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DIGITALE NIEUWSBRIEF CERTIFICERING RASVERENIGINGEN EN RASHONDEN FOKKERS

DE EERSTE KENNISMAKING MET CERTIFICERING
DOOR DE KYNOLOGIE
De afgelopen maanden heeft de kynologie kennis gemaakt met
het begrip certificering. Via diverse hondenmagazines,
clubbladen en via kennelclub.nl hebben fokkers gelezen dat
certificering er aan komt. Over de honderd besturen van
rasverenigingen hebben via de conceptnota van de Commissie
Certificering Rashonden en tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten kennis gemaakt met certificering. Hoe is deze kennismaking verlopen?

De overheid is er van afgestapt om door regelgeving allerlei zaken te
regelen. De sectoren zelf moeten via het ontwikkelen van een vorm van
certificering hun verantwoordelijkheden gaan regelen. Hooguit zorgt de
overheid nog voor ondersteunende regelgeving maar deze is dan zeer
beperkt. Ook voor de gezelschapsdierensector heeft de vorige minister
van LNV bepaald dat deze door certificering haar verantwoordelijkheid
moet gaan nemen. Vandaar het besluit van het bestuur van de Raad
van Beheer om een commissie in het leven te roepen die aan certificering van rashondenfokkers vorm moet gaan geven. Voorwaar geen
eenvoudige opdracht!
Nadat de commissie haar ideeën op papier had gezet, kwam ze voor de
vraag te staan hoe de kynologie te informeren en vooral ook erbij te
betrekken. Immers, we hoeven er niet om heen te draaien dat in het
verleden juist doordat de kynologie bij ontwikkelingen niet of te laat
werd betrokken, goedbedoelde initiatieven tot niets hebben geleid.
Verstoorde relaties en frustraties waren het resultaat. Naast de
uitdaging van het ontwikkelen van de certificering lag er dus voor de
commissie ook nog de uitdaging van het verkrijgen van voldoende
draagvlak.
De commissie concludeerde dat de enige mogelijkheid om voldoende
draagvlak te krijgen, was het gesprek en de discussie met de kynologie
aan te gaan. Vandaar dat zeven bijeenkomsten met besturen van rasverenigingen zijn belegd. Voor de commissie een spannende uitdaging.

Vragen als “hoeveel verenigingen zouden aan de uitnodigingen gehoor
geven” en “hoe zouden de besturen reageren op de ideeën van
commissie” hielden de commissieleden bezig.
Terugkijkend op de bijeenkomsten kan de commissie niet anders dan
vaststellen dat deze de stoutste verwachtingen hebben overtroffen.
Opvallend daarbij was de grote opkomst vanuit de rasverenigingen, de
goede voorbereiding van de aanwezigen, de positief kritische houding
en de breed gedragen oproep om door te gaan op de ingeslagen weg.
Wat ook opviel was de wijze waarop afgevaardigden met elkaar
discussieerden en elkaar tips en ideeën aan de hand deden. Meest
opvallend was wel dat enkele fokkers van een ras waarvoor geen
rasvereniging bestaat in gesprek kwamen met een bestuurder van een
rasvereniging en besloten te onderzoeken of de behartiging van de
belangen van dit ras bij deze rasvereniging kan worden ondergebracht.
Terugkijkend constateert de commissie dat de eerste kennismaking van
certificering met de kynologie goed is gevallen. Nu de belangrijke
opdracht aan een ieder om voort te bouwen op de ideeën die zijn
besproken en het vertrouwen dat is ontstaan. Immers, de verdere
ontwikkeling van de certificering van rasverenigingen en rashondenfokkers zal nog veel energie vragen en frequent overleg met en het
informeren van de kynologie. De commissie zal zich er voor inzetten
om op het ingeslagen pad voor te gaan. Aan de kynologie de vraag de
commissie scherp te houden en mee te blijven denken. Via
certificering@kennelclub.nl kunt u voor tips, ideeën en vragen bij de
commissie terecht. Zo werken we dan samen aan ons gezamenlijk doel
om te komen tot het zorgvuldig en verantwoord fokken van rashonden.

TIP 1

LOGO “NATIONALE DRIEKLEUR” SCOORT HOOGST
Eén van de vormen waardoor gecertificeerde rashondenfokkers zich
kunnen onderscheiden, is een logo. Een logo kan op allerlei uitingen
worden geplaatst, zoals op documenten, een website, e-mails, enz.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten heeft de Commissie Certificering
drie logo's gepresenteerd en alle aanwezigen gevraagd daaruit een
keuze te maken. Met een ruime meerderheid van 46% hebben de
aanwezigen gekozen voor het logo met de kleuren rood, wit en blauw
(logo 3 in de presentatie). Dit logo wordt dus
het Raad van Beheer-logo voor de
gecertificeerde rashondenfokker. Het
logo met de kleuren zwart-rood (logo 2
in de presentatie) kwam met 28% op de
tweede plaats en het rode logo
(lakzegel-logo 1 in de presentatie) werd
derde met 25%. De commissie wil het
zwart-rode logo aanpassen met de tekst
“Gecertificeerde Rasvereniging” en dit logo
beschikbaar stellen voor de gecertificeerde
rasverenigingen, zodat deze zich ook
kunnen onderscheiden.

TIPS EN TRUCS VOOR RASVERENIGINGEN
De voorlichtingsbijeenkomsten die de Raad van Beheer voor de
rasverenigingen heeft georganiseerd zijn bedoeld als eerste
kennismaking met certificering. Honderden vragen en even
zovele antwoorden zijn de revue gepasseerd. Een 'bijproduct' van
deze bijeenkomsten zijn de 'tips en trucs', die rasverenigingen
elkaar toespeelden of die door de Commissie Certificering

Rasverenigingen kunnen in het
eigen fokreglement regelen dat de
kwalificaties van de beoordeling in
het land van herkomst als uitgangspunt worden overgenomen. In
Engeland zijn van veel rashondenpopulaties de gemiddelde HDscores bekend. Stel, de gemiddelde
score voor een bepaald ras is 15.
In het fokreglement van een rasvereniging die de belangen van
een uit Engeland afkomstig ras behartigt, zou dan opgenomen kunnen
worden: voor pups die zijn geboren uit of verwekt door een uit
Engeland geïmporteerde hond of zijn verwekt door uit Engeland
geïmporteerd sperma, geldt dat zij voor de fokkerij binnen het
fokreglement (van de vereniging) in aanmerking komen indien de score
van het officiële Engelse heuponderzoek van de ouderdieren, c.q. de
vader- of moederhond, gelijk is aan de op het moment van röntgenen
in Engeland geldende gemiddelde score binnen de (naam ras), dan wel
daaronder ligt.
Die gemiddelde score kan jaarlijks iets wijzigen, maar een ander
gemiddelde heeft geen invloed op de bovenstaande tekst. Iets
dergelijks kan ook voor honden uit Amerika gelden; in dat geval kan
een fokreglement aangeven welke Amerikaanse kwalificaties bij heupen
worden geaccepteerd voor de fokkerij; bij voorbeeld alleen OFA
Excellent en OFA Good. Dan hebben we nog andere landen dan de FCIlanden, Engeland en Amerika. In dat geval zou men een beroep kunnen
doen op GGW, met de vraag of de overlegde HD-uitslag voldoende
overeenkomt met de in het reglement van de rasvereniging genoemde
normen. Op dit thema kan worden gevarieerd; iets overnemen dat in
het land van herkomst geldt, is niet onverstandig en… we moeten niet
roomser willen zijn dan de paus.
Het voordeel van het op deze manier vastleggen van eisen ten aanzien
van buitenlandse honden, is niet alleen het vermijden van een zekere
ongelijkheid in de eisen van een rasvereniging, maar het vermijdt ook
discussies over al dan niet bestaande vergelijkingen tussen FCI- en
andere uitslagen. Een plezierige bijwerking is dat dit systeem de animo
voor het importeren van met name volwassen honden kan vergroten.
Men weet dan immers van tevoren of de desbetreffende buitenlandse
hond al dan niet binnen het fokreglement van de eigen club valt. Kijk
voor de gemiddelde score van een aantal rassen op:
www.bva.co.uk/public/chs/bms2006.pdf

werden geopperd. In deze en in volgende afleveringen van
Rasecht gaan we een aantal van die tips - en trucs - aan de
kynologie doorgeven.

Een veel gehoorde vraag is: “Hoe gaan we om met onze regelgeving bij
de fokkerij met honden uit het buitenland, bij voorbeeld uit Engeland
of Amerika? Zij hebben andere methodes en andere uitslagen, bij
voorbeeld bij het röntgenen van honden.”

Bij certificering hoort een koopcontract, dat de rechten en plichten van
koper en verkoper vastlegt. Voor de laatstgenoemde betekent een
koopcontract echter ook een beperking van zijn of haar aansprakelijkheden.

TIP 2
Een voorlopige editie van het koopcontract is te downloaden via
www.kennelclub.nl. En dat truckje kent iedereen wel.

Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rashonden Fokkers. Rasecht wordt automatisch verstuurd aan het secretariaat van alle
aangesloten leden van de Raad van Beheer met het verzoek deze door te sturen aan bestuurleden, fokkers en andere belangstellenden en de
artikelen te publiceren in het clubblad. Rasecht is via de website - www.kennelclub.nl - voor iedere overige geïnteresseerde te lezen. U kunt zich
via de website aanmelden voor gratis toezending. Heeft u vragen over certificering en/of goede ideeën? Stuur een mailtje naar
certificering@kennelclub.nl. Blijf op de hoogte en bezoek regelmatig de website van de Raad van Beheer: www.kennelclub.nl.
U kunt zich via de website aanmelden voor gratis toezending onder de knop "Fokkerij", pagina "Certificering" - "Rasecht".

