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 BENELUX WINNER SHOWS IN BELGIË EN LUXEMBURG
In Raadar april jl. was te lezen over de start van de Benelux 
Winners in België, Nederland en LuxĞŵďƵƌŐ͘��Ğ�ĂŌƌĂƉ�ǀŽŽƌ�
ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ��ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�ŝƐ�ĚĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ŝŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ͕�
op 6 en 7 september as. 
De Raad van Beheer is er trots op dat Eukanuba zijn partner 
ĐŽŶƚƌĂĐƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ŚĞĞŌ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ŬŽŵĞŶĚĞ�
jaren zal Eukanuba de ‘prime sponsor’ zijn van de Benelux 
Winner tentoonstellingen, die door de Raad van Beheer – in 
nauwe samenwerking met de tentoonstellinggevende 
verenigingen (TGV’s) – zullen worden georganiseerd. 
Verdere bijzonderheden over de Benelux Winner in 
ZŽƩĞƌĚĂŵ�ǌŝũŶ�ĞůĚĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ZĂĂĚĂƌ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ͘

Luxemburg (stad) en Brussel
In Luxemburg wordt de 2de Benelux Winner gehouden in 
Luxemburg stad, op 30 en 31 augustus 2014. Op zaterdag de 
30ste de groepen  1, 5, 6, 9 en 10. Op zondag de 31ste  de 
groepen 2, 3, 4, 7 en 8. 
>ŽĐĂƟĞ͗�>ƵǆĞǆƉŽ͕��ŝƌĐƵŝƚ�ĚĞ�ůĂ�&ŽŝƌĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕�>ƵǆĞŵ-
burg-Kirchberg.  
�ůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƵĐŚů͘ůƵͬ�

België sluit de rij met de tentoonstelling in Brussel, 6 en 7 
december 2014. Op zaterdag 6 december de groepen 1, 5, 6, 
9 en 10. Op zondag de 7de de groepen 2, 3, 4, 7 en 8. 
>ŽĐĂƟĞ͗��ƌƵƐƐĞůƐ��ǆƉŽ͕��ǀĞŶƵĞ�DŝƌĂŵĂƌ͕ ��ƌƵƐƐĞů͕��ĞůŐŝģ͘
�ůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗�www.brusselsdogshow.be

EŝĞƵǁĞ�ƐŚŽǁƐ͕�ŶŝĞƵǁĞ�ƟƚĞůƐ�
DĞƚ�ŝŶŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ŝŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ͕�ϲ�ĞŶ�ϳ�
ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ĂƐ͕͘�ǌŝũŶ�Ğƌ�ŶŝĞƵǁĞ�ƟƚĞůƐ�ƚĞ�ǁŝŶŶĞŶ͗�

• Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door het jaartal 
ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ƟƚĞů�ǁĞƌĚ�ďĞŚĂĂůĚ͕�ǁŽƌĚƚ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĂĂŶ�ŝĞĚĞƌĞ�
reu en teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling als 
ďĞƐƚĞ�ƌĞƵͬƚĞĞĨ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƌĂƐ�ŝƐ�ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚĞ�

ŬǁĂůŝĮĐĂƟĞ�hŝƚŵƵŶ-
ƚĞŶĚ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͘� 
• Benelux Jeugd 
Winner/Winster NL, 
gevolgd door het 
ũĂĂƌƚĂů�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ƟƚĞů�
werd behaald, wordt 
toegekend aan de reu 
en teef, die op een 
Benelux Winnerten-
toonstelling in de 
Jeugdklasse als 
ŶƵŵŵĞƌ�ϭ�ŝƐ�ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚĞ�ŬǁĂůŝĮĐĂƟĞ�hŝƚŵƵŶ-
ƚĞŶĚ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͘� 
• Benelux Veteranen Winner/Winster NL, gevolgd door het 
ũĂĂƌƚĂů�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ƟƚĞů�ǁĞƌĚ�ďĞŚĂĂůĚ͕�ǁŽƌĚƚ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĂĂŶ�ĚĞ�
reu en teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de 
Veteranenklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de 
ŬǁĂůŝĮĐĂƟĞ�hŝƚŵƵŶƚĞŶĚ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͘� 
• Benelux Champion wordt toegekend aan de hond die drie 
�ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�ƟƚĞůƐ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞǌĞ�ƉƌŝũǌĞŶ�ǌŝũŶ�
behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België 
en Luxemburg, onder ten minste drie verschillende keur-
meesters.  
• Benelux Junior Champion wordt toegekend aan de hond 
ĚŝĞ�ƚǁĞĞ��ĞŶĞůƵǆ�:ĞƵŐĚ�tŝŶŶĞƌ�ƟƚĞůƐ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͕�ŵŝƚƐ�
deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux 
landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg.  
• Benelux Veteran Champion wordt toegekend aan de hond 
ĚŝĞ�ƚǁĞĞ��ĞŶĞůƵǆ�sĞƚĞƌĂĂŶ�tŝŶŶĞƌ�ƟƚĞůƐ�ŚĞĞŌ�ďĞŚĂĂůĚ͕�ŵŝƚƐ�
deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux 
landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg. 

 DE HONDENWERELD IN KROATIË
/Ŷ�ĞĞŶ�ǀĂŶ�ŚĂĂƌ�ƌĞĐĞŶƚĞ�ďĞƌŝĐŚƚŐĞǀŝŶŐĞŶ�ďĞƐƚĞĞĚƚ�ĚĞ�&�/�
aandacht aan de hondenwereld in Kroatië. 1891 wordt 
gezien als de geboorte van de hondenwereld in dit land.  
/Ŷ�ϭϴϵϳ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�^ƚĂŵďŽĞŬ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ�ŽƉŐĞƌŝĐŚƚ�ĞŶ�ŝŶ�
1906 wordt de eerste hondententoonstelling in Zagreb 
 georganiseerd.
Nu de Oostbloklanden een niet onbelangrijk deel van de 

Europese kynologie uitmaken, de keurmeesters in west 
Europa worden uitgenodigd om te keuren, en vice versa, 
exposanten over en weer tentoonstellingen bezoeken, is 
het goed te weten hoe de kynologie daar is ontstaan en is 
georganiseerd.  
>ĞĞƐ�ĚĂĂƌŽǀĞƌ�ŽƉ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬ ŶĞǁƐůĞƩĞƌϮϬ͘ĚŽŐĚŽƚĐŽŵ͘ďĞͬĞŶͬ�ƌŽĂƟĂ͘ĂƐƉǆ

http://www.uchl.lu/
http://www.brusselsdogshow.be
http://newsletter20.dogdotcom.be/en/Croatia.aspx
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 AFDELING JURIDISCHE ZAKEN IN ONZE HOND VAN AUGUSTUS 2014
In ONZE HOND van augustus 2014 
(verschijnt in de laatste week van juli) is 
ŚĞƚ�ĂƌƟŬĞů�ŝŶ�ĚĞ�ƌƵďƌŝĞŬ�ZĂĂĚĂƌ�y>�ŐĞǁŝũĚ�
aan de afdeling Juridische Zaken van de 
Raad van Beheer. 

Vernieuwingen
De werkzaamheden van Juridische 
Zaken binnen de muren van het bureau 
ŝŶ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ�ǀŽůƚƌĞŬŬĞŶ�ǌŝĐŚ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŝŶ�
ƐƟůƚĞ͘��Ğ�ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ŽǀĞƌƚƌĞ-

ĚŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�<ǇŶŽůŽŐŝƐĐŚ�ZĞŐůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĚĞ�ĂĐƟĞƐ�ĚĂĂƌŽƉ�
mogen zich in interesse vanuit de kynologie verheugen. Het 
Kynologisch Reglement en de uitvoeringsregels spelen een 
belangrijke rol in de kynologie want het is de bekendste 
verzameling van regelgevingen in kynologisch Nederland. 
Zeker in de afgelopen jaren is het aan belangrijke verande-
ringen onderhevig geweest. Denk alleen maar aan alle 
vernieuwingen op tentoonstellingsgebied, aan het ‘één 
vereniging per ras’ beleid, wijzigingen in keurmeesterzaken, 
het fokbeleid van de Raad, de Databank Honden, de 
verplichte DNA-afname en het afsluiten van diverse conve-
nanten.
En dit is maar een klein gedeelte van de vele aanpassingen 
die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en 

waarmee Juridische Zaken 
ďĞŵŽĞŝĞŶŝƐ�ŚĞĞŌ�ŐĞŚĂĚ͘
Hoewel de regels in het 
Basisreglement Welzijn en 
Gezondheid (BWG) weinig 
aan duidelijkheid te
wensen overlaten en 
uitgebreid op de website 
van de Raad staan, is het nu juist dit reglement dat
het meest wordt overtreden.

Vragen
EĂĂƐƚ�ĂůůĞ�ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕�ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚƚ�:ƵƌŝĚŝƐĐŚĞ�
Zaken vragen over alle regelgeving, is er veel afstemming 
met de afdelingen Stamboekhouding en Gedrag, Gezondheid 
en Welzijn (GGW), werkt men aan de controle op de Vereni-
gingsfokreglementen (VFR), laat de fokkers de uitkomst 
ǁĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕�ŶĞĞŵƚ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ǀĂŶ�ƉŽƚĞŶ-
ƟģůĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ůĞĚĞŶ�ŝŶ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͕�ĨƵŶŐĞĞƌƚ�ĂůƐ�ĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ�
voor de afstammingsonderzoeken en neemt de afdeling deel 
aan diverse interne overleggen over fokbeleid, verenigings-
zaken, stamboekhouding, etc.

Lees meer over Juridische Zaken in ONZE HOND augustus 
ϮϬϭϰ�ŽĨ�ůĞĞƐ�ŚĞƚ�ĂƌƟŬĞů�ŽƉ�ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬŽŶǌĞŚŽŶĚ.

Dutch Kennel Club

E N  V E R D E R :  O U T D O O R  U D E N  2 0 1 4  •  H E R M A N  B R U S S E L M A N S  L A C H T  O M  E D D Y  • 

•  K Y N O L O O G  P R O F.  A L B E R T  H E I M  •  P I N K S T E R S H O W  2 0 1 4  •  J U R I D I S C H E  Z A K E N  •

•  A F R I K A A N S E  W I L D E  H O N D E N  •  H O N D  O P  D E  S T I P !  •  I N S C H R I J F F O R M U L I E R E N  •

HONDonze

WHIPPETS
In het nauw

MECHELAAR
Kan niet zonder werk

RECEPT 
Voor een sociale hond

SENNENHONDEN
Vier rassen en hun promotor

3 9 s t e  j a a r g a n g  •  n u m m e r  8  •  a u g u s t u s  2 014  •  l o s s e  n u m m e r s  ! 4 , 6 5

DOE MEE 

EN WIN!

 EUKANUBA WORLD CHALLENGE VERHUIST VAN ORLANDO USA NAAR AMSTERDAM!
Eukanuba World Challenge verhuist van 

Orlando (USA) naar Amsterdam! De 
Raad van Beheer is zeer verheugd dat 
het wereldevenement op het gebied 
van rashonden, de Eukanuba World 
Challenge, vanaf 2014 zal gaan 
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ�
Winner tentoonstelling. De voor-
ǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͕ �

Gerard Jipping, is blij met het 
ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ�ĚĂƚ��ƵŬĂŶƵďĂ�ĞŶ�ĚĞ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ��ǇŶŽůŽŐŝƋƵĞ�
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�;&�/Ϳ�ĂĂŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŐĞǀĞŶ͘�͚sŽŽƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŝƐ�
dit’, aldus Jipping, ‘weer een uitgelezen kans het imago van 
de Nederlandse kynologie te verstevigen.’ 

�Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŝƐ�ŝŶ�ŚĂŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ĞŶ�ǌĂů�ŝŶ�
nauwe samenwerking georganiseerd gaan worden met de 
�ŵƐƚĞƌĚĂŵ�tŝŶŶĞƌ�ϮϬϭϰ͘��Ğ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ�tŝŶŶĞƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�
ůĂĂƚ�ǁĞƚĞŶ�ǌĞĞƌ�ǀĞƌŚĞƵŐĚ�ƚĞ�ǌŝũŶ�ĚĂƚ�Ěŝƚ�ǌĞĞƌ�ƉƌĞƐƟŐŝĞƵǌĞ�
ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ǌĂů�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ�
tŝŶŶĞƌ�ϮϬϭϰ͘��Ğ�tŝŶŶĞƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ďĞĚĂŶŬƚ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer voor het vertrouwen en spreekt haar waardering uit 
over het binnenhalen van dit wereldevenement door de 
Raad van Beheer. 

Procter & Gamble, eige-
naar van het merk Euka-
ŶƵďĂ�ŝŶ��ƵƌŽƉĂ͕�ĞŶ�ĚĞ�&�/�
zijn ook nauw betrokken 
ďŝũ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�
Eukanuba World Chal-
lenge. Meer dan 40 landen zullen vertegenwoordigd zijn 
ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�tŝŶŶĞƌ�ǁĞĞŬĞŶĚ͕�ĚĂƚ�ƐƚĂƌƚ�ŽƉ�ǀƌŝũĚĂŐ�ϭϮ�
december 2014 in de RAI te Amsterdam.

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ�
�E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ��
ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�
ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ��
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

http://www.raadvanbeheer.nl/onzehond
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 EEN GEDEELDE EERSTE PLAATS: IERSE SETTERS EN FLATCOATED RETRIEVERS
KƉ�ƉĂŐŝŶĂ�ϭ�ǀĂŶ�ĚĞ�ũƵŶŝ�ĞĚŝƟĞ�ǀĂŶ�ZĂĂĚĂƌ�ǁĞƌĚ�ĚĞ�&ůĂƚĐŽĂƚĞĚ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ��ůƵď�ǀĞƌŵĞůĚ�
ĂůƐ�ǌŝũŶĚĞ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ĐůƵď�ĚŝĞ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�͚ŽƉ�ŐƌŽƚĞ�ƐĐŚĂĂů͛�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�
ŚĞĞŌ�ŐĞďƌĂĐŚƚ͘�/Ŷ�ĚŝĞ�ZĂĂĚĂƌ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĞƌŵĞůĚ�ĚŝĞ�ĞĞŶ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�
ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�ŐĞƉůĂŶĚ�ŚĞďďĞŶ�ĞŶ�ĂůƐ�ĞĞƌƐƚĞ�ǁĞƌĚ�ĚĞ�/ĞƌƐĞ�^ĞƩĞƌ��ůƵď�ŐĞŶŽĞŵĚ͘�,ĞůĂĂƐ�
ŝƐ�ĚĞ�/ĞƌƐĞ�^ĞƩĞƌ��ůƵď�ŶŝĞƚ�ǀĞƌŵĞůĚ�ĂůƐ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĚŝĞ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƉƌŝŵĞƵƌ�ŚĂĚ�Žŵ�ƟũĚĞŶƐ�
ĞĞŶ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘�^ƵǌĂŶ�DŽŐŽŶǇ͕�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�/ĞƌƐĞ�
^ĞƩĞƌ��ůƵď͕�ǀƌŽĞŐ�ŽŶƐ�ĚĞ�ůĞǌĞƌƐ�ǀĂŶ�ZĂĂĚĂƌ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǁĞƚĞŶ�ĚĂƚ�ƟũĚĞŶƐ�ŚƵŶ�<ĂŵƉŝŽĞŶ-
schapsclubmatch op 1 juni, een medewerker van de Raad van Beheer zeer succesvol bij 
ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϯϬ�ŚŽŶĚĞŶ��E��ŚĞĞŌ�ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘�
�ĂĂƌŵĞĞ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�/ĞƌƐĞ�^ĞƩĞƌ��ůƵď�ĞŶ�ĚĞ�&ůĂƚĐŽĂƚĞĚ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ��ůƵď�ĞĞŶ�ŐĞĚĞĞůĚĞ�
primeur als het gaat om een DNA-afname bijeenkomst.   

KŽŬ�ďŝũ�ĚĞ�/ĞƌƐĞ�^ĞƩĞƌƐ�ǁĞƌĚ�ŽƉ� 
1  juni DNA afgenomen

 GOEDGEKEURDE 
s�Z�E/'/E'^&K<Z�'>�D�Ed�E�Έs&ZΉ

In de afgelopen periode zijn de VFR’s van de onderstaande 
rasverenigingen goedgekeurd door de Raad van Beheer.
• EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ��ƵŝƚƐĞ��ŽŐŐĞŶ��ůƵď
• Nederlandse Teckelclub
• EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�^ƉĂŶŝĞů��ůƵď
• Vereniging Sint Bernardvrienden
• 'ŽůĚĞŶ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ
• ,ŽůůĂŶĚƐĞ��ƵůůĚŽŐŐĞŶ��ůƵď
• EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�<ĞĞƐŚŽŶĚĞŶ��ůƵď
• ,ŽǀĂǁĂƌƚ��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ
• �ƵůůŵĂƐƟī��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ
• �ŽĐŬĞƌ�^ƉĂŶŝĞů��ůƵď
•  Ned. Ver. Afghaanse & andere Oosterse Windhonden

 INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Om de tentoonstellingen in Nederland waarvoor nog kan 
worden ingeschreven, nog een keer onder de aandacht 
te brengen van de lezers van Raadar, hieronder een 
overzicht ͚ǀĂŶ�ĚĞ��ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�
DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͛͘

KƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌ͗�^ƟĐŚƟŶŐ�,ŽŶĚĞŶƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ZŽƩĞƌĚĂŵ
tĂĂƌ͍ ��ŚŽǇ͕�ZŽƩĞƌĚĂŵͲ�ƵŝĚ
Wanneer? Zaterdag 6 en zondag 7 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ�ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƚ-
ƚĞƌĚĂŵ͘Ŷůͬ/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌϮϬϭϰ͘ƉĚĨ�
/ĚĞŵ�ŽŶ�ůŝŶĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷůͬ
�ŶƚƌǇϮϬϭϰͬ  
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ϭϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϰ
tĞďƐŝƚĞ͗�ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷů�
sƌĂŐĞŶ͗�ĂĚŵŝŶΛĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷů�
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗�Deze show is de eerste Benelux Winner 
Nederland. Rasgroepen 1, 4, 5, 6, 7 en 8 op zaterdag. 
Rasgroepen 2, 3, 9 en 10 op zondag.  

KƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌ͗�^ƟĐŚƟŶŐ�<ĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶ�ĞŶ�WŽŽůŚŽŶĚĞŶƐŚŽǁ�
Waar? Hanzehal, Zutphen
Wanneer? 14 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷůͬ���
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ϮϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϰ
tĞďƐŝƚĞ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷůͬ��
sƌĂŐĞŶ͍�͗ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐΛŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷů
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗��ĞǌĞ�ƐŚŽǁ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƚǁĞĞ�ũĂĂƌ�
georganiseerd

KƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌ͗�^ƟĐŚƟŶŐ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�,ŽŶĚĞŶƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�
Maastricht
tĂĂƌ͍ �D���͕�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ
Wanneer? 27 en 28 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ Śƚŵ͘ƐŚŽǁĂĚŵŝŶ͘Ŷůͬ��
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ
tĞďƐŝƚĞ͗�www.dogshowmaastricht.nl 
Vragen? info@dogshowmaastricht.nl
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗��ŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĚƵďďĞůƐŚŽǁ�ŵĞƚ����͛Ɛ�ĞŶ����/�͛Ɛ�
op beide dagen voor alle rassen

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

1LHXZH�SXS�LQ�KXLV"

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 
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����

http://www.dogshowrotterdam.nl/Inschrijfformulier2014.pdf
http://www.dogshowrotterdam.nl/Inschrijfformulier2014.pdf
http://www.dogshowrotterdam.nl/Entry2014/
http://www.dogshowrotterdam.nl/Entry2014/
http://www.dogshowrotterdam.nl
mailto:admin@dogshowrotterdam.nl
http://www.keesachtigen-poolhonden.nl/
http://www.keesachtigen-poolhonden.nl/
mailto:secretaris@keesachtigen-poolhonden.nl
http://htm.showadmin.nl/
http://www.dogshowmaastricht.nl
mailto:info@dogshowmaastricht.nl
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 IMPRESSIE VAN DE 36STE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE RAAD VAN BEHEER

Als het een zomerse zaterdag is, met meer dan 20 graden en 
een zonnetje, en 124 afgevaardigden van de leden-vereni-
gingen van de Raad van Beheer nemen de moeite om naar 
‘Ambiance Houtrust’ in Hooglanderveen te komen voor de 
Algemene Ledenvergadering, dan is er geen beter teken dan 
Ěŝƚ�Žŵ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǌŝĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŬǇŶŽůŽŐŝĞ�ůĞĞŌ͘�͚sŽůŽƉ�ŝŶ�ďĞǁĞŐŝŶŐ͕͛ �
Žŵ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�'ĞƌĂƌĚ�:ŝƉƉŝŶŐ�ƚĞ�ĐŝƚĞƌĞŶ͘�
In zijn welkomstwoord kon Jipping berichten dat er door de 
Raad van Beheer besprekingen worden gevoerd met 
͚��ǇŶŽƉŚŝůŝĂ͕͛ �ŵĞƚ�ĂůƐ�ĚŽĞů�ĚĞ�ŽǀĞƌŶĂŵĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚŽŶĚĞŶƐƉŽƌƚĞŶ�
ĚŝĞ�ŶƵ�ŽŶĚĞƌ�͚�ǇŶŽƉŚŝůŝĂ͛�ǀĂůůĞŶ͘��ĞǌĞ�ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�ǁĞƌĚ�
meteen gevolgd door een spontaan applaus. 
Na de bijdrage van penningmeester Frank Koster – die de 
kunst verstaat om de toch niet eenvoudige materie helder 
ƵŝƚĞĞŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�Ͳ�ǀĞƌůĞĞŶĚĞ�ĚĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�
ŐĞǀŽĞƌĚĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ďĞůĞŝĚ͘�&ƌĂŶŬ�<ŽƐƚĞƌ�ŝƐ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ďĞƐƚƵƵƌƐ-
ůĞĚĞŶ�ĚŝĞ͕�ŶĂ�ϴ�ũĂĂƌ͕ �ŚĞĞŌ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ŶŝĞƚ�ůĂŶŐĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�
te zijn.
Ook het uitgebreide, ruim 7 pagina’s tellende, jaarsverslag 
over 2013, dat per maand is gerubriceerd, kreeg de goedkeu-
ring van de vergadering. 

Twee nieuwe, bijzondere verenigingen
De Raad van Beheer is, zoals bekend, een vereniging van 
verenigingen, bestaande uit rasverenigingen, kynologen clubs 
en 7 bijzondere verenigingen, zoals onder andere de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging, de Vereniging ‘Kunogonda’ en de 
Nederlandse Reddingshonden Bond. Twee nieuwe bijzondere 
verenigingen hadden zich tot de Raad van Beheer gewend met 
ŚĞƚ�ǀĞƌǌŽĞŬ�Žŵ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ͘�
Dat zijn de Vereniging Ringmedewerkers Nederland (VRN) en 
het Kynologen Verbond Nederland (KVN). Eerstgenoemde 
ŚĞĞŌ�ŽŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ĂůƐ�ĚŽĞů�͚Žŵ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĚĞ�
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ�ŵĞƚ�ŐŽĞĚĞ�ĞŶ�ŐĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚĞ�

medewerkers’. De KVN ‘biedt een volwaardige en professionele 
ďĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƟŐŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ƌƵŝŵƐƚĞ�ǌŝŶ�ĚĞƐ�ǁŽŽƌĚƐ�ĂĂŶ�ĨŽŬŬĞƌƐ�
ĞŶ�ůŝĞĬĞďďĞƌƐ�ǀĂŶ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶ͛͘ �EĂ�ĚĞ�ƐƚĞŵŵŝŶŐ�ŬŽŶĚĞŶ�ďĞŝĚĞ�
verenigingen zich ‘aangesloten bij de Raad van Beheer’ noemen. 
�Ğ�ŬǇŶŽůŽŐŝƐĐŚ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďƵƌĞĂƵ�ůŝĐŚƩĞ�ĚĞƐŐĞǀƌĂĂŐĚ�
toe dat nieuwe bijzondere verenigingen welkom zijn onder de 
voorwaarde dat zij zich bezighouden met aspecten in de 
kynologie die niet al door andere aangesloten verenigingen 
worden verzorgd.   

21 Agendapunten in 3 uur 
KŵĚĂƚ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ͕ �DĂƌŝŽŶ�ƚĞŶ��ĂƚĞ͕�
had aangegeven haar bestuurslidmaatschap niet te willen 
ǀŽŽƌǌĞƩĞŶ͕�ŵŽĞƐƚ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ŝŶ�ƚǁĞĞ�ǀĂĐĂƚƵƌĞƐ�ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘��Ğ�
voorgedragen kandidaten, Marc Valk en drs. Koen Borst RA, 
ǁĞƌĚĞŶ�ďŝũ�ĂĐĐůĂŵĂƟĞ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ĂƉƉůĂƵƐ�ŐĞŬŽǌĞŶ͘�DĂƌĐ�sĂůŬ�
ǁĂƐ�ϯ�ũĂĂƌ�ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞŚŽƵĚĞƌ�ĂŐŝůŝƚǇ�ďŝũ�͚�ǇŶŽƉŚŝůŝĂ͛�ĞŶ�<ŽĞŶ�
Borst is, met zijn achtergrond als register accountant en 
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌ�ĚŽĐĞŶƚ�&ŝŶĂŶĐŝĂů��ƵĚŝƟŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�sƌŝũĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕�
de gedroomde kandidaat om de plaats van Frank Koster in te 
nemen. Met twee nieuwe bestuursleden is het bestuur van de 
Raad weer ‘op volle sterkte’. 
sŽŽƌǌŝƩĞƌ�:ŝƉƉŝŶŐ�ŚĂĚ�ŝŶ�ǌŝũŶ�ŽƉĞŶŝŶŐƐǁŽŽƌĚ�Ăů�ŐĞǌĞŐĚ�ĚĂƚ�Ϯϭ�
agendapunten een overvolle agenda betekende. Echter, mede 
onder andere dankzij het stemmen met stemkastjes, verliepen 
ĚĞ�ƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶ�ǀůŽƚ�ĞŶ�ŬŽŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ŶĂ�ĂŇŽŽƉ�ƚĞǀƌĞĚĞŶ�
concluderen ‘dat 21 agendapunten in 3 uur’ haalbaar was 
gebleken. 
 
De overige genomen besluiten zijn te vinden in het nieuwsbe-
richt op de website via�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ Ŷůͬ
ŵĞƚĂͲŵĞŶƵͬŶŝĞƵǁƐͬŶŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚ͍ͬƚǆͺƩŶĞǁƐйϱ�Ʃͺ
ŶĞǁƐйϱ�сϭϴϲϲΘƚǆͺƩŶĞǁƐйϱ�ďĂĐŬWŝĚйϱ�сϮϱΘĐ,ĂƐŚсĨϰĚϯ
beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17  

sŽŽƌǌŝƩĞƌ�'ĞƌĂƌĚ�:ŝƉƉŝŶŐ�ŽƉĞŶƚ�ĚĞ�
vergadering.

�ĞŶ�ǀŽůůĞ�ǌĂĂů�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŽƉ�Ϯϴ�ũƵŶŝ�ũů͘

�ůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƐƚĞŵŵĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�
vergadering.

 NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER
WĞƌ�ϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͗
• Kynologen Verbond Nederland (bijzondere vereniging)
• Vereniging Ringmedewerkers Nederland (bijzondere vereniging)
• Hovawart Rasvereniging Nederland

http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1866&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=f4d3beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1866&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=f4d3beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1866&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=f4d3beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1866&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=f4d3beeb20f0ef4ae075a9d32f2b1a17
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� /Ed�Z/D��KDD/^^/��<zEK>K'/^�,�/E^dZh�d�hZ�Έ�</Ή�'�4E^d�>>��Z�
�Ğ�ŝŶƚĞƌŝŵ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ�<ǇŶŽůŽŐŝƐĐŚ�/ŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ�ʹ�ŬŽƌƚǁĞŐ�
ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ʹ�ŝƐ�ŐĞŢŶƐƚĂůůĞĞƌĚ͘��Ğ�ůĞĚĞŶ�ǌŝũŶ͗�Gerard Besse-
ůŝŶŬ͕�:Ƶƌ��ĞĐŬĞƌƐ͕�YƵŝƌŝŶĞ�WŽƩĞƌ�ǀĂŶ�>ŽŽŶ�en Kees Tinga. 
tĞ�ƐƚĞůůĞŶ�ǌĞ�ŬŽƌƚ�ĂĂŶ�Ƶ�ǀŽŽƌ͗
Gerard Besselink – ǀĞĞƌƟŐ�ũĂĂƌ�ůŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�
&ŽŬŬĞƌƐ�ĞŶ�>ŝĞĬĞďďĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ƵŝƚƐĞ�,ĞƌĚĞƌƐŚŽŶĚ�;s�,Ϳ͘�
'ĞĞŌ�ŵĞĞƌ�ǀĂŶ�ϯϬ�ũĂĂƌ�ŝŶƐƚƌƵĐƟĞ�ĂĂŶ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ŐĞůĞŝĚĞƌƐ�ĚŝĞ�
ŚƵŶ�ŚŽŶĚĞŶ�ĂĨƌŝĐŚƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�WƌƺĨƵŶŐƐ�
KƌĚŶƵŶŐ�;/WKͿ͘�sŽŽƌƚƐ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ�tĞƌŬ-
ŚŽŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�;Zǀ�Ϳ�ĞŶ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ĞŶ�
instructeur van de VDH Kringgroep Slingeland. 

Dƌ͘�:Ƶƌ��ĞĐŬĞƌƐ�
:ƵƌŝƐƚ�ĞŶ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ�ĂĚǀŽĐĂĂƚ�ĞŶ�ŵĞĚŝĂƚŽƌ͘ �,ĞĞŌ�ĚĞĞů�
ƵŝƚŐĞŵĂĂŬƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�Zǀ�͕�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�;ŐĞǁĞĞƐƚͿ�
van verschillende rasverenigingen en een kynologen club. 
Fokker van Weimarse Staande Honden en voorjager in 
binnen- en buitenland. Eerste graad bevoegdheid docent 
maatschappijleer en docent Kynologische Kennis 1 (KK1). 
�ƵƚĞƵƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĂƐŵŽŶŽŐƌĂĮĞ�De Weimaraner (2001). 
 
YƵŝƌŝŶĞ�WŽƩĞƌ�ǀĂŶ�>ŽŽŶ�
Hond en eigenaar moeten zo veel mogelijk plezier aan elkaar 
beleven. Het plezier dat baas en hond in elkaar hebben en 
het feit dat ze graag gezien worden zijn onderwerpen die 
haar bijzondere aandacht hebben. Zij vormen de basis van de 
ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ�ĚŝĞ�ǌĞ�ŝŶ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�Ϯϲ�ũĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ�ĞŶ�
gegeven binnen de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs 
in Hondenopvoeding en -opleiding (O&O). Als gedragsthera-
peut voor honden weet ze dat een goede begeleiding bij het 
opvoeden van de hond veel problemen in het latere leven 
kan voorkomen. 

Kees Tinga 
Begonnen met Duitse Staande Langharen om uiteindelijk uit 
ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ďŝũ�ĚĞ��ŶŐĞůƐĞ��ŽĐŬĞƌ�^ƉĂŶŝĞů͘��ůůĞ�ĨĂĐĞƩĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ũĂĐŚƚŚŽŶĚĞŶƐƉŽƌƚ�ŚĞĞŌ�Śŝũ�ĚŽŽƌůŽƉĞŶ͕�ƚƌĂŝŶĞŶ͕�ũĂŐĞŶ͕�
wedstrijden, lesgeven, organiseren van proeven en sinds een 
aantal jaren nu ook keurmeester. 
Door deze hobby terechtgekomen bij KNGF Geleidehonden. 
Ook hier het hele traject doorlopen, van leerling tot hoofdin-
structeur, waarbij hij samen met een tweetal collega’s niet 
alleen verantwoordelijk is voor de voortgang van de 
 opleiding van de honden maar ook voor de opleiding van 
geleidehondeninstructeurs. 

Doelstelling van de CKI 
WƵŶƚĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ĚĞ�ƌĞǀƵĞ�ŚĞďďĞŶ�ŐĞƉĂƐƐĞĞƌĚ�ǌŝũŶ͗�
benoemingen van Kynologisch Instructeurs, verlengingen van 
benoemingen van Kynologisch Instructeurs, hoe examens te 
ŐĂĂŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕�ǀŽŽƌ�ǌŽǁĞů�ƚŚĞŽƌŝĞ�ĂůƐ�ƉƌĂŬƟũŬ͕�ĚĞ�ĨƵŶĐƟĞ-
omschrijving van de Kynologisch Instructeur en de nascholing 

van de Kynologisch Instructeurs.  
�Ğ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ��</�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ�ĞŶ�ůƵŝĚƚ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ͗�
�Ğ��</�ǁŝů�ďĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŐĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ĚŝĞ�ŽǀĞƌĂů�
ŝŶ�ŚĞƚ�ůĂŶĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ŵĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�ŚƵŶ�ŚŽŶĚ�ĐŽƌƌĞĐƚ�
ǁŝůůĞŶ�ŽƉǀŽĞĚĞŶ͕�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞŐĞůĞŝĚ�ĚŽŽƌ�ŵĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�ŬĞŶŶŝƐ�
ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ�ŚĞďďĞŶ͕�ĚĞ�<ǇŶŽůŽŐŝƐĐŚ�/ŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ͘ �

Op de website van de Raad van Beheer zijn de opleidings-
ŝŶƐƟƚƵƚĞŶ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ĚŝĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ��</�ǌŝũŶ�
 geaccrediteerd. Er zijn mogelijk nog meer opleiders die 
ŐĞƐĐŚŝŬƚ�ǌŝũŶ�Žŵ�ĂůƐ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƵƚ�ƚĞ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ͘��ŝũ�
ŬƵŶŶĞŶ�ǌŝĐŚ�ŵĞůĚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</͕�ĚŝĞ�ǌĂů�ďĞŬŝũŬĞŶ�ŽĨ�ǌĞ�
kunnen worden geaccrediteerd. 
�ŝŶĚ�ϮϬϭϮ�ŝƐ�ĚĞ�ŽǀĞƌŐĂŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ�ŐĞƐƚŽƉƚ͘��Ğ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ŝƐ�
ǀĂŶ�ŵĞŶŝŶŐ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŝŶ�ĚĞŶ�ůĂŶĚĞ�ŶŽŐ�ƚƌĂŝŶĞƌƐ�ǌŝũŶ�ĚŝĞ�ĚĞƐƟũĚƐ͕�
door welke reden dan ook, buiten de boot zijn gevallen. Voor 
hen wordt alsnog een aangepaste overgangsregeling 
opgesteld. 
Om een benoeming te kunnen verlengen moet de KI 
�ŶĂƐĐŚŽůŝŶŐ�ŐĞŶŝĞƚĞŶ͘��Ğ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ŝƐ�ďĞǌŝŐ�Žŵ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�
nascholingsmomenten vast te stellen voor komend najaar, 
ĚŝĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ĚŝĞŶĞŶ�ĂůƐ�ŶĂƐĐŚŽůŝŶŐ͘�,ĞĞŌ�Ƶ�ǌĞůĨ�ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�
ǀŽŽƌ�ŶĂƐĐŚŽůŝŶŐƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͍��ĂŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĚŝĞ�ǀŽŽƌůĞŐŐĞŶ�ĂĂŶ�
ĚĞ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</͘�

Vernieuwde CKI opzet
�ŝŶŶĞŶŬŽƌƚ�ƉƵďůŝĐĞĞƌƚ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ĞĞŶ�ůŝũƐƚ�ǀĂŶ�ŶĂƐĐŚŽ-
lingsmomenten, die de instructeurs kunnen gebruiken om de 
verlenging van hun benoeming als Kynologisch Instructeur te 
ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ͘��Ğ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ŚĞĞŌ�ƚĞǀĞŶƐ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�Žŵ�ʹ�ŽƉ�
verzoek van de rayons – graag een rayonoverleg te willen 
ďŝũǁŽŶĞŶ�Žŵ�ǌŽĚŽĞŶĚĞ�ĚŝƌĞĐƚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂŶƟĐŝƉĞƌĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
vragen en verzoeken vanuit het veld. 
,ĞĞŌ�Ƶ�ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�Žŵ�ĞĞŶ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ŶŽŐ�ďĞƚĞƌ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�
verlopen? Laat het ons dan weten. Er wordt naar gestreefd 
Žŵ�ƵŝƚĞƌůŝũŬ�ĞŝŶĚ�ũƵůŝ�ĚĞ�ǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞ��</�ŽƉǌĞƚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ͕�ǁĂĂƌ�ǁĞ�Ƶ�ǀĂŶ�
harte voor uitnodigen (maximaal 2 afgevaardigden per 
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐͿ͕�ǌĂů�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŝŵ��</�ŐƌĂĂŐ�ŵĞƚ�Ƶ�ǀĂŶ�ŐĞĚĂĐŚƚĞŶ�
ǁŝƐƐĞůĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ŽƉǌĞƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��</͘�
�ĂƚƵŵ͗�ĚŝŶƐĚĂŐ�ϭϭ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϰ͘�
>ŽĐĂƟĞ͗�WĂƌƚǇĐĞŶƚƌƵŵ�^ĐŚŝŵŵĞů͕�^ƚĂƟŽŶƐǁĞŐ�KŽƐƚ�Ϯϰϯ͕�ϯϵϯϭ�
EP Woudenberg 
�ĂŶǀĂŶŐ͗�ϮϬ͘ϬϬ�ƵƵƌ�
KƉŐĞǀĞŶ͗�ǀſſƌ�ϰ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϰ�ďŝũ� 
opleidingen@raadvanbeheer.nl  

mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
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 JACHTHONDEN SHOW
Op 15 juni jl. werd de 17de Jachthonden Show gehouden. Begonnen als een 
 tentoonstelling voor de honden uit de rasgroepen 7 en 8, zijn inmiddels ook de 
groepen 4 en 6 toegetreden. Deze tentoonstelling wordt eenmaal in de twee jaar 
ŐĞŚŽƵĚĞŶ͘��Ğ�ůŽĐĂƟĞ�ŝŶ�ϮϬϭϰ�ǁĂƐ�ŶŝĞƵǁ͗�^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ�WĂƉĞŶĚĂů�ŝŶ��ƌŶŚĞŵ͘�
�ĞƐƚͲŝŶͲ^ŚŽǁ�ǁĞƌĚ�ĚĞ��ĂƐŚŽŶĚ�ZƵǁŚĂĂƌ�͚'ŽůĚĨĞĞ͛�ǀĂŶ��͘D͘��ŽŽƌŶĞŶďĂů͘��ůůĞ�ǁŝŶŶĂĂƌƐ�
van de rasgroepen zijn, met foto, te vinden op 
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬŵĞƚĂͲŵĞŶƵͬŶŝĞƵǁƐͬŶŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚ͍ͬƚǆͺ
ƩŶĞǁƐйϱ�ƉŽŝŶƚĞƌйϱ�сϭΘĂŵƉ͖ƚǆͺƩŶĞǁƐйϱ�ƩͺŶĞǁƐйϱ�сϭϴϱϭΘĂŵƉ͖ƚǆͺƩŶĞǁƐй
ϱ�ďĂĐŬWŝĚйϱ�сϮϱΘĂŵƉ͖Đ,ĂƐŚсϰĨϭĞϯĞϴϳϴϵĂĚĂϭϰĨϬϭϯϮĚϳĂĐϰĚϲĂϬϲĐϮ

 NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
WINDHONDENRENNEN 350 METER

KƉ�ǌĂƚĞƌĚĂŐ�Ϯϴ�ĞŶ�ǌŽŶĚĂŐ�Ϯϵ�ũƵŶŝ�ũů͘�ǁĞƌĚ�ŝŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ŚĞƚ�
Nederlands Kampioenschap Windhondenrennen 350 meter 
;ŬŽƌƚĞ�ďĂĂŶͿ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ͘��Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǁĂƐ�ŝŶ�ŚĂŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
�ŽŵŵŝƐƐŝĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�tŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶƐƉŽƌƚ�(www.cvw.nu)
De foto’s van de winnaars zijn te vinden op de website van 
ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͗��
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬŵĞƚĂͲŵĞŶƵͬŶŝĞƵǁƐͬ
ŶŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚ͍ͬƚǆͺƩŶĞǁƐйϱ�ƩͺŶĞǁƐйϱ�сϭϴϲϬΘƚǆͺƩŶĞǁ
Ɛйϱ�ďĂĐŬWŝĚйϱ�сϮϱΘĐ,ĂƐŚсĞϵϬϴϱĂϮϵĨϯϭϱϳĞϳĂϱĐϭϱĐϵϲĚϲ
c06c974
Voor de winnende honden lag het rood-wit-blauwe eredek 
klaar en werd het Wilhelmus gespeeld. Bovendien mogen deze 
winnaars het hele jaar in dit eredek een wedstrijd lopen.

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

1LHXZH�SXS�LQ�KXLV"

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

��DSULO�
����

E<�ǁŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶŶĞŶ͗�ǀŽůŽƉ�ĂĐƟĞ͊

� Z����s�E���,��Z�&����KK<�͵�͚Z����,�d�Z�^͛
Op de Facebook pagina van de Raad van Beheer kunt u 
voortaan iedere eerste dag van de maand meedoen aan het 
spel ‘Raad het Ras’.
Samen met fotopartner Kynoweb wordt een foto van een 
rashond geplaatst. De foto is troebel gemaakt en iedere twee 
dagen wordt een stukje van de originele scherpe foto onthuld. 

‘Like’ de pagina van de Raad van Beheer en als u denkt dat 
u het ras weet, reageer dan op de foto met de naam van 
het ras.
Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere 
maand een boek ‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek 
Kynologische Kennis 1’ verloot. Per foto telt uw eerste 
ƌĞĂĐƟĞ�ŵĞĞ͘

Kijk nu op onze Facebook 
pagina www.facebook.
ĐŽŵͬƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ en 
doe mee met ‘Raad het 
Ras’!

De rashond van de maand 
juli is een Samojeed. De 
ǁŝŶŶĂĂƌ�ŝƐ�,ĞŶƌŝĞƩĞ�ǀĂŶ�
'ĞĞů͘��ŝũ�ŚĞĞŌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�
van Beheer het boek ‘Fokken van rashonden’ ontvangen als 
prijs. Gefeliciteerd met uw prijs. 
Op 1 augustus staat er weer een nieuwe Raad het Ras voor 
iedereen klaar om mee te doen!

ZĂĂĚ�ŚĞƚ�ZĂƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ�
ũƵůŝ͗�^ĂŵŽǇĞĞĚ

http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1851&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&amp;cHash=4f1e3e8789ada14f0132d7ac4d6a06c2
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1851&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&amp;cHash=4f1e3e8789ada14f0132d7ac4d6a06c2
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1851&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&amp;cHash=4f1e3e8789ada14f0132d7ac4d6a06c2
http://www.cvw.nu
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1860&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=e9085a29f3157e7a5c15c96d6c06c974
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1860&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=e9085a29f3157e7a5c15c96d6c06c974
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1860&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=e9085a29f3157e7a5c15c96d6c06c974
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1860&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=e9085a29f3157e7a5c15c96d6c06c974
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.facebook.com/raadvanbeheer


7

 NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE RAAD VAN BEHEER
Op de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer, 
28 juni jl. waren de bestuursleden Frank Koster en Marion 
ƚĞŶ��ĂƚĞ�ĂŌƌĞĚĞŶĚ͘��ŝũ�ŚĂĚĚĞŶ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ǌŝĐŚ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�
herkiesbaar te stellen. 
Het bestuur van de Raad had twee personen, Koen Borst  en 
Marc Valk, bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als 
ŬĂŶĚŝĚĂĂƚ͘��ŝũ�ǁĞƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ďŝũ�ĂĐĐůĂŵĂƟĞ�
gekozen. 

Graag stellen we hen 
ĞǀĞŶ�ŬŽƌƚ�ĂĂŶ�Ƶ�ǀŽŽƌ͗�
Drs. Koen Borst (1975) is 
register accountant en 
partner van het 
��ŽŵƉůŝĂŶĐĞŬĂŶƚŽŽƌ��͘s͘�
Daarnaast is hij universi-
tair docent Financial 
�ƵĚŝƟŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�sƌŝũĞ�
Universiteit Amsterdam. 
�ŝũŶ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�
ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ǌŝũŶ�ĂĸŶŝƚĞŝƚ�ŵĞƚ�ŚŽŶĚĞŶ�ǀŽƌŵĞŶ�ĞĞŶ�
ŝĚĞĂůĞ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ĂůƐ�͚ŽƉǀŽůŐĞƌ͛�ǀĂŶ�&ƌĂŶŬ�<ŽƐƚĞƌ͘
Marc Valk (1973) voegt een andere specialiteit aan het 
bestuur toe. Zijn werkzaamheden liggen op het gebied van 
systeem- en netwerkbeheer. Tot voor kort was hij 
�ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞŚŽƵĚĞƌ��ŐŝůŝƚǇ�ďŝũ�͚�ǇŶŽƉŚŝůŝĂ͛�ĞŶ�ŝŶ�ϮϬϬϲ͕�ϮϬϬϴ͕�
ϮϬϬϵ�ĞŶ�ϮϬϭϭ�ŶĂŵ�Śŝũ�ĚĞĞů�ĂĂŶ�ĚĞ�&�/�tĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶ-
schappen Agility. 
De Raad van Beheer wenst beide bestuursleden heel veel 
ƐƵĐĐĞƐ�ĞŶ�ƉůĞǌŝĞƌ�ŝŶ�ŚƵŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ĨƵŶĐƟĞƐ͘�

� Z����Z�^W��/�>�͵�s&Z��E�EKZD�ED�dZ/y
KƉ�ϰ�ũƵůŝ�ũů͘�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂƉĂƌƚĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀĂŶ�ZĂĂĚĂƌ�ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ͕�ŚĞůĞŵĂĂů�ŐĞǁŝũĚ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�sZ&�ĞŶ�
de Normenmatrix. Deze Special is aan alle abonnees toegezonden.
�ĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ĂĂŶƚĂů�ŶŝĞƵǁĞ�ďĞŐƌŝƉƉĞŶ�ŚĞĞŌ�ŝŶ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŝŶƚƌĞĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŬǇŶŽ-
ůŽŐŝĞ�ŐĞĚĂĂŶ͗�&ŽƌŵĂƚ͕�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĨŽŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�EŽƌŵĞŶŵĂƚƌŝǆ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĚƌŝĞ�ǀĂŶ͘��ŝũ�
ŶŝĞƵǁĞ�ďĞŐƌŝƉƉĞŶ�ŚŽŽƌƚ�ŶŝĞƵǁĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘��ĞǌĞ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀĂŶ�ZĂĂĚĂƌ�ǀŽŽƌǌŝĞƚ�ŝŶ�
ĚŝĞ�ďĞŚŽĞŌĞ͘��Ğ�ĞĚŝƟĞ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŝŶ�ĚƌƵŬǀŽƌŵ�ǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌ�ďŝũ�ĚĞ�ŝŶĨŽƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer op tentoonstellingen en via de chippers. sŽŽƌ�ǀƌĂŐĞŶ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŶŽƌŵĞŶŵĂƚƌŝǆ͕�ŬĂŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ŵĞƚ�vfr@raadvanbeheer.nl 
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Uit een tekst op de stamboom blijkt dat de pup is gefokt 
volgens de voor dat ras geldende eisen en normen.
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Voor de kynologie moet helder zijn, dat fokkers die 
geen lid van een rasvereniging zijn, tóch moeten 
voldoen aan de voor het ras geldende eisen en 
normen,  wil men een stamboom krijgen waarop is 
vermeld, dat de pup is gefokt volgens de bestaande 
ĞŝƐĞŶ�ĞŶ�ŶŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�ĚĂƚ�ƐƉĞĐŝĮ�ĞŬĞ�ƌĂƐ͘

�ĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ĂĂŶƚĂů�ŶŝĞƵǁĞ�ďĞŐƌŝƉƉĞŶ�ŚĞĞŌ��ŝŶ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�
periode intrede in de kynologie gedaan. Format, Verenigings-
fokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuwe 
ďĞŐƌŝƉƉĞŶ�ŚŽŽƌƚ�ŶŝĞƵǁĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟ�Ğ͘��ĞǌĞ�ZĂĂĚĂƌ�ǀŽŽƌǌŝĞƚ�ŝŶ�
ĚŝĞ�ďĞŚŽĞŌ�Ğ͘�

Verantwoord fokbeleid
In het kader van een verantwoord fokbeleid wil de Raad van 
Beheer vooraf kunnen toetsen of pups niet alleen volgens 
zijn eigen algemene fokbeleidsregels (Basisreglement Welzijn 
en Gezondheid, BWG) zijn gefokt, maar óók volgens 

ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƌĂƐƐƉĞĐŝĮ�ĞŬĞ�ƌĞŐĞůƐ͘�
In de kynologie is het Verenigings-
fokreglement (VFR) inmiddels een 
bekend gegeven. De naam zegt het al: 
het is een reglement waarin de voorwaarden en normen van 
rasverenigingen voor fokkers aangesloten bij de ras-
verenigingen zijn vastgelegd. 
Alle bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen 
hebben een format ontvangen, waarin zij hun voorwaarden 
en normen hebben kunnen plaatsen. Met dit format kregen 
de ras-verenigingen de mogelijkheid om de meeste van de 
ĞŝŐĞŶ͕�ƐƉĞĐŝĮ�ĞŬĞ�ĞŝƐĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌŝũ�ǀĂŶ�ŚƵŶ�ƌĂƐ;ƐĞŶͿ�ŝŶ�ƚĞ�
vullen. Dit ingevulde format is het VFR.

Onvolkomenheden
Inmiddels hebben vrijwel alle rasverenigingen hun VFR ter 
goedkeuring naar de Raad van Beheer gezonden. Echter, in 
ĚĞ�ƉƌĂŬƟ�ũŬ�ŬŽŵƚ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ĨŽƌŵĂƚ�ŶŝĞƚ�ŐŽĞĚ�ŝƐ�
gevolgd. In die gevallen ontvangen de rasverenigingen hun 
VFR retour met de vraag de onvolkomenheden te herstellen. 
Dat wekt wellicht enige wrevel bij de rasverenigingen, maar 
men moet bedenken dat deze werkzaamheden de basis 
vormen voor zowel het fokbeleid voor de rassen en de ras-
verenigingen als voor dat van de Raad van Beheer. Daarom is 
een uniforme werkwijze – het format – noodzakelijk. 
Met het heen en weer zenden van VFR’s van en naar de Raad 
van Beheer en het opnieuw laten controleren door de Raad 
ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŝƐ�ǀĞĞů�Ɵ�ũĚ�ŐĞŵŽĞŝĚ͘�KŵĚĂƚ�ŚĞƚ�ŚŝĞƌ�Žŵ�ŵĞĞƌ�
dan 200 rasverenigingen gaat, zal iedereen begrijpen dat dit 
veel werk met zich mee brengt.

Kwaliteit ouderdieren
Hoewel ‘gegoten’ in eenzelfde format, is elk VFR anders en 
ǌŝũ�ďĞǀĂƩ�ĞŶ�ĚƵƐ͕�ƉĞƌ�ƌĂƐ�ĞŶͬŽĨ�ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕�ŽƉ�ďĞƉĂĂůĚĞ�
punten andere eisen en normen. Van de Raad van Beheer 
kan niet worden verlangd, dat bij inschrijving van elk nest 
ŝŶ�ŚĞƚ�E,^��ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϮϬϬ�s&Z͛Ɛ�ŚĂŶĚŵĂƟ�Ő�
wordt geraadpleegd om te controleren of er aan de voor-
waarden en normen van het VFR is voldaan. In overleg met 
de rasvereniging(en) zullen er aan de hand van de VFR(‘s) per 
ras normen worden opgesteld die door de Raad van Beheer 
gecontroleerd kunnen worden. Deze normen worden 
opgenomen in de zogenaamde normenmatrix.
Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de belangen door 

VERENIGINGSFOKREGLEMENT & NORMENMATRIX

,Ğƚ�ǀŽůƚĂůůŝŐĞ�ďĞƐƚƵƵƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ

Penningmees-
ƚĞƌ�<ŽĞŶ��ŽƌƐƚ�

�ĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ�
DĂƌĐ�sĂůŬ

 RECTIFICATIE FINSE RASSEN
/Ŷ�ĚĞ�ũƵŶŝ�ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�
Raadar is op blz. 8 een 
vergissing gemaakt. De 
Finse Lappenhond wordt 
ƚǁĞĞŵĂĂů�ǀĞƌŵĞůĚ͖�ĠĠŶ�
keer als Finse Lappenhond 
en één keer als Lapinkoira. 
De Lapinporokoira, de 

Laplandse Herdershond, is vergeten te vermelden. Scandia 
ŵĂĂŬƚĞ�ŽŶƐ�Ğƌ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ŵĞƚĞĞŶ�ŽƉ�ĂƩĞŶƚ͘
DĞƚ�ŽŶǌĞ�ǀĞƌŽŶƚƐĐŚƵůĚŝŐŝŶŐ�ĞŶ�ĞĞŶ�ĂĩĞĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
Laplandse Herdershond maken we deze vergissing hopelijk 
goed. Direct is de juni Raadar op de website en in de app van 
de Raad van Beheer al aangepast.

�Ğ�&ŝŶƐĞ�>ĂƉŝŶƉŽƌŽŬŽŝƌĂ

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ�
�E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ��
ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�
ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ��
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

mailto:vfr@raadvanbeheer.nl
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 SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE FOKKERIJ
KƉ�ϭϴ�ũƵŶŝ�ũů͘�ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞ�ŚĞƚ��ǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵ�'ĞŶĞƟĐĂ�
Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde (Universi-
teit Utrecht), in samenwerking met de Raad van Beheer, een 
ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ�ŽǀĞƌ�ŐĞŶĞƟĐĂ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌŝũ͘�
Voor de vertegenwoordigers van rasverenigingen was er de 
workshop ‘Hoe ontwerpt u een gezond fokbeleid voor uw ras?’ 
�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ƉƵŶƚĞŶ�ŽǀĞƌ�ĨŽŬŬĞŶ�ŝŶ�ŐĞƐůŽƚĞŶ�ƉŽƉƵůĂƟĞƐ�ǁĞƌĚĞŶ�
naar voren gebracht. Een aantal randvoorwaarden werd gegeven 
en de deelnemers werd duidelijk gemaakt dat er bij veel rassen 
serieus rekening met verwantschap en inteelt moet worden 
gehouden. Alleen dan kan worden voorkomen dat meer ziekten 
in een ras naar voren komen. 
Er ontstond een levendige discussie, waarbij de problemen en 
oplossingen van de verschillende rassen werden besproken. De 
oplossing hoe om te gaan met té weinig heterogeniteit werd 
gegeven door Marianne Eggink van de Algemene Vereniging 
>ŝĞĬĞďďĞƌƐ�^ĂĂƌůŽŽƐǁŽůĬŽŶĚĞŶ͘��ŽŽƌ�ĞĞŶ�ŚŽŶĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�
ras in te kruisen bestaat de mogelijkheid om de heterogeniteit in 
ĚĞ�ƉŽƉƵůĂƟĞ�ƚĞ�ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘�WƌŽĨ͘ �Ěƌ͘ �:ĂŶ�ZŽƚŚƵŝǌĞŶ�ŐĂĨ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ͕�
ŶĂĂƐƚ�ŚĞƚ�ďĞǁĂƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞŝƚ͕�ĞƐƐĞŶƟĞĞů�ŝƐ�Žŵ�ŽŽŬ�
DNA testen te gebruiken. Op die manier kun je honden blijven 
gebruiken (dragers en soms zelfs lijders van een aandoening, in 
ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ŵĞƚ�ǀƌŝũĞ�ĚŝĞƌĞŶͿ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ͊�

�ĞůŽŌĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ
Drs. Liesbeth Meijndert vertelde over de mogelijkheden om 
ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǀĂŶ�ĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬĞŶ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�Žŵ�ĚĞ�ŐĞǌŽŶĚ-
heidstoestand binnen een ras te bekijken. Het ministerie van 
�ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ��ĂŬĞŶ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ĞǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�
ŐĞŐĞǀĞŶ�Žŵ�Ěŝƚ�ƐǇƐƚĞĞŵ�ŽƉ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ͘�>ŝĞƐďĞƚŚ�ŚĞĞŌ�ĞŶ�ǀŽŽƌďĞ-
ƌĞŝĚŝŶŐĞŶ�ŐĞƚƌŽīĞŶ�Žŵ�Ěŝƚ͕�ŝŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ͕�ǀŝĂ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬĞŶ͕�ƚĞ�ŐĂĂŶ�
ĚŽĞŶ͘��ĞŶ�ŐŽĞĚ�ďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƉƵůĂƟĞ�ŝƐ�ĂůůĞĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŝŶĚŝĞŶ�
ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƉĂƌƟũĞŶ�ŐŽĞĚ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͘�
�ŝũ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ�ǀĂŶ�
het Ministerie gekomen. De specialisten van de Universiteitskli-
ŶŝĞŬ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǌŝĞŬƚĞƐ�ƉĞƌ�ƌĂƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ͘��ĂŶ�
is er door de onderzoekster een uitgebreid literatuuronderzoek 
gedaan, dat is teruggekoppeld naar de rasvereniging. De 
ĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ͕�ǌŽĚĂƚ�ĚĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�
ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ŬǁĂŵĞŶ͕�ĞŶ�ĚĞ�ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐŽŌǁĂƌĞ�ǀŽŽƌ�
dierenartsen hebben ook meegewerkt. De Raad van Beheer 

ŚĞĞŌ�ŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŽƉǌĞƚ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽůĞ�ŐĞĚĂĂŶ�ǀĂŶ�
ĚĞ�ĐŚŝƉŶƵŵŵĞƌƐ�;ǁĞů�ŽĨ�ŐĞĞŶ�ƌĂƐŚŽŶĚͿ͘��ŝƚ�ĂůůĞƐ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŵŽŽŝ�
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ŽƉŐĞůĞǀĞƌĚ�ĞŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞůŽŌĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
toekomst. 

�E��ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ
Dr. Frank van Steenbeek hield een verhaal over DNA technieken. 
Hoe werkt het, hoe snel gaat het en wat kost het? Wat is DNA, 
hoe ga je om met ziektes en de ontwikkeling van DNA testen? De 
ontwikkeling gaat zo snel dat het nu mogelijk is DNA testen te 
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ŵŝŶĚĞƌ�ŬŽƐƚĞŶ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĞĞů�ĚĂƚ�Ğƌ�ǀĂŶ�
genoeg dieren die de ziekte hebben en van dieren die de ziekte 
niet hebben DNA beschikbaar is. Hoewel de kosten behoorlijk 
zijn afgenomen, zijn er nog wel kosten aan verbonden. Echter, de 
ŚĞĞƌ�sĂŶ�^ƚĞĞŶďĞĞŬ�ŐĂĨ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�ŐĞůĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ŚŽĞŌ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ͘��ƌ�ǌŝũŶ�ƐƟĐŚƟŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ƐŽŵƐ�ŐĞůĚ�
ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ƐƚĞůůĞŶ�ĞŶ�ŽŽŬ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů�ǌŝũŶ�Ğƌ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘

WƌŝŽƌŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ĨŽĐƵƐ
Prof. dr. Jan Rothuizen gaf aan dat het voor rasverenigingen en 
rassen van belang is om goed na te gaan wat het belangrijkste 
probleem binnen het ras is. Zorg ervoor dat er een prioriteit is en 
focus op wat belangrijk is. Door deze focus is de kans op succes 
ŐƌŽŽƚ�ĞŶ�ŬĂŶ�Ğƌ͕ �ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĐĞŶƚƌƵŵ�ĞŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer, worden gekeken naar oplossingen. 
Nederland is uniek in haar infrastructuur, één universiteit van 
ǁĞƌĞůĚŬůĂƐƐĞ͕�ĠĠŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ĚŝĞ�ĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶ�ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚ�
en een databank met DNA van alle honden. Deze ingrediënten, in 
ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĚŝĞ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǀĂŶ�>ŝĞƐďĞƚŚ�
DĞŝũŶĚĞƌƚ�ŐĂĂŶ�ŬŽŵĞŶ͕�ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�ũĞ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ŚĞƚ�
materiaal krijgt om DNA testen te ontwikkelen en de rashonden-
fokkerij te ondersteunen. 
�Ğ�ƟũĚ�ŝƐ�ŐĞŬŽŵĞŶ�Žŵ�ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ĞŶ�Ěŝƚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�
succes te maken.

Dr. drs. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer 
leidde de afsluitende discussie.

�Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ�ǌƵůůĞŶ�ŶĂ�ĚĞ�ǌŽŵĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ŬŽŵĞŶ�ǀŝĂ�ĚĞ�
website van de Universiteit Utrecht. 

^ƉƌĞŬĞƌ�Ěƌ͘ �&ƌĂŶŬ�ǀĂŶ�
^ƚĞĞŶďĞĞŬ͘

sŝĐĞͲǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�:ŽŚŶ�tĂƵďĞŶ�ŽƉĞŶƚ�ŚĞƚ�ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ�ŐĞŶĞƟĐĂ͘

�ĂŶĚĂĐŚƟŐĞ�ƚŽĞŚŽŽƌ�ĚĞƌƐ�Ƶŝƚ�
ĚĞ�ƐĞĐƚŽƌ͘

http://www.uu.nl/faculty/veterinarymedicine/NL/dierenklinieken/ukg/expertisecentrum/Paginas/default.aspx
http://www.uu.nl/faculty/veterinarymedicine/NL/dierenklinieken/ukg/expertisecentrum/Paginas/default.aspx
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 VERPLICHTE VACCINATIE HONDSDOLHEID BIJ IMPORT PUPPIES
:ŽŶŐĞ�ŚŽŶĚĞŶ͕�ŬĂƩĞŶ�ĞŶ�ĨƌĞƩĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǀĂŶĂĨ�Ϯϵ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�
2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd 
zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge 
dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. 
Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Dit 
staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economi-
sche Zaken aan de Tweede Kamer. Oudere dieren moeten al 
gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in 
Nederland.

�ŝũŬƐŵĂ͗�DĞŶƐĞŶ�ĞŶ�ĚŝĞƌĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ŚŽŶĚƐĚŽůŚĞŝĚ�
ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽƌĚĞŶ͘�EĞŐĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ůĂŶĚĞŶ͕�ǁĂĂƌ-
ŽŶĚĞƌ�&ƌĂŶŬƌŝũŬ�ĞŶ��ŶŐĞůĂŶĚ͕�ŚĞďďĞŶ�Ăů�ĞĞŶ�ǀĂĐĐŝŶĂƟĞƉůŝĐŚƚ�
ǀŽŽƌ�ũŽŶŐĞ�ŚŽŶĚĞŶ�ďŝũ�ŝŶǀŽĞƌ͘ ��Ğ�ƐĐŚĂƫŶŐ�ŝƐ�ĚĂƚ�Ğƌ�ũĂĂƌůŝũŬƐ�
ǌŽ͛Ŷ�ϴϬ͘ϬϬϬ�ŚŽŶĚĞŶ�ŶĂĂƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŬŽŵĞŶ͕�ŽŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�Ƶŝƚ�
ůĂŶĚĞŶ�ǁĂĂƌ�ŚŽŶĚƐĚŽůŚĞŝĚ�ŶŽŐ�ǀŽŽƌŬŽŵƚ͘�,Ğƚ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�
ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ũŽŶŐĞ�ĚŝĞƌĞŶ�ǀĞƌŬůĞŝŶƚ�ĚĞ�ŬĂŶƐ�ŽƉ�ŝŵƉŽƌƚ�ǀĂŶ�
ĚŝĞƌĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞǌĞ�ŝŶĨĞĐƟĞ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŽǀĞƌĚƌĂŐĞŶ�ĞƌǀĂŶ͘
Deze maatregel wordt genomen, omdat de handel van pups 
toeneemt uit onder andere nieuw toegetreden Oost-Euro-
pese lidstaten, die niet allemaal vrij van hondsdolheid zijn. 
Ook de aandacht voor dierenleed in het buitenland en 

ĚĂĂƌŵĞĞ�ĚĞ�ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ�ďĞŚŽĞŌĞ�
dieren naar Nederland te halen, 
vergroten de kans op deze 
aandoening in Nederland. Op dit 
ŵŽŵĞŶƚ�ŚĞĞŌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ĞĞŶ�
rabiësvrije status en wil deze 
graag behouden. In 2012 is in 
EĞĚĞƌůĂŶĚ�ĞĞŶ�ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞ�
ƉƵƉ�ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ�ŵĞƚ�ŚŽŶĚƐĚŽů-
heid. Er zijn toen zo’n 50 mensen 
benaderd door de gemeentelijke 
gezondheidsdienst die contact 
met dit dier hadden gehad en 
van wie een groot deel moest worden behandeld. Een 
ŝŶĨĞĐƟĞ�ŵĞƚ�Ěŝƚ�ǀŝƌƵƐ�ŝƐ�ǌŽŶĚĞƌ�ƟũĚŝŐĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ĚŽĚĞůŝũŬ͘

>ĞĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ�ǀĂĐĐŝŶĂƟĞ�
ƚĞŐĞŶ�ŚŽŶĚƐĚŽůŚĞŝĚ�ŽƉ͗
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌŝũŬƐŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ŶůͬŶŝĞƵǁƐͬϮϬϭϰͬϬϳͬϬϭͬǀĞƌƉůŝĐŚƚĞͲ
ǀĂĐĐŝŶĂƟĞͲŚŽŶĚƐĚŽůŚĞŝĚͲďŝũͲŝŵƉŽƌƚͲƉƵƉƉǇͲƐͲĞŶͲŬŝƩĞŶƐ͘Śƚŵů�

;�ƌŽŶ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ǀĂŶ��ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ��ĂŬĞŶͿ

� ^d�D�KD�E��E�͚sKKZ>KW/'�E/�d�sZ/:͛�s�E�WZ�
KŶůĂŶŐƐ�ŝƐ�ŐĞĨŽŬƚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�^ĂĂƌůŽŽƐǁŽůĬŽŶĚ�ǁĂĂƌǀĂŶ�ŚĞƚ�ĚĞ�
Raad van Beheer bekend is dat de teef  ‘voorlopig niet vrij’ 
van PRA is bevonden. PRA is een erfelijke aandoening die kan 
leiden tot blindheid. Het bestuur van de Raad van Beheer 
ŚĞĞŌ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ŬĞŶŶŝƐ�ŐĞŶŽŵĞŶ͘�

Bij het bepalen van zijn besluit hoe hiermee om te gaan, 
ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ŐĞƚƌĂĐŚƚ�ĂůůĞ�ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŚĞŝĚ�ŝŶ�ĂĐŚƚ�ƚĞ�
nemen. Niet alleen is gekeken naar hetgeen in het Kynolo-
ŐŝƐĐŚ�ZĞŐůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�&�/�ŝƐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͕�
maar ook naar de verenigingsfokreglementen van beide 
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ĂĂƌůŽŽƐǁŽůĬŽŶĚ͘�/Ŷ�ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐ-
fokreglementen is vastgelegd dat alleen gefokt mag worden 
ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƚĞĞĨ�ĚŝĞ�ǀƌŝũ�ŝƐ�ďĞǀŽŶĚĞŶ�ǀĂŶ�WZ�͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŚĞĞŌ�
ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ŐĞƚŽĞƚƐƚ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
�ĞŚĞĞƌ�ĂŶŶŽ�ϮϬϭϰ�ǀŽŽƌ�ƐƚĂĂƚ�ĞŶ�ĂĐƟĞĨ�ƵŝƚĚƌĂĂŐƚ͗�ŐĞǌŽŶĚĞ�ĞŶ�
sociale honden met een goed welzijn.

,Ğƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�ǀŽŽƌĂůƐŶŽŐ�ŐĞĞŶ�ƐƚĂŵďŽŵĞŶ�ĂĨ�
te geven voor de puppy’s die uit deze fok voortkomen. 
Redenen hiervoor zijn dat de verenigingsfokreglementen het 
fokken met deze teef niet toestaan en het fokken met deze 
teef bovendien strijdig is met het uitgangspunt van de Raad 
van Beheer dat gezondheid en welzijn leidend dienen te zijn. 
Omdat bovendien bij de Raad van Beheer bekend is dat de 
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ƚĞĞĨ��͚ǀŽŽƌůŽƉŝŐ�ŶŝĞƚ�ǀƌŝũ͛�ǀĂŶ�WZ��ŝƐ͕�ŝƐ�ŚĞƚ�
bestuur van mening dat het zijn verantwoordelijkheid moet 

ŶĞŵĞŶ͖�ĚĞǌĞ�ŬĞŶŶŝƐ�ƐĐŚĞƉƚ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�Žŵ�ƚĞ�ŚĂŶĚĞůĞŶ͘

/Ŷ�ǀĞƌďĂŶĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ǁĂĂƌŝŶ�ŚĞƚ�ƌĂƐ�
^ĂĂƌůŽŽƐǁŽůĬŽŶĚ�ǌŝĐŚ�ŽƉ�Ěŝƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ďĞǀŝŶĚƚ͕�ŝƐ�ďĞƐůŽƚĞŶ�
om een uitzondering te maken op de normale procedure. 
'ĞǌŝĞŶ�ŚĞƚ�ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer besloten om geen stambomen af te geven. In het 
ŐĞǀĂů�ĚĞ�ƚĞĞĨ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�EĂƟŽŶĂĂů�KŽŐƉĂŶĞů�ĚĞ�ƵŝƚƐůĂŐ�ͣWZ��
vrij“ krijgt worden er alsnog stambomen afgegeven. De Raad 
van Beheer wil benadrukken dat het hier een uitzondering 
ďĞƚƌĞŌ�ǁĞůŬĞ�ŶŝĞƚ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ǌĂů�ŐĞůĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ƐŽŽƌƚŐĞůŝũŬĞ�
gevallen in de toekomst. Na invoering van de normenmatrix  
zal op de stamboom worden aangegeven voldoet wel/niet 
ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞůĚĞŶĚĞ�ĞŝƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ƌĂƐ͘

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ�
�E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ��
ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�
ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ��
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/01/verplichte-vaccinatie-hondsdolheid-bij-import-puppy-s-en-kittens.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/01/verplichte-vaccinatie-hondsdolheid-bij-import-puppy-s-en-kittens.html
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 WORLD DOG SHOW 2014: MEER DAN 21.000 HONDEN 
ZIJN INGESCHREVEN 

Deze World Dog Show, 
die van 8-10 augustus 
as. in het Messukeskus 
�ǆƉŽ�ĂŶĚ��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�
�ĞŶƚƌĞ�ŝŶ�,ĞůƐŝŶŬŝ�
wordt gehouden, 
ďĞůŽŽŌ�ǀĂŶǁĞŐĞ�ŚĞƚ�

ĚĞĮŶŝƟĞǀĞ�ĂĂŶƚĂů�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͕�Ƶŝƚ�ĂůůĞ�ŚŽĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌĞůĚ͕�ĞĞŶ�
ǁĞƌĞůĚĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ͗�Ϯϭ͘ϮϬϬ�ŚŽŶĚĞŶ͊�DĞĞƌ�ĚĂŶ�ϯϱϬ�ǀĞƌƐĐŚŝů-
lende rassen geven acte de présence en daaronder bevinden zich meer 
dan 400 Finse Lappenhonden (Lapinkoira) en bijna 200 Laplandse 
Herdershonden (Lapinporokoira). Ongekende aantallen, die ongetwijfeld 
veel bezoekers zullen trekken. 
In 2018 mag Nederland de Wereldtentoonstelling organiseren. Het moet 
een uitdaging zijn om, bij voorbeeld, een inschrijving van, bij voorbeeld, 
200 Drentsche Patrijshonden te kunnen realiseren.    
�ůůĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ϮϬϭϰ�ŝƐ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ͗�
ǁǁǁ͘ǁŽƌůĚĚŽŐƐŚŽǁϮϬϭϰ͘Į�

� Z����s�E���,��Z�&K<<�Z^dKhZ�ϮϬϭϰ͗�dt���^�^^/�^���<�E��͵�&K<<�Z^���W�>�E���Z���^�^^/�
De Raad van Beheer gaat ook in 2014 weer haar jaarlijkse 
Fokkertour organiseren. Deze vindt plaats in oktober en 
ŶŽǀĞŵďĞƌ͘ ��Ğ�ĞǆĂĐƚĞ�ĚĂƚĂ�ĞŶ�ůŽĐĂƟĞƐ�ǀŽůŐĞŶ�ŶŽŐ͘�
Wel kunnen wij al de eerste twee sprekers en onderwerpen 
voor de sessies bekend maken. 
hŝƚ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�&ŽŬŬĞƌƐƚŽƵƌ�ϮϬϭϯ�ďůĞĞŬ�ĚĂƚ�ǀƌŝũǁĞů�ĂůůĞ�
deelnemers buitengewoon te spreken waren over de sprekers 
Iaira Boissevain en Paul Mandigers. Daarom zullen deze sprekers 
ŽŽŬ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�&ŽŬŬĞƌƐƚŽƵƌ�ϮϬϭϰ�ĂĐƚĞ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ŐĞǀĞŶ͘ 
Tijdens de fokkerstour van 2013 gaf advocate Iaira Boissevain 
uitleg over recht en onrecht in de fokkerswereld. Fokkers kregen 
uitleg over het Nederlandse rechtssysteem, en de gevolgen 
ĚĂĂƌǀĂŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬǇŶŽůŽŐŝĞ͘��Ğ�ǀĞƌǀŽůŐǀƌĂĂŐ�ŝƐ�ůŽŐŝƐĐŚ͗�ŬĂŶ�ĚĞ�
ĨŽŬŬĞƌ�ǌĞůĨ�ŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ�Žŵ�ǌŝũŶ�ƌĞĐŚƚƐƉŽƐŝƟĞ�ďĞƚĞƌ�ƚĞ�ǁĂĂƌ-
ďŽƌŐĞŶ͍�/Ŷ�ŚĂĂƌ�ƐĞƐƐŝĞƐ�ŐĞĞŌ�ǌŝũ�ĂůƐ�ĂŶƚǁŽŽƌĚ�ŽƉ�ĚŝĞ�ǀĞƌǀŽůŐ-
ǀƌĂĂŐ͗�:Ă�ĚĂƚ�ŬĂŶ͊�

Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op 
de meest voorkomende neurologi-
sche aandoeningen in de hondenfok-
ŬĞƌŝũ�ĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĞŬ�ĚĂĂƌǀĂŶ͘
Het derde thema en de daarbij 
behorende spreker kan in 2014 door 
de fokkers zelf worden bepaald. Op 
de website staat onder 
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĨŽŬŬĞƌƐƚŽƵƌ 
op de pagina ‘wensen sessies’ een 
formulier dat men in kan sturen. Hier 
kunnen fokkers zelf aangeven welk 
thema ze voor een sessie zouden 
willen en een mogelijke spreker 
aangeven. Op basis van de wensen zal er dan een thema 
bepaald worden en een spreker worden uitgenodigd. 

� t/�^���<<�Zͳ�ZKK�t/EE�Z�Ks�Z>���E
Op 24 juni jl. kwam het bericht dat Wies Bakker is overleden. Zij 
ďĞŚŽŽƌĚĞ�ƚŽƚ�ĚĞ�ŽƵĚƐƚĞ�ŐĞŶĞƌĂƟĞ�ŬǇŶŽůŽŐĞŶ͘�/Ŷ�ǀƌŽĞŐĞƌ�ũĂƌĞŶ�
was ze bij velen bekend als ringmedewerker op tentoonstel-
lingen. Haar grote liefde was de West Highland White Terriër. 
Wies was jarenlang bestuurslid van de rasvereniging en werd 
benoemd tot erelid. Door haar warme vriendschap met Iens 
Reijne-van Heuveln, een jong overleden Poedelfokster en 
ŬĞƵƌŵĞĞƐƚĞƌ͕ �ǁĂƐ�tŝĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ũĂƌĞŶ�ǌĞƐƟŐ�ŽŽŬ�ŵĞƚ�WŽĞĚĞůƐ�ƚĞ�
zien. Ook van de Nederlandse Poedelclub was ze jarenlang 
bestuurslid. Kynologisch het langste en ook het belangrijkste in 

haar kynologische leven was het secretariaat van de Kynologen 
�ůƵď�'ŽƵĚĂ�ĞŶ�KŵƐƚƌĞŬĞŶ͘��ĞƌŽĞŵĚ�ǁĂƌĞŶ�ĚĞ�ŐĞǌĞůůŝŐĞ�
ĐůƵďŵĂƚĐŚĞƐ�ŝŶ��ŽƐŬŽŽƉ͘�KŽŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�<��'ŽƵĚĂ�ǁĞƌĚ�tŝĞƐ�
erelid.
,ĂůǀĞƌǁĞŐĞ�ĚĞ�ũĂƌĞŶ�ƚĂĐŚƟŐ�ƚƌĂĚ�tŝĞƐ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�tŝŶŶĞƌƚĞĂŵ�ƚŽĞ͘�
�Ğ�ǁĂƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚ�ǀĂŶ�DĂƌƟŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�tĞŝũĞƌ�ŵĞƚ�ǁŝĞ�ǌĞ�
goed bevriend was. Op het bureau van de Raad van Beheer 
ŚĞĞŌ�tŝĞƐ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ũĂƌĞŶ�ŚĂŶĚͲ�ĞŶ�ƐƉĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶ�ǀĞƌƌŝĐŚƚ͘��Ğ�
kroon op haar langjarige verdienste voor de kynologie was de 
uitreiking van de Gouden Erespeld, in 1999.  

/ĂŝƌĂ��ŽŝƐƐĞǀĂŝŶ�ƟũĚĞŶƐ�
ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌƚŽƵƌ�ϮϬϭϰ

http://www.worlddogshow2014.fi
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
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 BESLUIT AV 28 JUNI FOKKEN MET NIET ERKENDE KLEUREN
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met 
ŚĞƚ�ŐĞŶŽŵĞŶ�ďĞƐůƵŝƚ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŽƉ�Ϯϴ�
ũƵŶŝ�ũů͘�ďĞƌŝĐŚƚĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŚĞƚ�ǀŽůŐĞŶĚĞ͗

KƉ�Ϯϴ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŚĞĞŌ�ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŝŶŐĞƐƚĞŵĚ�ŵĞƚ�
het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een 
EŝĞƚ��ƌŬĞŶĚĞ�<ůĞƵƌ�;E�<Ϳ�ŽƉ�ƚĞ�ŚĞīĞŶ͘�ZĞĚĞŶ�ŝƐ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ǀĞƌďŽĚ�
leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte 
honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om 
een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de 
fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet 
met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat 
gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de 
aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan, 
maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond 
ŵĞƚ�ĞĞŶ�E�<�ŝŶǌĞƩĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌŝũ͘��Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ǌŝĞƚ�
de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal 
de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet. 
 
�Ğ�ĂĨƐĐŚĂĸŶŐ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ǀĞƌďŽĚ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ƐƚƌŝũĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�&�/�ďƌĞĞĚŝŶŐ�
ƌƵůĞƐ͘��Ğ�ďƌĞĞĚŝŶŐ�ƌƵůĞƐ�ƐƉƌĞŬĞŶ�ŽǀĞƌ�͚ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ�ĨĂƵůƚƐ͛�;ǌŽĂůƐ�
‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende 
ŬůĞƵƌĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĂƐƐƚĂŶĚĂĂƌĚ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ŐŽĞĚĞ�ŽƌĚĞ͗�ĚĞ�ƌĂƐƐƚĂŶ-

ĚĂĂƌĚ�ďůŝũŌ�ůĞŝĚĞŶĚ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŬůĞƵƌĞŶ͘�/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ƌĂƐƐƚĂŶĚĂĂƌĚ�ĂĂŶŐĞĞŌ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ďĞƉĂĂůĚĞ�
ŬůĞƵƌ�ĞůŝŵŝŶĞƌĞŶĚ�ĚĂŶ�ǁĞů�ĚŝƐŬǁĂůŝĮĐĞƌĞŶĚ�ŝƐ͕�ǌĂů�ŚŝĞƌ�ŝŶ�ĚĞ�
fokkerij naar gehandeld moeten worden. 
 
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken 
met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras 
kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer 
voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasvereni-
ŐŝŶŐĞŶ�ŚĞĞŌ�Ăů�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬ�ƚĞ�ǁŝůůĞŶ�ŐĂĂŶ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�
die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is 
dit convenant van toepassing op alle honden die worden 
ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij 
op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de 
betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeen-
stemming moeten komen.

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te 
ĚŝĞŶĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ĐŽŶǀĞŶĂŶƚ�ĂĨ�ƚĞ�ƐůƵŝƚĞŶ�ǌĂů�ĚĞ�ĂĨƐĐŚĂĸŶŐ�
E�<ͲǀĞƌďŽĚ�;сƐĐŚƌĂƉƉĞŶ�ĂƌƟŬĞů�s/͘Ϯϯ��ůŝĚ�ϭ�<ZͿ��ŝŶŐĂĂŶ�ƉĞƌ�1 
januari 2015. 

>Ğƚ�ŽƉ͗�ŚĞƚ�ĨŽŬŬĞŶ�ǀĂŶ�ŵĞƌůĞ�ǆ�ŵĞƌůĞ�ďůŝũŌ�ǀĞƌďŽĚĞŶ͊

 FOKVOORWAARDEN ENGELSE BULLDOG ENTHOUSIAST ONTVANGEN IN HET BUITENLAND
De fokvoorwaarden voor de Engelse Bulldog zijn in het 
buitenland enthousiast ontvangen. De Raad van Beheer 
ŚĞĞŌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŐĞŚĂĚ�ŵĞƚ�͚WĞĚŝŐƌĞĞ��ŽŐƐ��ǆƉŽƐĞĚ͛�ĞŶ�ĞĞŶ�
ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ�ĂƌƟŬĞů�ŝŶ�ĚĞ�&�/�ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ�ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘��Ğ�ƌĂƐǀĞƌ-
ĞŶŝŐŝŶŐ��ŶŐĞůƐĞ��ƵůůĚŽŐ��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ƉůĂĂƚƐƚĞ�ďŝũŐĂĂŶĚ�
ĂƌƟŬĞů�ŝŶ�ŚĂĂƌ�ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ͘�
 
Het balletje gaat rollen.....
�ŝŶĚĞůŝũŬ�ŬŽŵƚ�ŶƵ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ŬĂŶƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŶǀĞŶĂŶƚ�
voor de Engelse Bulldog aan bod. Gaan we het nu eindelijk 
snappen dat wij wereldwijd de handen ineen moeten slaan 
om dit ras gezonder te maken? Zelfs Pedigree Dogs Exposed 
ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŚĞĞů�ŵŽŽŝ�ƐƚƵŬ�ŽƉ�ŚƵŶ�ďůŽŐ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�
klik hier om dit te lezen.�KŽŬ�ĚĞ�&�/�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ƐƚƵŬ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�
geplaatst in hun nieuwsbrief die wereldwijd verspreid wordt 
klik hier voor de nieuwsbrief. Zo zien we in elk geval dat dit 
ŚĞĞů�ĞƌŐ�ůĞĞŌ�ĞŶ�ŚŽƉĞůŝũŬ�ŚŝĞƌŵĞĞ�ŚĞƚ�ďĂůůĞƚũĞ�ǀĞƌĚĞƌ�ŬĂŶ�
gaan rollen. Wij zijn trots te kunnen mededelen dat mensen 
over de grens ook hun reuen laten keuren. Zo hebben wij al 
ĞĞŶ��ĞůŐŝƐĐŚ�ƐƚĞů�;'ĞĞƌƚ�ĞŶ��ŝŶĚǇͿ�ŐĞŚĂĚ�ĚĂƚ�ŶĂĂƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
kwam voor de fokgeschiktheidskeuring lees hier hun erva-
ring. Ook een Engelse fokker mevrouw Hayley Seal van 
^ĞĂůĂǀŝůůĞ��ƵůůĚŽŐƐ�ĚŝĞ�ŝŶ��ŶŐĞůĂŶĚ�ŚĂĂƌ�ƌĞƵ�ŚĞĞŌ�ůĂƚĞŶ�
aankeuren, volgens het protocol van het convenant, zij is 
ŚŝĞƌŵĞĞ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶ��ŶŐĞůĂŶĚ�ĚŝĞ�Ěŝƚ�ŐĞĚĂĂŶ�ŚĞĞŌ͕�ĞŶ�ĚĂĂƌ�
zijn wij heel trots op. Wij kregen ook een heel mooi commen-

ƚĂĂƌ�ǀĂŶ�ŚĂĂƌ͗  
͚/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�
say we agree 
with the health 
test and hope 
this will improve 
the health  of the 
bulldog and in 
the United 
Kingdom we are 
trying to breed 
for the health 
ĂŶĚ�ĮƚŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
breed and for breeding purposes we hope that our Kennel 
Club follows in your footsteps  to health test all breeding 
ƐƚŽĐŬ .͛ 
Beiden reuen zijn hiervoor ook geslaagd. Zo zien we maar 
dat het gewoon mogelijk is om de buitenlandse reuen te 
blijven gebruiken en dat onze genenpool hierdoor niet 
verkleind wordt. Wat helaas enkele mensen maar blijven 
roepen!! Geef het allen de kans, zet je er voor in!! Dit alles 
is puur in het belang van de gezondheid van ons ras. Iets 
ǁĂĂƌǀŽŽƌ�ǁŝũ�ŽŶƐ�ƚŽĐŚ�ĂůůĞŵĂĂů�ŝŶ�ǁŝůůĞŶ�ǌĞƩĞŶ͍�'ĞǌŽŶĚ�
ĨŽŬŬĞŶ�ĚŽĞ�ũĞ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŚĞůĞ�ƉŽƉƵůĂƟĞ͘�
Maak de Engelse Bulldog met een stamboom het voorbeeld 
voor gezond en verstandig fokken.

�ŝĞƌĞŶĂƌƚƐ�ĞŶ��ƵůůĚŽŐ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ�tĂůƚĞƌ�
^ƚƌŝŬŬĞƌƐ�ƟũĚĞŶ�ŚĞƚ�ŵĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŚĂƌƚƐůĂŐ�ďŝũ�ĚĞ�ĐŽŶĚŝƟĞƚĞƐƚ͘�

&ŽƚŽ͗�^ƵǌĂŶŶĞ�sĞƌŚĂŐĞŶ

https://engelse-bulldog-club-nederland.email-provider.nl/link/b8ynkxtqqy/xcn9bieyim/htvgrdd2_f/uq_uyjosnv/bdt9zgkehl
https://engelse-bulldog-club-nederland.email-provider.nl/link/b8ynkxtqqy/xcn9bieyim/jxd484a8jj/uq_uyjosnv/bdt9zgkehl
https://engelse-bulldog-club-nederland.email-provider.nl/link/b8ynkxtqqy/xcn9bieyim/it9tgedz6b/uq_uyjosnv/bdt9zgkehl
https://engelse-bulldog-club-nederland.email-provider.nl/link/b8ynkxtqqy/xcn9bieyim/it9tgedz6b/uq_uyjosnv/bdt9zgkehl


Raad van Beheer
Postbus 75901
ϭϬϳϬ��y���ŵƐƚĞƌĚĂŵ

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.

�ĞǌŽĞŬ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͗
www.raadvanbeheer.nl�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ĚĞ�&ĂĐĞďŽŽŬͲƉĂŐŝŶĂ͗
www.facebook.com/raadvanbeheer 
Like en share onze berichten op Facebook met uw 
Facebook-vrienden.

6-7 sept. 2014:   �ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�^ŚŽǁ͕�ZŽƩĞƌĚĂŵ͕
    www.beneluxwinnershow.nl
14 sept. 2014:  Tentoonstelling Rasgroep 5, Kees- en 

poolhonden, Zutphen,
    ǁǁǁ͘ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷů 
17 september:   >ĞĚĞŶƌĂĂĚ͕�ŝŶ��Ğ��ĂŵƉ� 

in Woudenberg
16-20 okt. 2014: 50 Plus Beurs, deelname voor aangesloten 

verenigingen. Leden van deelnemende 
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŐƌĂƟƐ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ďĞƵƌƐ͘

Okt. + nov. 2014͗�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�&ŽŬŬĞƌƐƚŽƵƌ͕ �ƐĞƐƐŝĞ�ĞŶ
    data volgen.

sŽŽƌ�ĂůůĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�dĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕�
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 
�tŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶƐƉŽƌƚ�ĞŶ�tĞƌŬŚŽŶĚĞŶ�ǌŝĞ͗�
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĂŐĞŶĚĂ

 MELD U AAN VOOR RAADAR…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van 
�ĞŚĞĞƌ͗�ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ

 RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
ZĂĂĚĂƌ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŐƌĂƟƐ�ƚĞ�ůĞǌĞŶ�ŽƉ�Ƶǁ�ŝWĂĚ�ŽĨ��ŶĚƌŽŝĚ�ƚĂďůĞƚ͘�
h�ŬƵŶƚ�ĚĞ�ĂƉƉ�ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ�ǀŝĂ͗�

App Store Apple
ŚƩƉƐ͗ͬͬ ŝƚƵŶĞƐ͘ĂƉƉůĞ͘ĐŽŵͬŶůͬĂƉƉͬƌĂĂĚĂƌͬŝĚϴϭϴϴϲϭϲϲϱ͍ŵƚсϴ
Android Store
ŚƩƉƐ͗ͬͬ ƉůĂǇ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬƐƚŽƌĞͬĂƉƉƐͬĚĞƚĂŝůƐ͍ŝĚсŶů͘ďĐŵ͘
ƌĂĂĚĂƌ͘ ĂŶĚƌŽŝĚΘŚůсŶů 

 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)honden-
wereld.

 LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
U kunƚ�ĂůůĞ�ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ�ĞĚŝƟĞƐ�ǀĂŶ Raadar terugvinden en 
ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ�ǀŝĂ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͗�
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬƌĂĂĚĂƌ

 VOOR DE AGENDA

 RAAD VAN BEHEER ACTIEF OP 50 PLUS BEURS

�Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ǌĂů�ŽŽŬ�ŝŶ�ϮϬϭϰ�ĂĐƟĞĨ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ĚĞ�ϱϬ�WůƵƐ�
Beurs. De 50 Plus Beurs is het grootste evenement van 
Nederland op dit gebied. Met ruim 100.000 bezoekers is dit 
een evenement dat midden in een interessante doelgroep 
valt voor het onder de aandacht brengen van de rashond.
�Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ĚĞĂů�ŬƵŶŶĞŶ�ƐůƵŝƚĞŶ�ĞŶ�
ǁĞƌŬƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�Žŵ�ĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ǌŽ�ŽƉƟŵĂĂů�
mogelijk te presenteren. Daarbij hebben wij, net als bij 
Animal Event, ruimte mogelijk gemaakt voor de aangesloten 
verenigingen. Er is ruimte voor rasverenigingen en voor 
ǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�ŚŽŶĚĞŶŽƉǀŽĞĚŝŶŐ�ĞŶ�
hondensport. De leden ontvangen binnenkort een mailing 
om zich aan te melden. Daarbij is het mogelijk om met 
meerdere verenigingen een stand te delen. De 50 Plus Beurs 
is van 16 tot en met 20 september 2014 in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Zet de data in uw agenda!

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ��E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
sĂŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ�ĞŶ�ŚƵŶ�ŽƵĚĞƌƐ�ǁŽƌĚƚ�ĚĂĂƌǀŽŽƌ��E��ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘
,Ğƚ��E��ǁŽƌĚƚ�ŽŽŬ�ďĞǁĂĂƌĚ�ǀŽŽƌ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ


