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 AANBIEDING PLAN VAN AANPAK AAN STAATSSECRETARIS
Op 27 november jl. boden wij staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Economische Zaken het projectplan ´Fairfok, 
gezonde en sociale hond in Nederland´ aan. De in een 
ludiek jasje gestoken overhandiging van het projectplan 
kreeg veel aandacht in de media, waaronder het NOS 
Journaal. ‘Een belangrijke stap op weg naar gezondere 
rashonden’,  zei de staatssecretaris over het projectplan.

‘Het is voor het welzijn van honden echt noodzakelijk dat 
er nu forse stappen worden gezet’, gaf de staatssecretaris 
in een korte reactie aan. ‘Er moet een eind komen aan het 
leed van honden omdat hun baasjes een platte snuit of 

overdreven rimpels mooi vinden. Daarom is het goed dat 
er nu een plan van aanpak ligt.’ Aansluitend op de over-
handiging organiseerde de Raad van Beheer in Wouden-
berg een drukbezochte informatieavond voor alle 
rasverenigingen en overige geïnteresseerden.

Het projectplan is breed gedragen en wordt ondersteund door 
Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), 
Wageningen University and Research Centre, Koninklijke 
Hondenbescherming, Platform  Verantwoord Huisdierenbezit 
(PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk 
InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), HAS  Hogeschool 
Den Bosch, Citaverde College.

 SFEERVOLLE KERST, SUCCESVOL EN GEZOND 2015!
In deze laatste dagen van het jaar zijn velen nog druk met de afsluiting van 
2014 en de voorbereidingen van 2015! Kerst en de jaarwisseling – dé tijd voor 
familie en vrienden, beschouwing van het bijna afgelopen jaar, en natuurlijk 
goede voornemens voor het nieuwe jaar. Op woensdag 24 en woensdag 31 
december sluit het kantoor van de Raad van Beheer om 15.00 uur.

De Raad van Beheer kan terugkijken op een jaar vol actie, veranderingen en 
samen werken aan verbetering op vele vlakken binnen en buiten onze 
organisatie. Het jaar is voorbijgevlogen! Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 
10 januari 2015 in het Spant in Bussum zullen wij u op zeer originele wijze 
betrekken bij de terugblik op 2014 en nemen wij u graag mee in al onze 
gezamenlijke plannen en activiteiten voor 2015 en de toekomst van de hond 
in Nederland. 

Het bestuur, de directie en alle medewerkers van de Raad van Beheer 
wensen u en uw viervoeters sfeervolle kerstdagen en een mooi, zeer 
succesvol en vooral gezond 2015!

http://www.raadvanbeheer.nl
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 MINISTER HENNIS BEZOEKT HULPHOND NEDERLAND
Op 1 december jl. bezocht minister Hennis van Defensie het opleidings-
centrum van Hulphond Nederland. Zij kon daar zien hoe men honden 
opleidt voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 
“Deze trouwe viervoeters maken grote indruk op mij. En meer dan dat.”

De minister sprak met veteranen die inmiddels een PTSS-hulphond 
hebben. Hierbij werd het voor de minister duidelijk wat een hulphond 
betekent voor een veteraan met PTSS en zijn gezin. ‘Heel bijzonder om uit 
eerste hand te vernemen hoe deze honden veteranen met PTSS kunnen 
bijstaan’, aldus Hennis. 

 RAAD VAN BEHEER VEROVERT FACEBOOK
De Facebook-pagina van de Raad van Beheer verheugt zich in een sterk groeiend aantal vrienden. Onlangs passeerden we 
de 8.000 likes, wat toch wel als een mijlpaal gezien mag worden. Op naar de 10.000 likes! 

Op onze Facebook-pagina wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op kynologisch gebied, foto’s, 
verslagen en spelletjes zoals Raad het Ras (zie elders in deze nieuwsbrief). Heeft u onze zeer actuele 
en levendige pagina nog niet bezocht en ‘geliked’? Ga er dan beslist een keertje heen en 
laat eens weten wat u er van vond! 

Klik hier om meteen naar onze Facebook-pagina toe te gaan.

De minister was zeer onder de indruk

 OMGAAN MET DE MEDIA
Naar aanleiding van de recente media-aandacht (aanbie-
ding ‘Fairfok’, item in AVROTROS-Radar) vragen velen ons 
‘hoe dat nou gaat’ in de omgang met krant, radio of 
televisie. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op.

Meestal bellen mediaredacties eerst om meer informatie, 
aan de hand waarvan zij bepalen of een item nieuwswaardig 
genoeg is. Is dat het geval, dan maakt men een vervolgaf-
spraak. Bij de radio kom je meestal een paar minuten 
telefonisch ‘live’ in de uitzending. Een enkele keer duurt het 
langer en ben je studiogast, waarbij je tijdens de uitzending 
meerdere keren terugkomt. 

Tendentieus
Bij televisie spreek je 
tijd en plek af met een 
cameraploeg en 
verslaggever: op een 
neutrale plek, thuis of 
op kantoor. In tegen-
stelling tot radio wordt 
er meestal niet live 
uitgezonden, maar 
worden de beelden 

gemonteerd tot een 
filmpje dat later wordt 
uitgezonden. Voordeel 

daarbij is dat je dingen die niet helemaal lekker gingen, over 
kunt doen. Nadeel is dat je geen invloed op de montage 
hebt, en meestal ook niet van tevoren kunt zien wat het 
resultaat is. 
Wat er uitgezonden gaat worden weet je dus niet. Het risico 
bestaat dat een interview tendentieus gemonteerd wordt, 
bijvoorbeeld een uitspraak uit de context halen waardoor hij 
een andere, onbedoelde betekenis krijgt. Daarom volstaan 
we op advies van mediastrategen vaak met één verklaring 
die we steeds weer herhalen: dit is waar wij voor staan en 
daar moet je het mee doen. 

Bladen
In de geschreven pers zoekt een journalist meestal contact 
naar aanleiding van een (pers)bericht dat wij hebben 
verspreid. Ook hier geldt, op een enkele uitzondering na, dat 
je het conceptartikel niet voorafgaand aan publicatie kunt 
inzien om daar nog onjuistheden of onvolkomenheden uit te 
halen. In alle gevallen betekent het dus dat je voortdurend 
heel gefocust moet zijn in contacten met de media, bij je 
kernboodschap moet blijven en je niet moet laten verleiden 
tot antwoorden die afwijken van de kernboodschap of die 
het net iets stelliger of smeuïger weergeven dan je wilt. 

Het correct te woord staan van de media is een vak apart, 
reden waarom we ons graag laten bijstaan door deskun-
dige mediastrategen.

Voor televisie wordt alles van 
tevoren opgenomen en daarna 
gemonteerd

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer?fref=ts
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 DEELNAME AAN ANIMAL EVENT 
De Raad van Beheer staat komend jaar weer met een grote stand op het driedaagse Animal Event, dat van 8 – 10 mei in de 
Beekse Bergen te Hilvarenbeek wordt gehouden. Voor het eerst organiseren wij dit jaar activiteiten in eigen stand, in 
samenwerking met aangesloten rasverenigingen. 

Het hondendorp op Animal Event bruist weer van de activiteiten. Denk aan de ‘puppy party’ en 
presentaties van uiteenlopende hondenrassen in sessies van twintig minuten. De Raad van Beheer 
heeft onlangs een mailing uitgedaan naar de aangesloten verenigingen, met een uitnodiging zich op te 
geven voor het Animal Event. We mikken op deelname van circa 25 rasverenigingen. 

 WINNAAR JUNIOR HANDLING 2014
De finale Junior Handling 2014 werd op zondag 14 december gehouden op de Winner te Amsterdam. Maar liefst 
achttien junioren wisten zich te kwalificeren voor deze finale. Keurmeester Corry Saes verkoos uiteindelijk Priscilla 
van Oosten tot Nederlands Kampioen Junior Handling 2014. 

Na de individuele keuring selecteerde Corry Saes zes junioren, te 
weten Demi Weijmans, Priscilla van Oosten, Luca van Mourik, 
Melissa van Oosten, Louise Kerkmeester en Kelly van Hell. Na de 
tweede ronde, waarin de beste zes een Cairn Terrier voorbrachten, 
ter beschikking gesteld door Mieke Jansen, werd Priscilla van 
Oosten verkozen tot Nederlands Kampioen Junior Handling 2014. 
Luca van Mourik was runner-up 2014.

Priscilla van Oosten mag in 2015 Nederland vertegenwoordigen op de 
Crufts in Engeland, op de World Dog Show in Milaan en de European 
Dog Show in Oslo. We wensen haar heel veel plezier en succes!

 RAAD VAN BEHEER IN AVROTROS ‘RADAR’
Op maandag 24 november besteedde het consumentenpro-
gramma Radar aandacht aan gezondheidsproblemen bij 
rashonden in relatie tot het Besluit houders van dieren dat 
per 1 juli jl. van kracht werd. De Raad van Beheer en de 
rasverenigingen voor de Franse Bulldog (HBC) en de Saarloos-
wolfhond (AVLS) kwamen aan het woord in de desbetref-
fende reportage. 

De Raad van Beheer heeft de HBC met raad en daad onder-
steund bij hun interview met Radar. Ook gaf directeur Ingeborg 
de Wolf een interview aan Radar met betrekking tot vermeende 
misstanden, het beleid ten aanzien van erfelijke gebreken en 
ziekten en de toekomst van de rashond in Nederland. Onder-
staand treft u het standpunt aan van de Raad van Beheer zoals 
wij dat tijdens het interview herhaaldelijk naar voren hebben 
gebracht: 

‘De Raad van Beheer vindt dat de gezondheid en het welzijn 
van honden altijd voorop moeten staan. Daarom hebben wij 
de afgelopen jaren al een aantal ingrijpende maatregelen 
genomen. We stellen bijvoorbeeld gezondheidsonderzoeken 
verplicht, we nemen DNA af en samen met rasverenigingen 
maken we aanvullende afspraken over fokbeleid voor speci-

fieke rassen. Deze en een aantal nieuwe maatregelen die we 
gaan nemen, hebben we beschreven in een door de sector 
gedragen projectplan dat wij aan staatssecretaris Dijksma 
overhandigen. 
Waar we ons zorgen over maken is dat uit onderzoek door de 
Faculteit Diergeneeskunde is gebleken dat het beeld dat 
mensen hebben van de gezondheid van hondenrassen bepaald 
wordt door honden zonder stamboom. Deze honden zonder 
stamboom worden wel rashonden genoemd, maar zijn het 
eigenlijk niet. Slechts 12 procent van de Franse Bulldoggen in 
dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Economi-
sche Zaken werd uitgevoerd, waren Franse bullen met een 
stamboom en daarmee officiële rashonden. 
Als Raad van Beheer willen wij ook graag de honden zonder 
stamboom helpen, maar dat is moeilijk omdat we de honden 
zonder stamboom niet kennen. Daarom staan wij positief 
tegenover de Wet dieren c.q. het Besluit houders van dieren, 
omdat we zo gezamenlijk toewerken naar iets dat we allemaal 
willen, namelijk gezonde en sociale honden.’

De redactie van Radar heeft in de eindmontage geknipt in deze 
verklaring, iets waar wij als Raad van Beheer geen invloed op 
hebben gehad. Zie ook het artikel Omgaan met de media.
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 AMSTERDAM WINNER KLEURRIJK EN VOL VERNIEUWING!
De Raad van Beheer en Cynophilia kijken terug op een zeer succesvolle Winner 2014, met een zeer goede inschrijving, veel 
diversiteit in standhouders, diverse demo’s in de erering en de evenementenring, een geweldige eigentijdse erering met 
live stream, fraaie belichting en passende muziek. Tevens was er veel ruimte in en rondom de ringen. 

Voor het eerst in de geschiede-
nis van de Nederlandse Kynolo-
gie organiseerde de Raad van 
Beheer en Cynophilia gezamen-
lijk de Winner. Beide verenigin-
gen hebben een belang van 50 
procent en de financiële 
administratie wordt gevoerd 
door de Raad van beheer. 
Door bestuurswisselingen bij 
Cynophilia kon de organisatie 
pas echt starten in september 
2014, dus had het Winnerteam 
slechts drie maanden om deze 
enorme klus te klaren. Normaal 
vergen de voorbereidingen voor 
zo’n enorme show minimaal een 
jaar. Komend jaar doen we het 
anders. In januari starten we al 
met de evaluatie om spoedig 
daarna alweer te starten met de 

voorbereidingen van de 
Amsterdam Winner 2015! 

Best in Show
Best in Show werd dit jaar 
gekeurd door Gerard Jipping. 
Hij koos voor de Saluki-reu 
Qirmizi Ovation van N. Eriksson 
& I. Erksson uit Zweden. 
Reserve Best in Show was de 
Petit Basset Griffon Vendéen 
reu Caramel Apple v. Tum-
Tum’s vriendjes van G.M. 
Huikeshoven.

Ons persbericht opende als volgt: ‘De 
Winner Show is de grootste honden-
tentoonstelling van Nederland met 

bijna 7.000 honden inclusief alle sport en overige activitei-
ten met honden! Gezondheid en hondenwelzijn en plezier 
met de hond, hét centrale thema tijdens de showdagen!’ 

 HOLLAND CUP 2014
Op de vrijdag voorafgaand aan de Amsterdam Winner 
organiseerden wij op 12 december de eendaagse tentoonstel-
ling Holland Cup voor alle erkende rassen. Er werden ruim 
2.300 honden ingeschreven uit maar liefst 41 landen, 
 afkomstig uit alle werelddelen. 

Een team van meer dan veertig keurmeesters uit Nederland en 
ver daarbuiten was actief om de ingeschreven honden te beoor-
delen. De Raad van Beheer had in haar persbericht de pakkende 
titel gebruikt: ‘Bezoek Winner Hondenshow en oordeel zelf over 
welzijn rashond’. Tijdens de raskeuring staan gezondheid en 
vitaliteit van de honden immers voorop. Het was gezellig druk en 
tijdens de eindkeuringen waren er nog veel enthousiaste honden-
liefhebbers aanwezig. 
Best in Show werd gekeurd door Lydia Erhart. Zij koos uiteindelijk 
de pointer Kanix Irene van C. Sonberg uit Noorwegen als beste.

De Winner was een groot succes en trok geweldig veel toeschouwers!
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 EERSTE NEDERLANDSE NORRBOTTENSPETS GEBOREN
Op 13 oktober jongstleden zijn de eerste vier Norbottenspetspups in Neder-
land geboren. Het zijn de pups van een teefje dat in 2011 werd geïmporteerd. 
Het bericht over deze blijde gebeurtenis werd ons gebracht door Scandia, 
Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.

De Norrbottenspets is nauw verwant aan 
de Finse Spits en mogelijk zelfs aan de 
Noorse Buhund. Al sinds mensenheugenis 
leeft deze hond in de provincie Norrbotten 
in het noorden van Zweden. Hij heeft een 
speciale jachtblaf en wordt gebruikt als 
vogelhond. In 1948 werd hij uit het 
register van de Zweedse Kennel Club 
geschrapt omdat men meende dat hij was 
uitgestorven. Er waren echter nog enkele 
exemplaren in leven en in de jaren zestig 
werden ‘reconstructiewerkzaamheden’ op gang gebracht, wat tot 
gevolg had dat het ras in 1967 weer werd erkend. De nieuwe naam 
werd Norrbottenspets. Het ras is nu gestabiliseerd, maar komt buiten 
Scandinavië weinig voor. 

Op de foto rechts ziet u fokker Jet Asselbergs van kennel Suomalaista 
Kantaa met de moederhond en vier pups (twee reutjes en twee teefjes). 
Op de andere foto’s ziet u het chippen en DNA afnemen van het eerste 
in Nederland geboren nest.

 VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
Deze maand ontvingen wij de volgende vacatures bij uiteenlopende verenigingen. Voor meer informatie over de vacatures 
ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging

•  Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse Herdershonden zoekt (eind)redacteur (m/v)
•  KynologenClub Flevoland zoekt trainer voor ringtraining (m/v)
•  KynologenClub Flevoland zoekt penningmeester (m/v)
•  Kynologenclub De Hofstad zoekt medewerker kantine (m/v)
•  Kynologenclub De Hofstad zoekt trainer voor ringtraining (m/v)

 VACATURES BIJ VERENIGINGEN VOORTAAN LANDELIJK
Regelmatig hebben bij de Raad van Beheer aangesloten 
verenigingen vacatures voor uiteenlopende functies 
(bestuurs- of commissielid, instructeur etc.). Vaak 
worden deze vacatures alleen in het eigen, lokale 
netwerk uitgezet, wat soms tot moeizame wervingspro-
cedures leidt. Met een nieuwe dienstverlening van de 
Raad van Beheer is het nu voor leden mogelijk hun 
vacatures landelijk uit te zetten en zo de slagingskans 
sterk te vergroten.

Voor functies bij landelijk en regionaal opererende (ras)
verenigingen is iemands woonplaats niet van doorslaggevend 
belang. Met het oog daarop kunnen de desbetreffende 

vacatures dus ook landelijk worden uitgezet. Dat vergroot de 
kans dat er snel een geschikte kandidaat wordt gevonden 
aanzienlijk, omdat je veel meer potentiële kandidaten bereikt. 
De Raad van Beheer biedt aangesloten verenigingen nu de 
mogelijkheid hun vacatures in de maandelijkse nieuwsbrief 
Raadar en op onze website te publiceren. Het idee voor deze 
dienstverlening is vanuit de kynologie zelf gekomen, en wij 
pakken dit graag verder op. De verenigingen melden de 
vacatures via een online aanmeldformulier en geven daarbij 
aan welke functie er vacant is, per wanneer, en wat er van 
een kandidaat verwacht wordt aan kennis, ervaring of 
vaardigheden. Dat zorgt ervoor dat men de grootste kans 
heeft op een uiteindelijke match als er iemand reageert.
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 BENELUX WINNER 2015 IN GRONINGEN
Op 28 februari en 1 maart 2015, tijdens de 55ste Internationale 
Hondententoonstelling met CAC & CACIB voor alle rassen, vindt 
de Benelux Winner 2015 in de stad Groningen plaatst. Elke 
CAC-winnaar ontvangt een prachtige replica van de 
 Martinitoren. Inschrijving sluit op 7 februari 2015 middernacht. 

Na de succesvolle Benelux Winners in Luxemburg, Rotterdam 
en Brussel in 2014, is het nu de beurt aan Groningen om de 
eerste Benelux Winner van 2015 te organiseren!

•  Inschrijfgeld per hond (incl. toegang 1 persoon)  
€ 50,00 (exclusief catalogus).

•  Voor de tweede en volgende hond  
(incl. toegang 1 persoon) € 45,00.

•  GRATIS inschrijving voor de vierde hond van dezelfde 
eerste eigenaar op hetzelfde adres  
(5e, 6e, enz. is € 40,00).

•  Baby-, Puppy- en Veteranenklasse € 35,00. 
•  Koppelklas en fokkerijklas gratis. 
•  Junior handling leeftijd 11-18 jaar € 5,00  

(inschrijving op de show).

Voor inschrijvingen en informatie neemt u contact op met 
Secretariaat Martinidogshow, Marion Klok
Telefoon 0597 655415, E-mail: info@martinidogshow.nl. 

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

 NIEUWE IMPORTREGELS PUPS
Met ingang van 29 december verandert de wet ten aanzien 
van importpups. Vanaf die datum moet elke hond die 
Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige 
rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag pas worden 
toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt pas drie 
weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien 
weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU-landen naar Nederland 
kwamen, een uitzondering mogelijk en konden ze tot een 

leeftijd van drie maanden zonder rabiësvaccinatie worden 
meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt 
deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat 
grote partijen pups uit het buitenland (vooral Oost-Europa), 
ook niet meer zijn toegestaan als ze nog geen vijftien weken 
oud zijn en geen geldige rabiësvaccinatie hebben.

Het mag duidelijk zijn dat de Raad van Beheer illegaal 
geïmporteerde pups, dat wil zeggen jonger dan 15 weken en 
niet voorzien van geldige rabiësvaccinatie, niet inschrijft.

 ‘RAAD HET RAS’: HARZER FUCHS
Op de Facebook-pagina van de Raad van Beheer kunt u iedere eerste dag van de maand 
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een 
vertroebelde foto van een rashond en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders 
van het goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken van rashonden’ of 
‘Handboek Kynologische Kennis 1’. 
De rashond van de maand oktober was Harzer Fuchs. Winnaar is Annette Waitfield 
uit Kampen. Zij krijgt het boek van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

De Harzer Fuchs is geen FCI-erkend ras, net zoals het Nederlandse 
ras Markiesje, dat ook (nog) niet erkend is door de FCI. Geen 
probleem: de Raad van Beheer staat voor houden van honden, dus ook honden 
die behoren tot de niet-erkende rassen.

Juiste 
antwoord 
december: 
Harzer 
Fuchs

mailto:info@martinidogshow.nl
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 BESLUITENLIJST 37E ALGEMENE VERGADERING 
Op zaterdag 6 december 2014 vond de 37e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaat. Hieronder treft u de 
besluitenlijst aan.

•  Notulen 36e Algemene Vergadering d.d. 28 juni  2014 
– vastgesteld

•  Begroting 2015 – goedgekeurd
•  Meningspeiling omtrent de kosten voor toelating van een 

nieuwe vereniging.  
Een ruime meerderheid stemde in met voorstel C. De 
lasten moeten kostendekkend gedifferentieerd worden 
naar:

•  het aantal leden van de vereniging (naar draag-
kracht);

•  het aantal rassen dat een vereniging vertegenwoor-
digt (naar aantal te beoordelen documenten); 
De lidmaatschapsaanvraag wordt pas in behande-
ling genomen zodra het entreetarief is voldaan.

   Bovenstaande onderbouwing zal worden uitgewerkt voor 
het entreetarief vanaf 2016.

•  Voorstel tot aanpassing art. 4.1 KR (Honden Welzijns-
team) – aangenomen.                                      

•  Voorstel tot opname KR Proeven voor drijven met 
Kuddehonden – aangenomen.

•  Voorstel tot aanpassing KR (naamswijziging G&G in 
FCI-Obedience en behendigheid in Agility) – aangeno-
men.

•  Voorstel tot aanpassing art. IV.95 KR (toevoegen 
Gebruikshondenklasse bij erekeuringen op tentoonstel-
lingen)  - aangenomen.

•  Voorstel tot wijze van invulling aangenomen initiatief-
voorstel AV juni jl. (geen levertermijn vast te stellen voor 
afgifte stambomen + halvering van de administratiekos-
ten van € 40,- naar € 20,- per 1 januari 2015) – aangeno-
men (amendement NVBBS is afgewezen).

•  Initiatiefvoorstel NVSW (NL rashonden inschrijven, artikel 
III.14 lid 2 KR) – aangenomen.

•  Initiatiefvoorstel NWCC tot het mogelijk maken van een 
stamboom met fokverbod  - verworpen.

•  Voorstel tot aanvullen art. III.38 KR (begrip registratiebe-
wijs) – aangenomen.

•  Tot slot is er verslag van stand van zaken gedaan rondom 
de overgang van de sporten van Cynophilia naar de Raad 
van Beheer per 1 januari 2015.

 VKK-DAG: SPEURTOCHT NAAR FRANSE HONDENRASSEN
Op 16 november jl. organiseerde de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK) haar jaarlijkse keurmees-
tersdag met als thema Franse hondenrassen. Ruim tachtig mensen kwamen bij elkaar, genoten van de Franse hapjes en 
drankjes en wisselden kennis met elkaar uit. Anne-Greet van der Wal doet verslag.

De presentaties over de verschillende Franse hondenrassen 
werden gedetailleerd aan elkaar verbonden door Peter van 
Baaren-Grob. Hij nam de toehoorders mee op een reis door la 
douce France. Godelieve de Wit-Bazelmans behandelde in 
haar presentatie over de Franse hondenrassen uit Rasgroep 1 
de ontstaansgeschiedenis van de rasstandaarden. Gedetail-
leerd belichtte zij Beauceron, Briard, Picard en Pyreneese 
Herder. Daarna volgde Lydia Kersbergen die in volledig 
jachttenue de aanwezigen meenam naar de wereld van de 
Franse adel, de fanfares die tijdens een jacht geblazen worden 
en de pied d’honneur als grande finale van de hertenjacht. 
Lydia behandelde verder in vogelvlucht het grote aantal Franse 
hondenrassen van Rasgroep 6. 

Staande honden, Poedels 
en Bulldoggen
Na de pauze werd het 
stokje doorgegeven aan 
Dick Rutten die bekwaam 
de Franse Staande Honden 
en Epagneuls behandelde. 
De Epagneul Breton kreeg 
extra aandacht als kleinste 

hond van Rasgroep 7. De diversiteit aan sprekers maakt de 
middag boeiend en leerzaam. Zo vertelde Inge van der Does 
dat Poedels  uit Rasgroep 9 intelligent zijn maar bovenal van 
het leven houden – en dat plezier teruggeven aan de baas. 
Ook kwam het exterieur aan bod en besteedde Inge aan-
dacht aan de verschillende vachten en toiletten. 
Dimitry van Raamsdonk sloot de speurtocht naar de Franse 
rassen af met  de Franse Bulldog. Hij behandelde punt voor 
punt de rasstandaard aan de hand van tekeningen en foto’s. 

En  zo liet de VKK  wederom zien dat kennisoverdracht 
gepaard kan gaan met gezelligheid en stijl. Complimenten 
aan de evenementencommissie, bestaande uit Hans Stigt, 
Birgit Sluiter en Peter van Baaren-Grob. 
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 NIEUW EU-DIERENPASPOORT
Met ingang van 2015 is er een verplicht nieuw EU-dieren-
paspoort. Het nieuwe paspoort is minder fraudegevoelig 
en inhoudelijk aangepast. Het nieuwe paspoort mag alleen 
nog maar door dierenartsen worden meegegeven. Blanco 
paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor fokkers 
niet meer zelf een paspoort kunnen invullen. 

Wat verandert er praktisch bij afgifte van paspoort?
De eigenaar van het dier moet in sectie I zijn gegevens 
invullen én ondertekenen. De dierenarts controleert de 
beschrijving en identificatiegegevens van het dier (sectie II 
en sectie III). Zijn deze correct, dan wordt sectie III (merking 
van het dier) gelamineerd en wordt sectie IV (afgifte van het 
paspoort) ingevuld en ondertekend door de dierenarts. Pas 
daarna wordt het paspoort afgegeven aan de eigenaar. Als 
voor het vastleggen van vaccinatiegegevens in het paspoort 
vaccinatiestickers worden gebruikt, moeten die stickers ook 
gelamineerd worden door de dierenarts. Alleen als de 
stickers fraudebestendig zijn – dat wil zeggen dat ze niet te 
verwijderen zijn zonder sporen achter te laten – is het 
lamineren van de vaccinatiestickers niet nodig.

Registratie paspoorten
De dierenarts houdt in een register bij aan welke eigenaar/dier 
welk paspoortnummer is afgegeven. De volgende gegevens 
worden gedurende minimaal drie jaar geregistreerd:
a) plaats van de transponder;
b)  de datum waarop de transponder is ingebracht of de 

datum waarop de transponder is uitgelezen;
c) de alfanumerieke code die op de transponder is vermeld;
d)  naam, soort, ras, geslacht, kleur, door de eigenaar 

opgegeven geboortedatum, en eventuele opvallende of 
zichtbare kenmerken of eigenschappen van het dier;

e) naam en contactgegevens van de eigenaar;
f) het paspoortnummer.

EU-paspoorten zijn alleen vereist voor deelname aan het 
intraverkeer en/of export naar derde landen (landen die geen lid 
zijn van de Europese Unie)! Bij dieren die altijd in Nederland 
verblijven, kan gekozen worden voor andere vormen van het 
vastleggen van identificatie en/of vaccinatie. Denk aan een 
vaccinatieboekje. Zo’n boekje moet echter qua vorm en inhoud 
duidelijk afwijken van de EU-paspoorten. (Bron: NVWA)

 GAMMA ONTMOEDIGT IMPULSAANKOOP MOPSHOND
Hij is heel schattig, de mops-
hond uit de commercial van 
GAMMA, ondanks dat hij het 
hele interieur sloopt. Volgens 
GAMMA en de Mopshonden-
vereniging Commedia, wordt 
het beestje misschien iets té 
populair. Daarom hebben 
beide organisaties maatrege-

len genomen om impulsaankopen tegen te gaan en zo 
onnodige narigheid voor mens en dier te voorkomen.

GAMMA wil voorkomen dat zijn TV-commercial hetzelfde 
ongewenste effect heeft als de campagne van Page-toiletpa-
pier. Die leidde aanvankelijk tot een enorme toename in de 

verkoop van labradorpuppy’s, die na een paar maanden net zo 
makkelijk weer werden gedumpt. 
Om dit soort taferelen tegen te gaan sloegen GAMMA en 
Commedia de handen ineen en komen met een gezamenlijke 
boodschap: ‘Een mopshond is heel schattig, maar denk goed na 
voordat je er één aanschaft.’ Mensen moeten zich ervan 
bewust worden dat mopshondjes écht zo zijn zoals in de 
commercial en dat er een heleboel zorg bij komt kijken. 
Daarnaast is de herkomst van het dier belangrijk: een twijfel-
achtige herkomst kan voor een hoop ellende zorgen voor hond 
én eigenaar. 
Een prima actie van Commedia en GAMMA! 

Voor meer informatie over de actie van Commedia en GAMMA 
kijkt u hier

 SELECTIECRITERIA WK AGILITY VASTGESTELD
De selectiecriteria voor deelname aan het WK Agility 2015 zijn vastgesteld en op de website van de Raad van Beheer 
gepubliceerd. De WK-selectiewedstrijden staan open voor combinaties die bij inschrijving startgerechtigd zijn voor de 
C-klasse, de B2 large en de B1. Er is een limiet van 20 Small combinaties, 35 Medium combinaties en 90 Large combinaties 
(hierin kan naar gelang het aantal inschrijvingen in worden geschoven). 

Inschrijving is mogelijk tot 1 februari. Van 21 december tot 4 januari mag de C-klasse inschrijven en degene die in 2014 met 3P-tjes 
gepromoveerd zijn uit de B1 Large. Vervolgens mogen van 5 januari tot 1 februari ook de B1- en B2- klasse inschrijven, mits de 
wedstrijd niet vol is. Voorrang wordt verleend aan rashonden vanwege het feit dat rasloze honden niet mogen starten op het FCI WK.

Alle selectiecriteria vindt u op onze website

http://www.commedia-mopshond.nl/component/content/category/9-de-mopshond
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/reglementen-gg-agility-en-flyball/
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 INTERNATIONAL MÜNSTERLÄNDER PRÜFUNG (IMP) 2014
Op 31 oktober en 1 november jl. organiseerde de Nederlandse Heidewachtelvereniging de IMP 2014 in jachtvelden in de 
buurt van Borken (Duitsland). De beste hond van de IMP-A was een Heidewachtel uit Frankrijk. De beste hond van de 
IMP-B was de Nederlandse Heidewachtel Gitta van de Haeselaere met als voorjager Ron van Spanje. 

 INFORMATIEAVOND CKI OP 20 JANUARI
Omdat er bij veel verenigingen nog vragen leven over de 
Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur, is besloten 
alsnog een informatieavond te organiseren, en wel op 
dinsdag 20 januari 2015 in Partycentrum Hotel Schimmel, 
Stationsweg Oost 243 te Woudenberg. Aanvang 20.00 uur.

De interim-Commissie Kynologisch Instructeur is druk bezig 
met het formuleren van de Uitvoeringsregels. Tijdens een 
informatieavond op 11 september jl. konden leden vragen 
over of op- en aanmerkingen op het concept indienen. De 
CKI nam een groot deel van de suggesties over in een 
herziene versie. Deze is inmiddels rondgestuurd, evenals de 
regels omtrent nascholing en accreditatie.

De interim-CKI heeft besloten de deadline van 31 decem-
ber 2014 m.b.t. de herbenoeming van de kynologisch 
instructeurs te verlengen tot 1 juli 2014. Kynologisch 
instructeurs die een herbenoeming wensen, dienen tot die 
datum dertig nascholingspunten te hebben vergaard bij 
geaccrediteerde nascholingsmomenten, waarna zij een 
herbenoeming kunnen aanvragen. 

Meer informatie over bovenstaande en andere zaken krijgt 
u op dinsdag 20 januari 2015 vanaf 20.00 uur kunt u in 
Partycentrum Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243 te 
Woudenberg.

De IMP is een internationale jachthondenproef die de 
hond beoordeelt als allround jachthond, met proeven 
in veld, water en bos. Men onderscheidt de IMP-A, de 
meest uitgebreide proef op topniveau, en een minder 
uitgebreide proef voor jongere honden, de IMP-B. 
Aan de IMP 2014 deden veertien Heidewachtels en 
een GM mee die uit Frankrijk, België, Denemarken, 
Duitsland en Nederland kwamen. Keurmeesters uit 
drie verschillende landen beoordeelden de honden. 
Na afloop van de proeven vond een Internationale 
“Zuchtschau” plaats waar de honden door Duitse en 
Nederlandse keurmeesters werden gekeurd. Op 
zaterdagavond werd de uitslag bekendgemaakt en 
vond de prijsuitreiking plaats. 

De IMP is ontwikkeld door het Welt Verband für 
Kleine Münsterländer (KLM-I) in samenwerking met 
het Verband für Grosse Münsterländer (GM) in 
Deutschland en staat open voor zowel Grote als 
Kleine Münsterländer (Heidewachtel). Van KLM-I zijn 
zo goed als alle KLM/Heidewachtelverenigingen op 
de wereld lid. Aangezien bijna elk land een ander 
jachthondenproevensysteem heeft, leek het een 
goed idee om een eigen Münsterländerproef te 
ontwikkelen, waarbij honden elkaar zouden kunnen 
ontmoeten in een proef die niemand als nationale 
proef heeft. De IMP is nog in een ontwikkelingsfase, 
maar zal binnenkort aan de FCI worden aangeboden 
om te worden erkend en vastgesteld.

Volgend jaar wordt de IMP in de buurt van Brno georga-
niseerd door de Tjechische Heidewachtelvereniging 

1. de jury overlegt; 2. trotse baas en hond; 3. de 
Nederlandse winnaars met Ron van Spanje met zijn 
prijs; 4. Heidewachtel met buit

1

2

3

4
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 KORTING OP ‘ONZE HOND’ BIJ AANSCHAF RASPUP
Goed nieuws voor raspupkopers. Bij aankoop van een raspup krijgt u een waardebon cadeau, die recht geeft op 30 procent 
korting op een jaarabonnement op het supermooie hondenmaandblad Onze Hond. De bon wordt meegestuurd met het 
registratiebewijs van uw nieuwe pup.

 GOEDGEKEURDE 
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’S)

In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s 
van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
• Border Collie Club Nederland (BCCN)
• Cavalier Club Nederland
• Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC)
• Nederlandse Markiesjes Vereniging
• Nederlandse Samojeden Club
•  Nederlandse Vereniging Liefhebbers v.d. Pyreneese 

Berghond NVLPH
• Nederlandse Whippet Club (NWC)
• Old English Sheepdog Club Nederland OESCN
• Pyreneese Herdershonden Club PHC
• Rhodesian Ridgeback Club Nederland
• Welsh Springer Spaniel Club (WSSC)

 SPANNENDE EUKANUBA WORLD CHALLENGE IN AMSTERDAM
Op zaterdag 13 december, tijdens de Amsterdam Winner, hadden we een Europese primeur: de Eukanuba World 
Challenge in Amsterdam. Een wereldevenement voor showhonden, met streng geselecteerde deelnemers uit meer 
dan 33 landen. De spannende finale was te volgen via live streaming: www.eukanuba.co.uk/ewc

Voor deze speciale keuring was de erering extra 
fraai ingericht en waren hondenliefhebbers uit de 
gehele wereld afgereisd naar Amsterdam. Het team 
van Eukanuba was zeer te spreken over de 
 samenwerking  tussen de Raad van Beheer, 
Cynophilia en het Winnerteam. Het Eukanuba team 
heeft aangegeven dat als de Eukanuba World 
Challenge in Europa blijft, Amsterdam ook voor de 
toekomst eerste keus blijft om dit evenement te 
organiseren.

De uiteindelijke winnaar was de Affenpinscher Tricky 
Ricky from Yarrow-Hi Tech eigenaar J. Budimanen en 
M. Cooijmans uit Indonesië (zie foto).

Jippie!
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

Jippie!
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
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Raad van Beheer en magazine Onze Hond feliciteren u hartelijk met uw nieuwe huisgenoot.

Op een 
jaarabonnement 

Onze hond

Gefeliciteerd 
met uw 

raspuppy!

OH_antwoordkaart_A5_puppie_rvb.indd   1 21-11-14   08:51

Onze Hond is het grootste full colour magazine over honden. 
Ieder nummer staat boordevol prachtige foto’s, nieuwtjes en tips 
(exclusief van Martin Gaus-gedragstherapeuten), rasprofielen, 
bekende Nederlanders over hun viervoeter, medische zaken, 
trainingsmethoden, tentoonstellingsuitslagen én de officiële 
mededelingen van de Raad van Beheer. 

Met gebruikmaking van de kortingsbon betaalt u in plaats van 
€ 44,75 slechts € 31,- per jaar voor twaalf afleveringen Onze Hond.

http://www.eukanuba.co.uk/ewc


Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX  Amsterdam

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.

 VOOR DE AGENDA
10 januari 2015:  Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

(op uitnodiging)

11 januari 2015:  Hond van het Jaar Show 2014, 
www.raadvanbeheer.nl/ 

hondvanhetjaar 

20 januari 2015: CKI-informatieavond, Woudenberg

15 februari 2015:  1e WK Agility selectiewedstrijd, 

De Mortel

28 feb-1 mrt 2015:  Benelux Winner Show, Groningen

15 maart 2015: 2e WK Agility selectiewedstrijd, De 

Mortel

28 maart 2015: 3e WK Agility selectiewedstrijd, 

Assen

15 april 2015: Vergadering Rayon West, KC Delft

22 april 2015: Vergadering Rayon Noord, KC Zwolle

28 april 2015: Rasgroep 5, KC Arnhem

8-10 mei 2015: Animal Event, Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek

17 mei 2015:  Dag van de Hond, diverse locaties 

door heel Nederland

20 juni 2015:  Algemene Vergadering RvB

15-19 september 2015:  50PlusBeurs, Jaarbeurs Utrecht

8-11 oktober 2015:  WK Agility, Bologna, Italië

28 november 2015:  Algemene Vergadering RvB

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, 

Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 

 Windhondenrensport en Werkhonden zie  

www.raadvanbeheer.nl/agenda

 MELD U AAN VOOR RAADAR…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van 
Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

 RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android tablet. 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 

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

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.

 NEDERLANDSE COACHES WK AGILITY 
BEKEND

Van 8 - 11 oktober 2015 vinden de FCI wereld-
kampioenschappen Agility plaats in Bologna, 
Italië. Nederland zal ook weer een team afvaardi-
gen naar dit indrukwekkende evenement. Voor 
de begeleiding van het team heeft de Raad van 
Beheer de coaches Corné van Ginneken en Mark 
Fonteijn aangesteld.

Beide coaches zijn uiteraard geen onbekenden in 
de Agility-wereld. Corné van Ginneken is behalve 
trainer ook zeer nauw betrokken bij het coachen 
van de junioren voor de European Open Junioren; 
Mark Fonteijn is behalve trainer ook keurmeester 
Agility. Wij wensen beiden veel succes in de 
komende periode, van het samenstellen van het 
team tot aan de uiteindelijke wereldkampioen-
schappen in oktober! De coaches Fonteijn (links) en Van Ginneken
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