RAADAR IS DE NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD VAN BEHEER

JAARGANG 2 | NUMMER 9 | AUGUSTUS 2014

BEPALEN DERDE SESSIE
De Raad van Beheer gaat ook in
2014 weer haar jaarlijkse
Fokkerstour organiseren. Deze
vindt plaats in oktober en
november.

Iaira Boissevain

2013 bleek dat vrijwel
alle deelnemers buitengewoon te
spreken waren over de sprekers
Iaira Boissevain en Paul Mandigers.
Daarom zullen deze sprekers ook

Het derde thema en de daarbij behorende spreker kan in
2014 door de fokkers zelf worden bepaald.
Op de website staat onder
fokkerstour 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 worden bepaald en een spreker worden uitgenodigd.
Het programma van de Raad van Beheer Fokkerstour ziet er als

Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op de meest

Rassenparade en Puppy party
Bent u lid van een rasvereniging, in het bezit van een
Nederland op dit gebied. Met ruim 100.000 bezoekers is dit
een evenement dat midden in een interessante doelgroep
uw rasvereniging of via het aanmeldformulier op de website
Daarbij hebben wij, net als bij Animal Event, ruimte mogelijk
gemaakt voor de aangesloten verenigingen. Er is ruimte voor
hondenopvoeding en
hondensport. De leden
hebben een mailing
te melden. Daarbij is het
mogelijk om met
meerdere verenigingen
een stand te delen.

www.raadvanbeheer.nl

per 1 augustus 2014.

Klikken op een van de bovenstaande drie bovenstaande
aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden
en de KCM.
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

gekozen uit een groot aantal zaken waarmee de
verenigingen die nog nooit een tentoonstelling hebben
georganiseerd, is het zaak om allereerst deze teksten heel
nauwkeurig te lezen en eventueel te printen.

verenigingen wisselen veelvuldig en kennis met betrekking
Stap 3: Kynologisch Reglement bestellen en/of downloaden
en printen
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze drie
Tips bij het organiseren van een
(kampioenschaps)clubmatch, deel 1.

een show moet worden gewerkt is het Kynologisch
Reglement (KR).
Het Kynologisch Reglement kan als geprinte versie tegen
betaling worden besteld.

Stap 1: Benoem een show secretaris of een show commissie
pagina
taken en bevoegdheden vast en, in het geval van een
de website kunnen de leden alvast op de hoogte worden
- de datum van de show
- de keurmeester(s) van de show
- de show secretaris of de leden van de show commissie
Vrijwel alle andere bijzonderheden kunnen later in het
Al is er het voorgaande jaar ook een show georganiseerd,
vertrouw niet op uw geheugen of op ‘dat het vorig jaar ook
Wil men ook de mogelijkheid openen om digitaal in te

van voorgaande jaren.
Stap 4: Draaiboek
Gewapend met de kennis van de website van de Raad van
Beheer en de reglementen in het KR, kan worden gestart
draaiboek. Dat moet door de rasvereniging worden

De website van de Raad van Beheer vermeldt diverse
bestuursleden moeten over de laatste versie ervan kunnen

Tips voor het maken en onderhouden van
- Clubmatches (CM)
- (Kampioenschaps)clubmatches (KCM) en
- Tentoonstellingen (TT)
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een draaiboek.

BESLUITEN 36STE
Tijdens de 36ste Algemene Vergadering op 28 juni 2014
•

Algemene Vergadering van 23
november 2013 – goedgekeurd.
• Balans en staat van baten en lasten 2013 – goedgekeurd;

op het fokken met niet erkende kleur opgeheven. Uitleg

ste

•
•
– aangenomen. Datum inwerkingtreding 1 augustus 2014.

.
• Voorstel tot wijziging art. III.22A lid 1 KR (maximale termijn

•
aanpassing art. 2 HR – aangenomen. Dit betekent dat

aangenomen.
De datum van inwerkingtreding is nog niet bepaald. De

Nederland en de Vereniging van Ringmedewerkers per 1
augustus 2014 als bijzondere vereniging toetreden tot de
RvB.
• Voorstel tot aanpassing art. 2 en 6 HR (toevoegen nieuw
afgewezen.
• Voorstel tot aanpassing art. II.49 KR (kennelnaam en

van 2 weken te kunnen gaan voldoen. De vereniging die het

•

• Voorstel tot aanpassing art. 9 HR (adressen doorgeven

boete die fokkers nu moeten betalen bij te late aanmelding

inwerkingtreding 1 augustus 2014.
•
beperkte verstrekking van stambomen aan Fokkers –
afgewezen.

•
• Voorstel tot wijzigen art. 8 HR (horen van

Vereniging Berger Blanc Suisse:
•

•

• Voorstel tot wijziging art. VI23A. lid 1 KR (fokken met niet

•

– aangenomen. Inwerkingtreding 1 augustus 2014.

•
aangenomen.
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– afgewezen.
• Bestuursverkiezing; De bestuursleden, mevrouw M. ten
Cate en de heer F. Koster traden af en de heren K. Borst en
M. Valk zijn gekozen. Voor de taakverdeling binnen het
bestuur verwijzen wij u naar de website.

EUROPEAN OPEN AGILITY JUNIORS 11, 12 EN 13 JULI 2014 IN MILAAN, ITALIË

juniorenkamp dit jaar neer in het Italiaanse Milaan. Gelukkig
lukte het alle ouders weer om de juiste weg te vinden en alle

podium was Alwin Tunders met zowel Flame als Mekx. Hulde
overigens voor Ike van den Heiligenberg, die bijna alle rondjes
Ondanks de vele ‘d’tjes’ bleef de sfeer goed en zagen we zeer

De stemming zat er weer goed in. Dit mede dankzij een gedegen
en Pepper foutloos rond te komen in de medium en Feline
daarbij op enkele enthousiaste ouders en een Nederlands
ging er met alles voor, maar haalde het net niet.
kids ook al voor het toernooi een enkele keer met elkaar en hun
Startvolgorde

toekomst…
Nadat kamp Nederland vorm had gekregen en het zonnetje
genieten in het naastgelegen waterpark. Nog even

alle junioren, die alles wat ze hadden uit de kast haalden.
vooraf bepaalde startvolgorde te starten en niet in

de teamleaders bijeenkomst.

middag de teambijeenkomst en de veterinaire keuring en

uitdagend. Hoewel iedereen erg goed zijn best deed,
kwamen we weer net iets te kort.
Kort samengevat was de sfeer uitermate top binnen het

waar menig volwassene nog wat van kan leren. De
plezier makend met de honden. Bovendien ook mooie
veterinaire keuring en de training lekker vlot, zodat we niet te
was er een junior die koste wat het kost een shirtje wilde
ruilen met een Fins meisje. Zagen zelfs een junior een
Happy Dog. Om het hoofd
koel te houden waren er petjes van Agilityworld.

nog lang nagepraat en geborreld in het kamp. Duidelijk was dat

Sfeer

Nederlandse team, waardoor resultaten overal nagenoeg
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Alexander Kelders en ouders. Maar vooral alle junioren
bedankt dat jullie ons hebben laten genieten van jullie en

IJSSELSHOW, HANZESHOW EN HANZETHEATER
In 2014 is zowel de IJsselshow als de Hanzeshow een

en therapeuten de kans te geven kennis te maken met
op het eigen vakgebied – hun kennis overbrengen. En dat

Op de IJsselshow
zal mevrouw

Best-in-Show
keuring voor haar
rekening nemen.
Meer dan 40 jaar
uur.
showt en keurt zij
een graag geziene
gast op

Bewegingsleer

shows en is sinds
2009 een all round
keurmeester.
De Best-in-Show
keurmeester op de volgende dag, de Hanzeshow, is in
handen van mevrouw Willemine van Deijl. Als bijna 30 jaar

De leden van de FAC’s en Gezondheidscommissies van de
rasverenigingen hebben voorrang bij de colleges.

van topsprekers uit binnen- en buitenland vast te leggen.
groepskeurmeester voor de rasgroepen 1 en 6 en een
groot aantal rassen uit rasgroep 2.
zijn hun namen te vinden met daarbij hun vakgebied en
HanzeTheater
www.ijsselshow.nl en bij
Hanzeshow, het HanzeTheater plaatsvindt. Dit om niet
alleen exposanten, eigenaren en fokkers maar ook trainers

ON LINE INSCHRIJVING VOOR DE WINNER 2014
GEOPEND
Half augustus jl. is de on line
geopend. Er wordt, in tegenstelling
tot voorgaande jaren, gebruikgemaakt

De World Challenge is verhuist van Orlando USA naar
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de daaraan verbonden kosten getoond.

INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Om de tentoonstellingen in Nederland waarvoor nog kan
van toepassing
‘van de IJsselshow tot en met de Kerstshow’

Zwolle (IJsselshow en Hanzeshow)
Waar? IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle

Holland Cup, Eukanuba World Challenge en
Winner Show
Waar? Rai, Amsterdam

www.winnershow.nl
Vragen? info@winnershow.nl
www.ijsselshow.nl
Vragen? info@ijsselshow.nl
georganiseerd
voor het Hanzetheater, zie elders in deze Raadar.

Kerstshow (KC Nijmegen en Omstreken – Novi-

Dogshow Bleiswijk
Waar? De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk
Wanneer? 1 en 2 november 2014

www.dogshowbleiswijk.nl
Vragen? geert@dogshowbleiswijk.nl
NIET meer plaats in de Flora
Holland te Bleiswijk maar in De Broodfabriek in Rijswijk

niet

‘Raad het Ras’.

Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand een boek ‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek

De rashond van de maand augustus is
een Border Collie. De winnaar is Corrie
Vink.
gekozen boek ontvangen als prijs.
september staat er weer een nieuwe
‘Raad het Ras’ voor iedereen klaar om
www.
en doe

6

HOND
onze
39ste

jaargang

•

nummer

9

•

september

2 014

•

losse

nummers

€

4,65

maandblad ‘Onze Hond’
van september 2014

Voortrekkersrol

OUDE

Mastiﬀ types

is
ITALIAANTJE

Wervelwind

MEE
DOE IN!
EN W

erfgoed moet worden bewaard, maar de balans met

terugblik over het jaar
de Raad van Beheer is gevraagd hierin een voortrekkersrol

PRIJS

Voor schoonheid

VEERTIG JAAR

maatregelen te formuleren die de gezondheid, het welzijn en

Werken aan een ideaal...
EN V ER DER : MI SCOMMUNIC AT IE • HELG A RUEBSA MEN ZOEKT EEN HOND •
• FR ANSE BULLDOG • OFFICIËLE MEDEDELINGEN • WOLFGANG L AUENBURGER •
• GEDRAG: HOEDERS EN KNOKKERS • RAADAR XL • DE KLEINSTE TERRIERS •

Nog nooit eerder in de
uitgegroeid tot het besef dat zij de pijlers moeten zijn
waarop het fokken van rashonden rust. Erkennen dat er
gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden
voorkomen is niet genoeg. Daarom is de verbetering van
gezondheid en welzijn speerpunt in het beleid van de Raad

Met een grote meerderheid van stemmen kiest de Algemene
Vergadering van de Raad in het najaar

voor een goed en verantwoord gezondheids- en
welzijnsbeleid.

HOND september 2014.
Het beleid van de Raad van Beheer wordt zelden zo duidelijk

Als in augustus 2008 ‘Pedigree Dogs Exposed’ op de Britse
televisie wordt uitgezonden en in 2009 in

tal van hondenrassen gezondheidsproblemen voorkomen.
Uitmuntend, gezond en sociaal vaardig beeld
Op de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013
Het jaar 2012 wordt daarmee afgesloten en de toon voor
beeld van de rashond.
voor fokkers en andere geïnteresseerden, is met 9 sessies op
noemen. Rashondenfokkers in Nederland lijken een welhaast
onlesbare dorst naar kennis te hebben. In de
rashondenfokkerij is de overdrijving van uiterlijke kenmerken
. Voorbeelden zijn extreme
ogen. Hier kan onenigheid ontstaan in het huwelijk van
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GOEDGEKEURDE
In de afgelopen periode zijn de VFR’s van de onderstaande
• Vereniging ‘Het Nederlandse Kooikerhondje’
• De Deerhound Club

Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE
RAAD VAN BEHEER
•

VOOR DE AGENDA
6-7 september 2014:
11 september 2014:

Woudenberg.
14 september 2014:
Kees- en
Poolhonden, Zutphen

Databankhonden.nl is een initiatief van

MELD U AAN VOOR RAADAR…
poolhonden.nl

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

17 september 2014:
in Woudenberg

RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET

16-20 sept. 2014:
aangesloten

Okt. + nov. 2014:

deelnemende

App Store Apple

beurs.
Raad van Beheer Fokkerstour,

Android Store

fokkerstour
5-6 oktober 2014:
IJsselshow, Zwolle
www.ijsselshow.nl
1-2 november 2014:
Dogshow Bleiswijk
www.dogshowbleiswijk.nl
6 december 2014:
Algemene Vergadering Raad van
Beheer, alleen toegankelijk voor
leden. Houtrust in Hooglanderveen.
12-14 december 2014: Holland Cup, Eukanuba World
Challenge en Winner Show,
Amsterdam
www.winnershow.nl
19-21 december 2014: Kerstshow

STUUR RAADAR DOOR…
fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen die
op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de Raad van

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
U kun

www.raadvanbeheer.nl

Raad van Beheer
1070 AX Amsterdam

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

De teksten in RAADAR overnemen in uw
maar graag met bronvermelding.

Raadar terugvinden en

