
op Kynologisch Gebied 
in Nederland

ONZE RASVERENIGING WIL ZICH LATEN CERTIFICEREN

BINNEN DE KYNOLOGIE. HOE EN WAAR BEGINNEN WE?

Deze vraag is niet bedacht; het is een vraag die steeds meer

wordt gesteld, zowel door rasverenigingen als door fokkers en

dat ondanks de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is.  

Certificering staat niet stil, certificering is een levend proces;

een trein op het station, gereed om te vertrekken. Het is

daarom goed dat rasverenigingen binnen hun besturen nu even

stilstaan om de vertrek- en aankomsttijden in het spoorboekje

van de certificering vast te stellen.

EERSTE STAP: ALLE BESCHIKBARE INFORMATIE OVER 
HET CERTIFICEREN VAN RASVERENIGINGEN OP DE
BESTUURSTAFEL

• De basis is de Nota Certificering, die in het voorjaar 2007 aan alle
erkende rasverenigingen is gezonden. Eventueel aan te vragen bij:
certificering@kennelclub.nl Let wel, dit is een nota en dus een
levend document, waaraan gedurende de reis wordt geschaafd en
gepolijst. Uiteraard blijft de basisgedachte onveranderd. 

• De vier inmiddels verschenen nummers van Rasecht - de nieuwsbrief
van de Commissie Certificering - zijn (digitaal) aan de besturen van
rasverenigingen toegezonden; ze blijven te lezen op de website van de
Raad van Beheer en kunnen worden gedownload: www.kennelclub.nl _
Fokkerij, Gezondheid, Gedrag en Welzijn _ Certificering. Daar kan men
zich ook aanmelden voor gratis toezending van Rasecht.

• De artikelen in de kynologische pers: in Onze Hond en in De
Hondenwereld van april en september 2007 zijn vier uitvoerige
artikelen over certificering gepubliceerd. 

• Het concept raamwerk voor het Rasspecifiek Fokreglement, dat in
augustus 2007, met begeleidende informatie, aan de besturen van
alle erkende rasverenigingen is gezonden.

• De website van de Raad van Beheer.
• Meer info nodig: stel uw vraag aan certificering@kennelclub.nl 

TWEEDE STAP: BESLUITVORMING IN HET BESTUUR 
VAN DE RASVERENIGING

In het bestuur van een rasvereniging moet eerst de vraag worden
beantwoord: Willen wij ons laten certificeren als rasvereniging? Daarom
in het kort nog even de voorwaarden om als rasvereniging voor
certificering in aanmerking te komen:
• de rasvereniging is erkend door de Raad van Beheer;
• de rasvereniging gaat werken met het Rasspecifiek Fokreglement;
• de rasvereniging heeft een “herplaatsingservice” voor honden (of

gaat deze in het leven roepen);
• de rasvereniging werkt mee aan kennisoverdracht (zie Tips en Trucs

in deze Rasecht);
• de rasvereniging doet onderzoek naar de stand van zaken binnen het

ras met betrekking tot gezondheid, gedrag, etc. (“de thermometer in
het ras”);

• de rasvereniging stelt een koopovereenkomst beschikbaar (wordt
gratis aangeleverd door de Raad van Beheer) aan de fokkers die
gecertificeerd willen worden;

• de rasvereniging heeft een toelatingsregime voor leden waarbij die
fokkers die zich willen houden aan de regels voor certificering en het
convenant daartoe ook willen ondertekenen via de rasvereniging
kunnen worden gecertificeerd;

• de rasvereniging maakt na afloop van elk jaar een jaarrapportage
waarin men rapporteert over de activiteiten die men in het kader van
de certificering moet uitvoeren;

• de rasvereniging moet het convenant met de Raad van Beheer,
waarin de bovenstaande zaken zijn vastgelegd, ondertekenen.
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DIGITALE NIEUWSBRIEF CERTIFICERING RASVERENIGINGEN EN RASHONDEN FOKKERS

Rasecht

Dankzij herplaatsing nieuwe baasjes gevonden.



Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers. Rasecht wordt automatisch verstuurd aan het

DERDE STAP: HET BESTUUR GEEFT EEN GO! EN BESLUIT OM
DE RASVERENIGING TE LATEN CERTIFICEREN DOOR DE
RAAD VAN BEHEER  

Het is verstandig dat bestuursbesluit, met informatie en motivering, aan
de leden te berichten, bijvoorbeeld via het clubblad of de website. Daarna
rijst de vraag of dit principebesluit moet worden getoetst tijdens de
eerstkomende Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging. Het
antwoord op die vraag is afhankelijk van de wijze waarop een bestuur haar
bevoegdheden interpreteert. De ALV kan ook iets later in het traject
worden ingeschakeld - bijvoorbeeld bij het tekenen van het convenant. Die
keuze ligt bij de rasverenigingen. Wil men een principebesluit in de ALV
brengen, dan kan het bestuur  een voorstel formuleren in de zin van:
“Gaan de leden akkoord met het besluit van het bestuur om het certi-
ficeringtraject van de Raad van Beheer in te gaan?” Daarbij is het
verstandig de voorwaarden waaraan de rasvereniging moet voldoen (zie
hiervoor) weer te vermelden en eventueel toe te lichten bij de agenda. Die
toelichting moet vooral de fokkers bereiken; zij zijn immers degenen die -
dankzij een positief besluit van de ALV - in het vervolgtraject kunnen
worden gecertificeerd*. Welke beslissing een bestuur ook neemt ten
aanzien van het raadplegen van de ALV, de certificering van de
aangesloten fokkers wordt het volgende station in het traject. Wat daarbij
komt kijken, staat in de Nota Certificering, maar we berichten er ook weer
over in een van de volgende nummers van Rasecht. 

* het is goed om te weten dat wanneer men als bestuur besluit de
rasvereniging niet te laten certificeren door de Raad van Beheer, de
aangesloten fokkers in principe niet kunnen worden gecertificeerd.

KENNISOVERDRACHT

Certificering van rasverenigingen vereist dat deze zich

bezighouden met rasspecifieke en algemene kennisoverdracht.

Dat lijkt ingewikkelder dan het in de praktijk is.

TIPS

Een nogal eens door rasverenigingen gestelde vraag tijdens de
presentaties van de certificeringplannen, in het voorjaar van 2007, had
betrekking op de te verwachten inspanningen die rasverenigingen gaan
leveren om het proces van certificering te volgen. Niet alleen bij de
certificering van de rasvereniging zelf - stap 1 - maar ook bij die van
de geïnteresseerde fokkers - stap 2.

Vooral kleine rasverenigingen maakten zich zorgen over één van de
voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om te worden gecertificeerd:
de kennisoverdracht. Daarmee wordt bedoeld dat van een gecerti-
ficeerde rasvereniging wordt verwacht dat er specifieke kennis over het
desbetreffende ras en algemene kynologische kennis wordt ontwikkeld
en wordt overgedragen op de te certificeren fokkers. Kennis die later
regelmatig wordt verfrist.

TIP 1. - BEWAAR HET STUDIEMATERIAAL 

Rasverenigingen die in 2007 of 2006 een rasexamen hebben geor-
ganiseerd, hebben ongetwijfeld studiemateriaal voor de examen-
kandidaten ontwikkeld. Dat is immers één van de verplichtingen bij het
examen-doen-nieuwe-stijl. Dat materiaal kan variëren van een
eenvoudig lespakketje tot complete, geïllustreerde mappen en/of
PowerPoint presentaties. Wees zuinig op dat materiaal: het kan worden
uitgebreid en/of hergebruikt bij de kennisoverdracht m.b.t. certi-
ficering! Rasverenigingen die examens plannen in 2008 en volgende
jaren, doen er goed aan hun documentatie voor de aspiranten zodanig
in te richten dat deze ook geschikt is voor kennisoverdracht aan te
certificeren fokkers.

TIP 2. - ARTIKELEN VOOR HERGEBRUIK 

Vrijwel iedere rasvereniging heeft een clubblad en daarin staan vaak
interessante en belangrijke bijdragen, die op het ras of aanverwante
onderwerpen betrekking hebben. Als de redactie van het clubblad dat
soort artikelen even apart bewaart, op een CD of diskette en
gerubriceerd op onderwerp, dan kunnen deze artikelen heel gemakkelijk
worden hergebruikt bij de kennisoverdracht en zo hoeft niet steeds
opnieuw het wiel te worden uitgevonden. Een CD-tje kost nog geen
Euro, goedkoper kan bijna niet. 

De Raad van Beheer levert de grootste bijdrage als het om kennis-

overdracht gaat. Fotografie: Marinus Nijhoff.

Kennisoverdracht lijkt ingewikkelder dan het in de praktijk is.

Fotografie: Marinus Nijhof



Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers. 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 belang-

stellenden 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. Kijk hiervoor op www.kennelclub.nl, knop "Fokkerij", menu "Certificering".

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.

TIP 3. - TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Bij kennisoverdracht moet ook worden gedacht aan bij voorbeeld
fokkersdagen, nakomelingendagen, nestenbeoordeling, jonge honden-
dagen, working testen, instructiedagen, enz. Rasverenigingen kunnen
ook dit soort activiteiten bestempelen als 'kennisoverdracht voor
fokkers', waarbij dan van de gecertificeerde fokkers - of zij die dat
willen worden - verwacht wordt dat zij deze dagen bezoeken. Niet
altijd, maar wel met een zekere regelmaat. Twee vliegen in één klap.

TIP 4. - 'SAMEN STERK' 

De kleinere rasverenigingen zullen het bij kennisoverdracht vooral van
het motto 'samen sterk' moeten hebben. Er kan samenwerking worden

gezocht met rasverenigingen van rassen in dezelfde sectie, zoals bij
voorbeeld de Spaniels, de Herdershonden, de Veedrijvers, de Pinschers
en Schnauzers, de Retrievers en er zijn nog wel andere 'cross-overs' te
bedenken. Een groot voordeel hierbij is dat de kosten kunnen worden
gedeeld door de clubs die meedoen.   

TIP 5. - RASGROEPEN

Bij kennisoverdracht kunnen - ik zou bijna zeggen moeten - de
rasgroepen een grote rol spelen. Zij immers kunnen voor alle
aangesloten clubs lezingen, workshops, enz. organiseren over
onderwerpen die elk ras in de rasgroep aangaan. Denk aan lezingen
over dekking en geboorte, over het werken met honden, over
gezondheid, etc. Er zijn rasgroepen die op dit terrein al zeer actief zijn,
maar er zijn er ook die genieten van een winterslaap. Een taak voor de
aangesloten rasverenigingen is om - als dat nodig is - hun
rasgroepbesturen wakker te maken en in te zetten bij kennisoverdracht
op rasgroepniveau.

Rasgroepen worden gefinancierd door de Raad van Beheer; dat betekent
dat een wezenlijk deel van de kosten dat wordt gemaakt niet door de
rasverenigingen gedragen hoeft te worden. En als dat wel eens het
geval zou zijn, dan kunnen de kosten worden gedeeld door 10, 20 of
meer rasverenigingen. 

De Raad van Beheer levert de grootste bijdrage als het om kennis-
overdracht gaat. Immers, voor nieuwe fokkers wordt lesmateriaal
ontwikkeld; een laagdrempelige cursus die speciaal is gericht op een
basiskennis van de kynologie en het fokken van een nest. Deze cursus
komt uiteraard ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden, die de
cursus niet hoeven te volgen. Rasverenigingen kunnen dit lesmateriaal
natuurlijk ook gebruiken voor diverse doeleinden.      

Denk dus bij kennisoverdracht niet alleen aan de eigen beperkingen,
zowel qua tijd als financieel, maar wees creatief in het bedenken van
oplossingen. Kennisoverdracht zoals wordt bedoeld in de Nota
Certificering, kan in veel gevallen een spin off zijn van reeds bestaande
werkzaamheden en activiteiten binnen de rasvereniging.

Bij kennisoverdracht moet ook worden gedacht aan fokkersdagen,

nakomelingendagen, enz. Fotografie: Gerald Waanders.

Samen sterk.


