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Nieuwjaarstoespraak 2014 
 
Door Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, 

uitgesproken op 11 januari 2014 

 

 

Geachte aanwezigen, 

Beste vertegenwoordigers van rasverenigingen, kynologenclubs en bijzondere verenigingen, 

Beste zakelijke relaties, 

 

2013 Was een intensief jaar voor de Raad van Beheer. Een jaar waarin op tal van vlakken stappen 

gezet zijn. In vogelvlucht wil ik u in circa tien tot vijftien minuten meenemen langs een aantal van 

deze stappen. Want anders dan voorheen zal mijn toespraak dit jaar kort zijn, zodat er nog 

gelegenheid is voor onderling contact en u in het vervolg niet meer later hoeft te komen op de 

nieuwjaarsrecepties van de Raad van Beheer om de monoloog van uw voorzitter te ontlopen... Dit 

betekent wel dat ik niet alles zal kunnen noemen. Ontwikkelingen die niet genoemd worden, zijn 

echter niet minder belangrijk en worden ook zeker niet minder gewaardeerd! 

 

Ook in 2013 vormden kwaliteit en gezondheid van de rashond en zijn fokkers het middelpunt van 

discussies in de publieke en sociale media. Met uitsterven bedreigd, ten dode opgeschreven, zo ziek 

als maar wat, hondenshows moeten verboden worden, de bastaard is de oplossing, zijn zo maar wat 

kreten die al jaren de media en dierenbelangenorganisaties gebruiken om onze hobby onder de 

grootste druk te zetten. Onterechte kritiek? Niet altijd moet ik helaas constateren. Een fors aantal 

rassen heeft ook echt erfelijke gebreken en erfelijk bepaalde ziektes die het welzijn en de gezondheid 

van de hond schaden. Heel vaak zijn we daar samen de oorzaak van: keurmeesters die overdrijvingen 

hoog waarderen, liefhebbers die graag een hondje hebben dat er apart uit ziet of een apart kleurtje 

heeft en fokkers die vanwege de betere verkoop van hun puppy’s daar in mee gaan. En de Raad van 

Beheer die er alles aan doet om het aantal stamboomuitgiftes op een hoog peil te houden. Uiteraard 

chargeer ik en ligt de werkelijkheid in het midden. Natuurlijk willen wij absoluut niet dat onze 

honden ziek zijn en blijven, ze zijn immers vaak ons alles, onze oogappel. En niet alleen voor ons, 

maar ook voor de mensen die elk jaar weer opnieuw een puppy met stamboom kopen, een puppy 

waarvan ze verwachten dat hij lang, gezond en vrolijk door het leven gaat. Wij zullen er alles aan 

doen om hen, samen met onze fokkers, die verwachting in de toekomst waar te maken. Het kopen 

van een puppy moet weer zonder zorgen over gezondheid kunnen gebeuren. Fokkers die fokken 

volgens maatschappelijk gedragen normen en waarden, bij wie de gezondheid en het welzijn van hun 

honden het allerbelangrijkste zijn en daarvoor alle maatregelen nemen die je redelijkerwijs van ze 

kunt verwachten, kunnen rekenen op onze steun. 

  

Maar de Raad van Beheer, de aangesloten verenigingen en hun leden zullen wél in beweging moeten 

komen. Dat verwacht ‘men’ van ons: de maatschappij, de overheid, de politiek. Stakeholders uit de 

gezelschapsdierensector kijken kritisch naar de stappen die we zetten. 

 



 
 
 

 
 

Nieuwjaarstoespraak Raad van Beheer door voorzitter Gerard Jipping d.d. 11 januari 2014 
 
 Pagina 2 van 6 

 

Terugkijkend op 2013 mag ik constateren dat we op tal van terreinen stappen gezet hebben. We zijn 

er zeker nog niet, maar we zijn in beweging en weten waar we naar toe willen.  

 

Wat is er zoal gebeurd in 2013? 

 

Besluiten 

Allereerst is tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in april en de Algemene 

Ledenvergaderingen van juni en november een groot aantal besluiten genomen. Een aantal kon al op 

korte termijn ingevoerd worden.  

 

Zo werden in 2013 2 dubbelshows mogelijk gemaakt als pilot. En dit bleek aan te slaan: de show in 

Maastricht werd door zo’n 3.600 honden bezocht en tijdens het Winner weekend konden KNK 

Cynophilia en het Winnerteam in de RAI zo’n 6.000 honden verwelkomen. En dankzij een 

statutenwijziging kon de Raad van Beheer de ANBI-status effectueren. 

 

Besluiten die in 2013 genomen zijn en de komende tijd hun beslag zullen krijgen, zijn onder andere 

de formele afschaffing van benching, het schrappen van de verplichte aanwezigheid op 

tentoonstellingen, het toevoegen van de nieuwe titels Benelux Winner, Benelux Junior Winner, 

Benelux Veteranen Winner en uiteindelijk de drielandentitel Benelux Champion voor alle eerder 

genoemde titels aan het Kynologisch Reglement. De toevoeging van deze titels is mede mogelijk 

gemaakt door een zeer goede verstandhouding en transparante samenwerking tussen de 

Nederlandse, Belgische en Luxemburgse Kennel Clubs. Het verheugt ons dan ook zeer dat namens de 

Belgische Sint Hubertus de Secretaris Generaal van het bestuur, Nelly Mast, vandaag aanwezig is op 

onze nieuwjaarsreceptie. Het Kynologisch Reglement werd bovendien uitgebreid met een nieuwe 

sport, namelijk Watersporten met honden. 

 

Evenementen 

Op het gebied van hondenshows gebeurde er veel. Allereerst was er de succesvolle Hond van het 

Jaar show. Deze werd, zoals bij de meesten van u bekend, georganiseerd door het comité HVHJS met 

als partners KNK Cynophilia en Eukanuba en als mediapartner het maandblad ‘Onze Hond’. 

 

Halverwege het jaar lukte het de Raad van Beheer om de World Dog Show 2018 naar Nederland te 

halen. Een mooi vormgegeven bidboek en een aansprekende promofilm hebben hier zeker aan 

bijgedragen. Het motto ‘Show the world your talent!’ zullen we niet alleen voor de World Dog Show 

2018 gebruiken, maar zullen we breder gaan gebruiken: deze uitdaging ligt er immers voor ons – de 

kynologie, de Raad van Beheer, u en ik in welke rol dan ook – op velerlei terreinen. 

 

De show in Maastricht had de primeur om een hondenwelzijnsteam van de Raad van Beheer te 

mogen verwelkomen. Natuurlijk ging nog niet alles helemaal goed. Nu, na een aantal shows, zullen 

wij de resultaten gaan evalueren en bekijken waar bijsturing noodzakelijk is. 

 

Ook junior handling werd in 2013 ingebed bij de activiteiten van de Raad van Beheer. Voor wie niet 

bekend is met de term ‘handling’: dit is het voorbrengen van honden in de ring. Het gaat er daarbij 
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dus niet om welke hond het mooiste is, maar of degene die de hond voorbrengt hierin vaardig is. Bij 

junior handling gaat het vanzelfsprekend om jonge mensen. 

 

Ook andere activiteiten die door de Raad van Beheer georganiseerd werden, bleken zeer succesvol. 

Denk aan de Dag van de Hond die op 26 mei plaatsvond en de Fokkerstour die het afgelopen najaar 

plaatsvond. Recenter is het openstellen van de inschrijving voor het symposium ‘Het fokken van 

rashonden, omgaan met verwantschap’ dat op 21 januari aanstaande zal plaatsvinden. Binnen 2 

dagen was de inschrijving voor dit symposium met ruim 250 deelnemers helemaal vol. Tenslotte wil 

ik nog de Koninklijke Onderscheiding van Martin van de Weijer noemen, waarvoor in het kader ‘’een 

leven met honden’’ een feestelijk samenzijn werd georganiseerd. 

 

En dan waren er nog de evenementen die niet door de Raad van Beheer georganiseerd werden, 

maar waarop wij wel aanwezig waren. Denk aan Animal Event, maar ook aan de 50 plus beurs. Ik kan 

me voorstellen dat u nu met de wenkbrauwen fronst, maar als ik u vertel dat de 50 plus beurs meer 

dan 100.000 bezoekers trekt, bezoekers die vaak meer tijd hebben en overwegen hun leven te 

verrijken met een hond, dan is de keuze om op deze beurs aanwezig te zijn en de (ras) hond in 

Nederland te promoten niet zo vreemd. En dat bleek: de puppy party en rassenparade waren een 

daverend succes! 

 

Ook het succes van de eerste CAC-show voor Nederlandse rassen mag niet onvermeld blijven.  

 

Bij hondenshows laait vaak de discussie over de wijze waarop keurmeesters keuren flink op. Ik hoef u 

alleen maar te herinneren aan de recentelijk in Amsterdam gehouden Winner en de commotie die 

ook dit jaar weer ontstond. De Raad van Beheer is van mening dat de gezondheid en het welzijn van 

honden altijd leidend moeten zijn en dat pas als dezen in orde zijn een hond beoordeeld mag worden 

op zijn uiterlijk. Dit stelt eisen aan de wijze waarop keurmeesters keuren: een hond met uiterlijk 

waarneembare welzijnsbeperkende eigenschappen mag niet winnen, mag geen uitmuntend krijgen. 

Mede met het oog hierop wordt het keurmeestersbeleid tussentijds geëvalueerd. Bovendien vraagt 

dit om een grotere inzet van keurmeesters die keuren zoals we het graag zien, keurmeesters die zijn 

opgeleid volgens onze normen en waarden. Kortom, een hogere inzet van Nederlandse 

keurmeesters op shows. 

 

Projecten 

In 2013 liep daarnaast een groot aantal projecten, eigenlijk teveel om alle activiteiten de aandacht te 

kunnen geven die ze verdienen. Daarom is daar waar mogelijk een pas op de plaats gemaakt en is 

eerst een groot aantal lopende projecten afgerond.  

 

Denkt u daarbij aan gezondheidsonderzoeken online en stambomen online, waarbij u op onze 

website de uitslagen van gezondheidsonderzoeken en de stambomen kunt terugzoeken.  

 

Denkt u ook aan de zogenaamde Cavaliertoets, waarmee eenvoudig nagegaan kan worden of met 

bepaalde combinaties gefokt mag worden. Nu deze toets beschikbaar is, wordt hierop sinds 1 januari 

van dit jaar gecontroleerd.  
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Ook Databank Honden was zo’n mijlpaal in 2013: sinds mei van het afgelopen jaar voldoet u door 

registratie via Databank Honden aan de wettelijke verplichting om uw honden te registreren bij een 

door de overheid aangewezen databank. In de loop van 2013 kwam hier de terugvindservice bij en ik 

ben buitengewoon verheugd te vertellen dat binnenkort ook de derde en laatste stap zal worden 

afgerond: dan zullen de bij ons bekende gegevens van u als fokker automatisch inlopen in de 

invulvelden als u kiest voor Databank Honden. Een stukje service dat wij u graag willen bieden. 

 

Uiteraard mag ook het aannemen van het voorstel voor verplichte DNA-afname en 

afstammingscontrole niet onvermeld blijven. Met dank aan de inzet van John Wauben als 

portefeuillehouder GGW - Gedrag, Gezondheid en Welzijn - binnen het bestuur, de afdeling GGW en 

de werkgroep Fokkerij en Gezondheid stemde tijdens de Algemene Vergadering van november 2013 

meer dan 90% van de aanwezigen in met het voorstel. Daarmee gaf de Algemene Vergadering een 

kristalhelder signaal af: een goed gezondheidsbeleid begint bij een sluitende afstammingscontrole. 

Dankzij deze verplichting zijn we bovendien in staat een DNA-databank op te bouwen, waarmee op 

termijn onderzoek naar allerlei aandoeningen mogelijk wordt. De verplichting gaat in per 1 juni 2014. 

Op dit moment wordt door de Raad van Beheer, samen met Van Haeringen Laboratorium/Certagen 

en Centric, hard gewerkt om alle ICT die nodig is om deze verplichting te kunnen handhaven in orde 

te maken. En ik kan u verzekeren, niet alleen de keuze voor het laboratorium was zeer complex…  

 

Een andere mijlpaal die ik kort wil noemen, is het ondertekenen van een convenant met beide 

rasverenigingen van de Engelse Bulldog. De eisen die gesteld worden aan een Engelse Bull waarmee 

men wil fokken, komen hiermee beduidend hoger te liggen. De Raad van Beheer én de beide 

rasverenigingen willen hiermee laten zien dat zij de roep vanuit de samenleving en de politiek om te 

komen tot gezonde rashonden zeer serieus nemen. 

 

In 2013 dienden ook de zogenaamde Verenigingsfokreglementen door de rasverenigingen opgesteld 

te worden. Dat betekende zowel voor u, als rasverenigingen, als voor ons heel veel werk. Inmiddels 

heeft een heel groot deel van de rasverenigingen het verenigingsfokreglement ingediend. In 2014 

zullen we beginnen om de vertaalslag van de verenigingsfokreglementen en de bepalingen in het 

Kynologisch Reglement naar de zogenaamde gezondheidsmatrix te maken. 

 

Andere activiteiten 

Een andere activiteit die niet onvermeld mag blijven is het werkbezoek dat vertegenwoordigers van 

het Ministerie van Economische Zaken aflegden aan de Raad van Beheer. Om de kynologie tot leven 

te brengen, vond dit werkbezoek niet plaats op het kantoor van de Raad van Beheer, maar op 

locatie. Zo hebben we een bezoek gebracht aan een fokker, een demonstratie waterwerk gezien en 

bezochten we een lokale kynologenclub. Gezien het grote enthousiasme van alle aanwezigen, zal een 

dergelijk werkbezoek zeker een vervolg krijgen en zullen we bovendien gaan kijken naar verbreding. 

 

De Raad van Beheer hecht veel waarde aan een goede relatie met de overheid en investeert daar op 

verschillende manieren in. Het werkbezoek is daar een voorbeeld van, maar denk ook aan de 

regelmatige overleggen die plaatsvinden tussen medewerkers van het Ministerie van Economische 
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Zaken en de Raad van Beheer. Zo worden wij regelmatig geïnformeerd over tal van ontwikkelingen, 

zoals het onderzoek naar schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken dat in opdracht van het 

Ministerie wordt uitgevoerd. De goede verstandhouding tussen de Raad van Beheer en het 

Ministerie vertaalde zich in 2013 bovendien terug met het verzoek vanuit de overheid om de 

voortrekkersrol te spelen in een nog op te stellen landelijk projectplan ‘’De gezonde en sociale hond 

in Nederland’’. Doel is om met zoveel mogelijk relevante stakeholders in de gezelschapsdierensector 

te komen tot een gezamenlijk plan waarin concrete maatregelen benoemd worden om de 

gezondheid en het welzijn van honden – dus niet alleen rashonden, maar ook look-alikes, kruisingen 

en alle andere honden – te borgen. In de loop van 2014 zal dit projectplan klaar zijn.  

 

Daarop vooruitlopend, maar geheel passend binnen het beleid van de Raad van Beheer dat 

gezondheid en welzijn leidend moeten zijn en dat gezocht moet worden naar manieren om de 

zogenaamde genenpool te vergroten en de toename van verwantschap binnen populaties op een 

aanvaardbaar niveau te houden, heeft de Raad van Beheer eerst ingestemd met een outcross voor 

de Saarlooswolfhond en later ook met een outcross voor de Wetterhoun. Dit betekent dat andere 

rassen druppelsgewijs ingekruist mogen worden om zo te komen tot een gezondere populatie 

honden. Wij hebben deze nieuwjaarreceptie als startpunt genomen om aan te vangen met de 

publiciteit rondom het outcross programma van de Saarlooswolfhond. Hierin trekken de Raad van 

Beheer en de rasvereniging gezamenlijk op. 

 

Wat verder niet onvermeld mag blijven 

Terecht hebt u in het verleden gemopperd over de communicatie – of eigenlijk het gebrek daaraan – 

vanuit de Raad van Beheer. In de loop van 2013 is daarom de maandelijkse digitale nieuwsbrief 

Raadar nieuw leven in geblazen. Dankzij de vele positieve reacties die wij van u krijgen, weten wij dat 

de Raadar voorziet in een behoefte. In 2013 zijn er maar liefst 14 gemaakt en tot nu toe zijn bij 

iedere Raadar diverse onderwerpen ‘gesneuveld’ omdat hij anders veel te lang zou worden. In 2014 

gaan wij uiteraard door met het maken van de Raadar. Daarnaast zullen in 2014 in het maandblad 

‘Onze Hond’ regelmatig artikelen komen vanuit de Raad van Beheer. 

 

Recentelijk werd ook gemopperd op de locatiecontroles, dreigde men de buitendienst van de Raad 

van Beheer geen toegang te geven tot de te controleren locaties. Toch heeft onze buitendienst in 

2013 meer dan 1.000 locatiecontroles uitgevoerd. Inmiddels zijn we druk doende om de evaluatie op 

te starten en vorm te geven. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 

De meesten van u weten dat de Raad van Beheer over een Tuchtcollege beschikt. Voor degenen die 

dit niet weten: het Tuchtcollege van de Raad van Beheer is vergelijkbaar met de Tuchtcolleges 

binnen andere beroepsgroepen, hoewel ik hierbij een kleine kanttekening moet maken, want het 

merendeel van onze fokkers fokt niet beroepsmatig. In december hebben wij afscheid genomen van 

Pieter Rooijakkers als lid van dit Tuchtcollege. Na 38 jaar is hij ermee gestopt.  

 

Nieuwe directie 

Tenslotte zal het u niet zijn ontgaan dat de Raad van Beheer sinds maart 2013 een nieuwe directie 

heeft. Daar waar de Raad van Beheer in het verleden één directeur had, heeft het bestuur er dit keer 
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voor gekozen om, gegeven de turbulente tijd waarin wij ons bevinden en het vele werk dat verzet 

moet worden, te kiezen voor een tweehoofdige directie. En dat hebben we geweten: wij, als bestuur, 

moeten harder werken dan ooit tevoren…  

 

Wij zijn ons er van bewust dat ze het u, als vertegenwoordiger van een rasvereniging, kynologenclub 

of bijzondere vereniging, of u, als zakelijke relatie, niet altijd even gemakkelijk maken, maar troost u 

dan met de gedachte dat zij het óók ons, als bestuur, niet gemakkelijk maken…  

 

Wees er echter van verzekerd dat zij dit met maar één doel doen, namelijk het verstevigen van de 

positie van de Nederlandse kynologie en van onze vereniging, de Raad van Beheer. Naast hun inzet 

voor alles wat ik hiervoor reeds genoemd heb - en meer dan dat -, zijn zij daarom ook druk bezig om 

de Raad van Beheer als organisatie te reorganiseren. Naast een heroriëntatie op processen en 

financiële stromen, betekent dit ook een heroriëntatie op het personele vlak. Helaas betekent dit 

ook het moeten nemen van impopulaire maatregelen, zoals het doen laten afvloeien van 

medewerkers. Niet leuk, maar onvermijdelijk om als organisatie stappen te kunnen maken en ook in 

de jaren die voor ons liggen de kynologie zo adequaat mogelijk te kunnen bedienen. 

 

2014: jaar van de uitvoering en vormgeving 

Ook in 2014 staat er veel te gebeuren. Dit wordt het jaar van de uitvoering en vormgeving van de 

vele belangrijke besluiten die in 2013 genomen zijn. U hebt ze net al kort gehoord. 2014 wordt ook 

het jaar van vernieuwing: vernieuwing van de huisstijl, zodat beter aangesloten wordt bij onze 

kernwaarden; vernieuwing van onze website, zodat u veel meer zaken zelf online kunt regelen; 

vernieuwing van de inrichting van onze processen, waarbij digitalisering en automatisering 

kernwoorden zijn, het verder vormgeven van de reorganisatie. De eerste stappen zijn hiertoe reeds 

gezet en zullen in 2014 en de daarop volgende jaren hun beslag krijgen. 

 

Woord van dank 

Dan rest mij nu niets anders dan alle medewerkers van de Raad van Beheer - waarvan een aantal hier 

vandaag aanwezig is -, het bestuur en àlle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en bijdragen, om 

met elkaar de kynologie in Nederland vorm te geven. Op alle terreinen, of het nu gaat om 

werkgroepbijeenkomsten, overleggen binnen rasgroepen en rayons of overleggen met individuele 

rasverenigingen, vraagt dit een enorme inzet van de betrokkenen: het kost een substantiële 

hoeveelheid vrije tijd van de bestuurders om met elkaar te overleggen en voor de medewerkers 

betekent het vergaderen in de avonduren dat dit dikwijls naast het reguliere werk overdag komt. 

Maar samen met een ieder die hier vandaag aanwezig is, werken wij, ieder op zijn eigen manier, aan 

kwaliteit en aan het merk ‘’De gezonde en sociale hond in Nederland’’. Daar proost ik graag met u 

op!  

 


