newfoundlander en Landseer E.C.T.
Dit jaar willen we gebruiken om te onderzoeken of het
drijven van schapen formeel als ‘hondensportactiviteit’ in het
Kynologisch Reglement (KR) kan worden opgenomen.
Bijeenkomst voor rasverenigingen ‘herding’-rassen
Om te onderzoeken hoe we het plan van aanpak voor de
herding-sport kunnen oppakken heeft de Raad van Beheer
een bijeenkomst gepland voor rasverenigingen.
Rasverenigingen die een of meer rassen vertegenwoordigen
die bij het drijven van schapen (kunnen) worden ingezet,
worden van harte uitgenodigd om op woensdag 23 april
2014 mee te discussiëren om deze mooie vorm van
hondensport in te bedden in de bestaande
organisatiestructuur. Daarnaast informeert de Raad van
Beheer over de internationale ontwikkelingen op het gebied
van deze hondensport. Wij streven er naar om het “drijven
van schapen” per 1 januari 2015 als oﬃciële
hondensportactiviteit in het KR op te nemen. De avond zal
worden voorbereid met Lia Helmers, die dit voornemen van
ganser harte ondersteunt. Behalve haar aanwezigheid
hebben wij ook de Commissie Werkhonden gevraagd
vertegenwoordigd te zijn. Wij hopen op een grote opkomst
met veel rasverenigingen zodat wij vanuit deze bijeenkomst
verder kunnen dus stimuleer het bestuur van uw
rasvereniging om zich aan te melden. Rasverenigingen
kunnen zich aanmelden via leden@raadvanbeheer.nl
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WERKGROEP LEDENRAAD GAAT AAN DE SLAG
De Ledenraad is in januari jl., op een verzoek vanuit de leden,
sinds lange tijd weer bijeengekomen. In de Raadar van
januari was te lezen dat er tijdens deze bijeenkomst een
werkgroep is ingesteld. Deze werkgroep werkt nu aan een
voorstel waarin de uitgangspunten van de Ledenraad helder
worden geformuleerd. De werkgroep kijkt ook naar de meest
werkbare vorm waarin deze overlegstructuur kan worden
gegoten. Zodra het voorstel klaar is, zal dit aan de
Rasgroepen en Rayons worden voorgelegd, waarna - na
afstemming met de achterban - de Ledenraad weer bij elkaar
komt om het voorstel van de werkgroep te bespreken.

“Fikkie,
pak bal!”
Zondag 18 mei • Kind & Hond

www.dagvandehond.nl

INTERIM COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR (CKI) WERKT AAN VERNIEUWING
De interim commissie kynologisch instructeur is in februari jl.
bij elkaar gekomen. De interim commissie bestaat uit Gerard
Besselink, Quirine Potter van Loon-Suermondt, Jur Deckers,
Kees Tinga en Linda Mastenbroek. Rony Doedijns en Marion
ten Cate nemen deel vanuit het bureau en het bestuur van
de Raad van Beheer. De commissie zet zich in om de
organisatie van de opleiding en examinering van de
kynologisch instructeurs bij de tijd te houden en te toetsen
aan de huidige inzichten met betrekking tot de
basisopvoeding van honden. Zodra de commissie haar
plannen klaar heeft, zal dit uiteraard worden voorgelegd aan
de kynologie en aan de instructeurs in het werkveld.
Eindtermen
Op de website van de Raad van Beheer staat nu een aantal
opleidingen dat voldoet aan de eindtermen van de CKI.
Echter, de commissie gaat de eindtermen actualiseren op
basis van nieuw verworven inzichten.
Mocht u, als organisatie/vereniging, van mening zijn of het
wenselijk vinden om door de Raad van Beheer als opleidings-

De interim commissie kynologisch instructeur.
instituut te worden aangemerkt, dan vernemen wij dat graag.
Een aantal mensen heeft aangegeven praktijkexamen en/of
theorie-examen te willen aﬂeggen. Mocht u zich nog willen
aanmelden, dan hoort de interim commissie dat graag. Er zal
voor worden gezorgd dat de commissie dit examen zo
spoedig als mogelijk is kan afnemen.
Vragen en/of suggesties voor de interim commissie worden
zeer op prijs gesteld. Suggesties kunnen kenbaar worden
gemaakt via opleidingen@raadvanbeheer.nl

CRUFTS 2014 – ‘THE BIGGEST AND BEST CELEBRATION OF DOGS’
Het kan hondenliefhebbers niet zijn ontgaan: van 6 t/m 9
maart werd in het National Exhibition Centre in Birmingham
Crufts Dog Show gehouden. Met recht adverteert The Kennel
Club met … the world’s largest dog show. 21.500 honden en
ca. 80.000 bezoekers zijn indrukwekkende aantallen. De
inschrijvingen waren 5% meer dan in 2013. Vanuit meer dan
45 landen waren honden aanwezig, onder andere uit Japan,
Taiwan, Israël en Guatamala en natuurlijk ook een ﬂinke
delegatie uit Nederland. Keurmeesters en exposanten stonden
elke dag vanaf negen uur ’s morgens in de show ringen.
Werken, sporten en gezondheid
Behalve aan de keuringen, besteedde Crufts dit jaar veel
aandacht aan het werken en sporten met honden. Honden
die ﬁt en gezond zijn en datgene kunnen doen waarvoor zij
oorspronkelijk zijn gefokt. Dat was onder andere te zien in de
Gamekeepers klassen, in het Politiehondenteam, bij
Obedience en Agility. Zowel bij het keuren van de rassen als
bij het werken en sporten, kon men genieten van de unieke
relatie die honden met hun eigenaren hebben.
Ook Engelse keurmeesters zijn
er bij hun keuringen op
getraind dat alleen ﬁtte en
gezonde honden prijzen
kunnen winnen. En dat
bevordert uiteraard het fokken
met gezonde(re) honden.
In hal 3 stond de stand ‘The
Kennel Club Breeding for the
Gamekeepers klasse
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Future Zone’, waar fokkers en hondeneigenaren met
dierenartsen, genetici en rasspecialisten konden praten over
de vele initiatieven die The Kennel Club ontwikkelt ten
behoeve van de bevordering van de gezondheid van honden.
Best-in-Show
Aan het einde van de vierde dag, bij de grote ﬁnale, zagen de
bezoekers zeven prachtige rasgroepwinnaars in de arena.
Keurmeester Mr Jack B. Bipsham koos daaruit zijn Best-inShow: de standaard Poedel reu Ch/Am Ch Afterglow Maverick
Sabre, eigendom van Mr J. & Mr. J & Mrs S. Lynn & Stone.
Reserve Best-in-Show werd de Samojeed reu Ch Nikara
Diamond Dancer JW, eigendom van Mrs V. & Mrs S.A. Freer &
Smith. Vele Nederlanders scoorden ook goed bij de
raskeuringen. Tijdens de erekeuringen werden ook
Nederlands gefokte honden geselecteerd en geplaatst; De
Rhodesian Ridgeback reu, gefokt in Nederland, werd 3e in
een zeer sterke Hound groep, eigenaar Miss K. Lynn, fokker
fam. Coppens.
De Bouvier Laroz-Unique van de Vanenblikhoeve werd
geselecteerd in de groep,
eigenaar fam. BruintjesSchaap
Volgend jaar is Crufts er weer,
zelfde locatie maar dan van 5
t/m 8 maart 2015. Verdere
info: www.crufts.org.uk
Agility

RONY DOEDIJNS TE GAST BIJ TV PROGRAMMA KRO DE REKENKAMER

In het KRO programma ‘De Rekenkamer’ worden van allerlei
uiteenlopende zaken de kosten in kaart gebracht door
Rekenmeester Stefan Stasse. Voor de aﬂevering ‘Wat kost
een hond?’ is Rony Doedijns, kynologisch directeur van de
Raad van Beheer, als gast gevraagd. Deze aﬂevering wordt

uitgezonden op 3 april a.s. om 20.25
uur op Nederland 3.
Met een grote dosis humor worden
de ﬁnanciële motieven van bedrijven
feilloos geanalyseerd. Stasse
verzamelt alle nuttige en nutteloze informatie die hij krijgt
aangereikt van Sander de Kramer, Jaïr Ferwerda, Marijn
Frank, Tom Roes en Paul Faassen. Zij zijn voortdurend
onderweg, op zoek naar de werkelijke kosten en
economische motieven van mensen en bedrijven. Wat kost
het en wat krijg je ervoor? KRO De Rekenkamer loodst de
kijker door het getallenoerwoud zodat we antwoord krijgen
op de vraag: wat kost dat nou eigenlijk? En wat krijg ik er
(niet) voor? Niemand weet meer wat iets écht kost. Sinds de
invoering van ons rekenstelsel is de wereld verworden tot
één grote brei van getallen. En het allerergste: er hoeft niet
meer te worden geteld. Alles is voor ons al uitgerekend. We
hoeven alleen nog maar af te rekenen. Voor meer informatie:
www.derekenkamer.kro.nl

DE RAAD VAN BEHEER DOET VOORSTEL AAN ‘CYNOPHILIA’ OM SPORTEN MET HONDEN OVER TE NEMEN!
In Raadar van februari 2014 heeft de Raad van Beheer
melding gemaakt van de vernieuwingen die ‘Cynophilia’ zou
gaan doorvoeren voor het verkrijgen van de startlicenties bij
de sporten met honden. Het aanvragen van de start- en
wedstrijdlicenties kan vanaf begin maart 2014 digitaal
gebeuren. ‘Cynophilia’ heeft dit proces geautomatiseerd om
de sporter nog beter te kunnen faciliteren. Regelmatig komen
er vragen en opmerkingen bij de Raad van Beheer binnen
waarom de Raad, als landelijke overkoepelende vereniging,
de sporten niet heeft teruggenomen van ‘Cynophilia’. Dit
omdat ‘Cynophilia’ in een moeilijke ﬁnanciële en
organisatorische situatie verkeert.
Tijdens het overleg dat het bestuur van de Raad van Beheer
heeft gehad met het bestuur van ‘Cynophilia’, februari jl.,
heeft de Raad van Beheer aangeboden om alle sporten die
zijn gedelegeerd aan ‘Cynophilia’ terug te nemen. Het
bestuur van ‘Cynophilia’ heeft tijdens dit gesprek aangegeven
dat zij de gedelegeerde taken niet wenst terug te geven en
dat ook niet zou kunnen op basis van het vigerende KR. Wel
heeft het bestuur van ‘Cynophilia’ aangegeven er alle
vertrouwen in te hebben dat haar taken dit jaar op
verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden en dat zij een
mogelijke samenwerking met de Raad van Beheer in 2014
willen onderzoeken. Het bestuur van de Raad van Beheer
wenst te benadrukken dat zij haar verantwoording heeft
willen nemen richting de sporten, die zijn gedelegeerd aan
‘Cynophilia’, en bereid is deze sporten van ‘Cynophilia’ over
te nemen. Dit om continuïteit te kunnen waarborgen.
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INTENTIEVERKLARING EN HOE NU VERDER?
om het landelijke projectplan ‘De gezonde(re) en sociale
hond in Nederland’ te ontwikkelen. Iedere organisatie doet
dit vanuit de eigen missie, visie en doelstellingen en zijn
eigen verantwoordelijkheid.

Staatssecretaris Sharon Dijksma ontvangt de
intentieverklaringen uit handen van de directie van de Raad
van Beheer, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns.
In de afgelopen maanden zijn er regelmatig artikelen en
persberichten gepubliceerd over het projectplan ‘De
gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Op 3 februari jl.
hebben de volgende organisaties de intentieverklaring voor
het projectplan ondertekend dan wel ondersteund:
• Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
• Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD)
• Wageningen UR
• Koninklijke Hondenbescherming
• Platform Verantwoord Huisdierenbezit
• Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
• Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)
• HAS Hogeschool Den Bosch
• Citaverde College
• Dibevo
Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven
bovenstaande organisaties aan dat men wil samenwerken

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN
In de afgelopen periode is het Verenigingsfokreglement van
onderstaande rasverenigingen goedgekeurd door de Raad
van Beheer:
• Schotse Herdershondenvereniging SHV ‘De Collieclub’
• Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter
• Nederlandse Korthals Griﬀon Club
• Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en
Grote Zwitserse Sennenhonden
• Alaska Malamute Club Nederland
• Nederlandse Gordon Setter Club
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De Raad van Beheer is door het ministerie van
Economische Zaken gevraagd om een voortrekkersrol te
spelen in de ontwikkeling van dit projectplan. Aangezien
de problematiek omtrent de fokkerij van honden veel
groter is dan alleen het speelveld van de Raad van Beheer,
zijn alle hiervoor genoemde organisaties dan ook van
groot belang om dit plan echt tot een succes te maken.
Immers, per jaar vinden in Nederland naar schatting
ongeveer 180.000 puppy’s een nieuwe eigenaar. Circa
40.000 honden daarvan hebben een door de Raad van
Beheer uitgegeven stamboom. De overige honden worden
buiten het invloedsveld van de Raad van Beheer gefokt en
geïmporteerd. Voor de Raad van Beheer is dit een
duidelijk signaal dat wij gezamenlijk het ‘merk’ ‘de
gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ beter op de
kaart moeten krijgen om onze verenigingen en fokkers
hiervan te laten profiteren. Immers, bij heel veel rassen en
rasverenigingen is al jaren veel aandacht voor de
gezondheid en het welzijn van de rassen die men fokt of
waarvan men de belangen behartigt.
Als de besprekingen en het overleg met alle bovengenoemde
organisaties zijn afgerond en er een conceptplan ontwikkeld
is, zal de Raad van Beheer deze plannen natuurlijk bespreken
met alle aangesloten verenigen. Eventuele aanpassingen in
het Kynologisch Reglement die voor het beoogde beleid
noodzakelijk zijn, komen vanzelfsprekend op de Algemene
Vergadering ter stemming. De Raad van Beheer zal bij het
deﬁnitieve projectplan ‘De gezonde(re) en sociale hond in
Nederland’ dan ook altijd het voorbehoud maken dat dit plan
met de leden besproken moet worden en dat de Algemene
Vergadering dient in te stemmen met wijzigingen in het
Kynologisch Reglement.

“Fikkie, pak bal!”
Zondag 18 mei • Kind & Hond

www.dagvandehond.nl

OVERLEG MET DE CHIPPERS MET ALS THEMA ONDER ANDERE DE VERPLICHTE DNA-AFNAME EN
AFSTAMMINGSCONTROLE VANAF 1 JUNI 2014
de Raad van Beheer. Immers, de buitendienst ziet alle nesten
die door de Raad van Beheer worden geregistreerd en men
wordt geconfronteerd met de problemen die spelen bij de
fokkers. Alle circa 40.000 puppy’s worden door medewerkers
van de buitendienst van een chip voorzien; deze chip is nodig
om de honden te kunnen identiﬁceren. Het chipnummer
wordt gebruikt om de honden te kunnen registreren.
Daarnaast voert de buitendienst locatiecontroles uit en er
vindt veel overleg plaats tussen de fokkers en de buitendienst
en adviseert de buitendienst waar nodig de fokkers.
De buitendienstmedewerkers of ‘chippers’ van de Raad van
Beheer. Directe schakel tussen bureau en fokkers.
Met vaste regelmaat komen de buitendienstmedewerkers
van de Raad van Beheer – de chippers - voor overleg naar
het kantoor van de Raad van Beheer in Amsterdam. Tijdens
dit overleg worden diverse onderwerpen met elkaar
besproken. De Raad van Beheer ziet zijn buitendienst als een
belangrijke schakel tussen de fokkers en de het kantoor van

OVERLIJDEN KYNOLOGE MEVROUW A. TH.
(ANS) STUIFBERGEN-HOETJES
Bij het opmaken van deze Raadar bereikte ons het bericht dat
kynologe, oud-raadslid en keurmeester mevrouw A.
Stuifbergen-Hoetjes is overleden. Wij zullen via een
nieuwsbericht op de website van de Raad van Beheer
daaraan uitgebreider gepast aandacht geven. De Raad van
Beheer wenst de nabestaanden veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.

Tijdens het overleg dat afgelopen februari plaatsvond, werd
uitgebreid stil gestaan bij de invoering van de verplichte
DNA-afname en afstammingscontrole, die op 1 juni 2014 van
start gaat. Onze buitendienst krijgt dagelijks veel vragen vanuit
het veld. Deze vragen zijn besproken. Verder is de hele
procedure rondom de DNA-afname en afstammingscontrole
uitvoerig doorgenomen. Voor fokkers wordt een speciale
folder ontwikkeld waarin zij stapsgewijs meegenomen worden
door wat deze verplichting in de praktijk betekent.

Nieuwe pup in huis?
Registreer je pup
op in huis?
Nieuwe
pup
www.databankhonden.nl
Nieuwe
pup
Registreer
je pup
op in huis?
Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
www.databankhonden.nl
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Databankhonden.nl is een initiatief van

Mevrouw Stuifbergen-Hoetjes tijdens haar BIS keuring 23
maart jl. bij Dogshow Leiden

11

Databankhonden.nl is een initiatief van

Databankhonden.nl is een initiatief van

ONZE HOND OP WEBSITE RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer heeft een maandelijks item ‘Raadar XL’
in het grootste maandblad voor de hondenliefhebber Onze
Hond. Onze Hond besteed als media partner van de Raad
van Beheer ook aandacht aan gebeurtenissen die voor de
hondenliefhebber van belang zijn. De items die in Onze Hond
gepubliceerd zijn kunt u nu ook teruglezen via de website van
de Raad van Beheer op de speciale pagina
www.raadvanbeheer.nl/onzehond.
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CUSHING

Behandelbaar?

VOOR DE AGENDA
5/6 april 2014

Tentoonstelling Utrecht (Nieuwegein),
www.de-utrecht.nl
16 april 2014
presentatie keurmeesterbeleid voor
rasverenigingen
17 april 2014
presentatie keurmeesterbeleid voor
keurmeesters
19/20 april 2014 Tentoonstelling Goes, www.dogshowgoes.nl
2/3/4 mei 2014: Animal Event, Beekse Bergen,
Hilvarenbeek, www.animal-event.nl
18 mei 2014
Dag van de Hond, www.dagvandehond.nl
24/25 mei 2014: Tentoonstelling KC De Baronie (Tilburg),
http://www.show-kcdebaronie.nl/
29 mei 2014:
Tentoonstelling Federatie van
Herdershonden- en Veedrijversclubs ‘Joe
Kat Show’, http://www.fhv-online.nl/
7/8/9 juni:
Tentoonstelling KC Arnhem,
www.kcarnhem.nl
Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie:
www.raadvanbeheer.nl/agenda

KORTHALS

Trotse jachthond

MEE
D O E I N!
EN W

WAT IS DAT?

ALLES
Over de Sloughi

Orthomanuele therapie
E N V E R D E R : H O N D VA N H E T J A A R S H O W • E VA M E I J E R G E E F T D I E R E N E E N S T E M •
• HOEPELPRET • GEÏNSPIREERD DOOR HONDEN • ALS BLIKKEN KONDEN DODEN •
• R A A D A R X L : N I E U W E D I R E C T I E • A G I L I T Y D R E M P E L S • F R A N S E H O N D E N O P VA N G •

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…

Jippie!

U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en
downloaden via de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl/raadar

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

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

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

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

