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 STAATSSECRETARIS NEEMT PROJECTPLAN IN ONTVANGST
Op donderdag 27 november wordt ‘Fairfok’, projectplan Gezonde en Sociale Hond 
in Nederland aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ. Aansluitend 
presenteren wij dit projectplan aan onze leden en andere geïnteresseerden. Tot 18 
november jl. konden geïnteresseerden zich voor deze bijeenkomst opgeven. 
Aangemelde bezoekers krijgen tijdig te horen op welke (centraal gelegen) locatie de 
avond plaatsvindt. Aanvang 20.00 uur.

Wij hebben u het afgelopen jaar regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van het 
projectplan. Op verzoek van het ministerie van EZ is de Raad van Beheer de organisator 
en trekker van dit project. Doel is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de 
hondensector, maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn 
van honden in Nederland structureel verbeteren. In het projectplan zijn verschillende 
processen beschreven die de organisaties individueel of gezamenlijk (gaan) oppakken. 
De maatregelen zijn in lijn met het beleid dat de Raad van Beheer al enige tijd voert. 
Meer uitgebreide info over de inhoud van het projectplan leest u in de Raadar van 
oktober 2014 en (vanaf 28 november) op www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond.

 RAAD VAN BEHEER MEET KLANTTEVREDENHEID
De Raad van Beheer start een klanttevredenheidsonder
zoek, waarvoor alle aangesloten verenigingen binnenkort 
de desbetreffende enquête ontvangen. Alleen door onze 
leden en het publiek te vragen hoe men onze dienst
verlening beoordeelt, kunnen wij sturen op kwaliteits
verbetering en bewaking. 

De Raad vraagt als eerste haar leden aan het klanttevre-
denheidsonderzoek mee te doen. Vervolgens leggen we 
een enquête voor aan fokkers. Deelnemers aan onze 

activiteiten, zoals de Fokkerstour en de Dag van de Hond, 
kregen al jaarlijks een enquête over hun tevredenheid. Tot 
slot willen we ook graag weten wat de consument, in dit 
geval de pupkoper, vindt van onze dienstverlening en de 
dienstverlening van onze leden, om zo nog beter in te 
kunnen spelen op diens wensen en behoeften. 
Het is de bedoeling om bij de leden ieder jaar de 
 tevredenheid te onderzoeken en bij de fokkers en pup
kopers doorlopend te vragen wat  men van onze 
 dienstverlening vindt.

 WINNER SHOW NU OOK OP JE MOBIEL!
Op 12, 13 en 14 december vindt de grootste hondententoonstelling van Nederland 
plaats in de RAI te Amsterdam. Een evenement om van begin tot eind op de voet te 
volgen. Om het u nóg makkelijker te maken, zijn dit jaar alle ontwikkelingen van de 
Winner Show te volgen via een gratis app voor de smartphone. 

De 125e editie van de Amsterdam Winner Show, met op vrijdag de eendaagse 
internationale  Holland Cup, en op zaterdag voor het eerst in de geschiedenis de Euka-
nuba World Challenge finale in Amsterdam, belooft een geweldig spektakel te 
worden. Dus is het zeker de moeite waard goed in de gaten te houden wat er allemaal 
gebeurt. Daarvoor is er nu dus deze handige Winner Show app. Hij is zowel beschik-
baar voor Apple als Androidtoestellen, en verkrijgbaar via de App Store & Google 
Play als u zoekt op Winner Show. 

Uiteraard kunt u dagelijks op de hoogte blijven via de speciale Facebook-pagina van 
het evenement, www.facebook.com/AmsterdamWinnerShow.
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 SUCCESVOL CAVALIER-SYMPOSIUM BELGIË 
Op 25 oktober vond in het Belgische Affligem een 
internationaal symposium plaats over de toekomst van 
de Cavalier King Charles Spaniel. De organisatie van het 
goed bezochte symposium was in handen van “Cavaliers 
for Life” in samenwerking met de Belgische Wetenschap
pelijke Commissie van de Koninklijke Kynologische Unie 
SintHubertus.

De lezingen werden 
gehouden in het 
Nederlands en simultaan 
vertaald naar het Engels 
en het Frans voor de 
deelnemers uit maar 
liefst veertien landen. 
Het symposium was 
open voor fokkers, 

rasverenigingen, keurmeesters, dierenartsen en iedereen die 
belangstelling heeft voor de toekomst van de rashond.
De Raad van Beheer was eveneens aanwezig bij dit goed 
georganiseerde symposium. Sprekers uit meerdere delen 
van Europa gaven informatie over het gezondheidsbeleid ten 
aanzien van de Cavalier King Charles Spaniel. De Raad van 
Beheer feliciteert de organisatie met de goede organisatie 
en opkomst, maar voornamelijk met de interessante inhoud 
van het symposium. Alleen door samen te werken kunnen de 
problemen binnen de rashondensector worden opgelost. Dit 
symposium laat goed zien hoe gezamenlijke initiatieven tot 
(internationaal) succes kunnen leiden.

Meer informatie vindt u op de website van Cavalier for lives, 
www.cavalierpopulation.com
Foto’s van het symposium zijn te bekijken op  
www.cavaliersymposium.com.

 TOELICHTING BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN 
Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van 
kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de 
gevolgen van deze nieuwe wet en regelgeving voor de 
hondenfokkerij, tentoonstellingen en –wedstrijden. In een 
uitgebreid vraag- en antwoordartikel op onze website en in 
Raadar XL (Onze Hond) leest u alles  hierover.

In het webartikel behandelen we onder meer waar u de 
nieuwe regels vindt, het wie, wat, waar en hoe van de 
registratie als bedrijfsmatig houder van dieren, hobby versus 
bedrijfsmatig, het verplichte bewijs van vakbekwaamheid, 
de geldigheid van een buitenlands diploma, en wanneer je 
een tentoonstelling of wedstrijd moet  registreren. Verder 
behandelen we de eisen die men stelt aan fokken, huisves-
ting en verzorging van dieren, de informatieplicht, milieuver-
gunning en handhaving. 

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 
 Nederland vindt u eveneens meer uitleg hierover. Het 
nieuwe besluit vindt u in zijn geheel op de website van de 
rijksoverheid. Daarnaast is de ministeriële regeling bij het 
Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze 
regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels 
omtrent vaccinatie van honden.

 WAARVOOR BEL JE HET MELDNUMMER 144?
Onlangs publiceerde het ministerie van Veiligheid en 
Justitie een update over het Meldnummer 144 Red een 
dier. Hierin geeft men aan in welke gevallen je wel en in 
welke gevallen je niet belt met dit landelijke meldnummer. 

Het nummer 144 is primair bedoeld voor meldingen over 
dierenmishandeling, verwaarloosde dieren en slechte 
huisvesting van dieren. Is een dier in nood of gewond, ook 
dan belt u het meldnummer 144 Red een dier. Het nummer 
is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar tegen 
lokaal tarief. Is 144 om technische redenen niet bereikbaar? 
Bel dan de politie via het landelijke nummer 09008844, of 
voor spoed 112.

Voor melding van gevonden dode dieren, overlast van dieren 
en vermiste of gevonden dieren is het Meldnummer 144 niet 
bedoeld. Voor meer informatie klikt u hier

Gezien de vele vragen en reacties die binnenkomen over 
de nieuwe wetgeving, zal de Raad van Beheer het 
ministerie van EZ verzoeken om samen met ons een 
informatiesessie te organiseren. Daarin met name 
aandacht voor de gevolgen voor de hobbymatige fokker. 
Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij 
onze leden en alle fokkers nader informeren.  
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 FOKKERSTOUR 2014: BIJNA 350 DEELNEMERS!
Met bijna 350 tevreden bezoekers is de Fokkerstour 2014 weer heel succesvol te noemen. Dat de bezoekers tevreden waren, 
mag wel blijken uit de waardering die zij de  bijeenkomsten gaven. Meer dan 95 procent beveelt de Fokkerstour aan bij andere 
fokkers en meer dan 97 procent waardeert de sprekers Paul Mandigers en Iaira Boissevain met ‘goed’ en ‘zeer goed’. Een 
derde themasessie,  waarvoor fokkers zelf het onderwerp konden bepalen, kunt u voorjaar 2015 verwachten.  

De Fokkerstour voorziet duidelijk in een behoefte. De eerste 
editie van 2012 was al zeer succesvol: in totaal bijna 750 
deelnemers bezochten toen zo’n dertig sessies. De editie 
2013 was wat bescheidener van opzet en bestond uit negen 
sessies verspreid over drie locaties in Nederland. Die waren 
met in totaal bijna 500 sessiedeelnemers alle drie ‘uitver-
kocht’. De editie 2014 is ongeveer gelijk van opzet, en trok 
tot nu toe al circa 350 bezoekers. Die konden twee thema
sessies bezoeken, die op verschillende avonden verspreid 
door het hele land werden gegeven. 

Rechtspositie verbeteren
Juriste Iaira Boissevain verzorgde een lezing waarin centraal 
staat wat je als fokker zelf kunt doen om je rechtspositie te 
verbeteren.  In een interview in Onze Hond zegt ze onder 
meer: ‘De verhouding tussen fokker en koper staat of valt met 
goede voorlichting en documentatie. Als je dat goed regelt, 
gaat het koopcontract na ondertekening in een la en blijft daar. 
Je moet ervoor zorgen dat de koper alles weet over het dier 
dat hij aanschaft en dat hij zich ervan bewust is welke verant-

woordelijkheden hij op zich neemt. Hij moet weten dat hij met 
een levend wezen te maken heeft, dat wel eens iets kan 
mankeren. Dat het geen bank is die je bij de Wehkamp koopt. 
Over wat er mis kan gaan en wie welke verantwoordelijkheid 
draagt, moeten fokker en koper goede afspraken maken.’ 

Neurologische problemen 
Dierenartsspecialist interne geneeskunde en neurologie 
Paul Mandigers besprak in zijn lezing de meest voorkomende 
neurologische problemen binnen de rashondenfokkerij. Ook 
hij werd over zijn rol in de tour geïnterviewd in Onze Hond: 
‘De meest sprekende voorbeelden zijn epilepsie en ruggen-
mergziekten. Maar daartoe beperken we ons niet. Sommige 
problemen komen alleen bij bepaalde rassen voor, sommige 
juist alleen bij bepaalde leeftijden.’ Op laagdrempelige wijze 
laat Mandigers de verschillende aandoeningen en de manier 
waarop ze zich openbaren de revue passeren. ‘Zo nodig ga ik 
in op de diagnostiek van een specifieke ziekte en wat dit 
betekent voor de fokker. In mijn voorgaande lezingen lag het 
accent daar meer op dan dit jaar. Zo heb ik de afgelopen 
jaren verschillende moleculaire tests besproken waarmee je 

kunt diagnosticeren of een hond een 
erfelijke ziekte onder de leden heeft. 
Dit keer was het veel meer ziekte-
kunde: Wat kan ik als fokker zoal 
meemaken bij mijn honden?’

Derde themasessie
Behalve de zeer gewaardeerde 
sessies van Boissevain en Mandi-
gers heeft u nog een derde thema-
sessie van ons tegoed, waarvoor 

fokkers zelf onderwerpen konden aandragen. Inmiddels 
hebben we diverse wensen voor deze sessie ontvangen, 
waar we momenteel nog op studeren en overleggen met 
diverse mogelijke sprekers. Naar verwachting zal deze 
sessie in het voorjaar van 2015 worden aangeboden. We 
houden u op de hoogte! 

De Raad van Beheer vindt kennisoverdracht op fokkers erg 
belangrijk. Daarom organiseren we met onze partners 
Eukanuba en Proteq Dier & Zorg al sinds 2009 bijeenkomsten. 
Aanvankelijk het Fokkerscongres, dat heel succesvol was, en 
vanaf 2012 de Fokkerstour. In de Tour verzorgen we meerdere 
themasessies over uiteenlopende onderwerpen, waarvoor we 
deskundigen uitnodigen van onder meer Wageningen UR en 
de Universiteit Utrecht. 
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Op de foto’s met de klok mee: 1. Iaira Boissevain: ‘Een 
hond is geen bank van de Wehkamp’ 2. Paul Peeters (RvB) 
trad op als gastheer. 3. De zaal zat elke avond vol. 4. Paul 
Mandigers: ‘Dit keer meer over ziektekunde’
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 NEDERLANDSE AFVAARDIGING EUKANUBA 
WORLD CHALLENGE

Tijdens de Eukanuba World Challenge, die op zaterdag 13 
december aanstaande tijdens de Winnertentoonstelling in 
de RAI wordt gehouden, wordt Nederland vertegenwoordigd 
door de Amerikaanse Cocker Spaniël Chicomy’s Quite Sexy 
(NHSB 2854879, eigenaar W. Weijmans). 
Heel veel succes toegewenst!

Chicomy’s Quite Sexy (hier in Maastricht) afgevaardigd naar 
Eukanuba World Challenge

 OPLOSSING ‘RAAD HET RAS’ (FACEBOOK)
Op de Facebookpagina van de Raad van Beheer kunt u iedere eerste dag van de maand mee
doen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotopartner Kynoweb plaatsen we een 
foto van een rashond. De foto is troebel gemaakt en iedere twee dagen wordt een stukje van de 
originele, scherpe foto onthuld. Wie weet om welk ras het gaat, zendt de oplossing in. 

Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken van 
rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per foto telt uw eerste reactie mee.
De rashond van de maand november was de Stabyhoun. Winnaar is Janet Bijl uit Gronin-
gen. Zij krijgt het boek van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

Kijk de eerste dag van de maand op onze Facebook-pagina www.facebook.com/
raadvanbeheer, ‘like’ ons en doe mee met ‘Raad het Ras’!

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Juiste antwoord november: Stabyhoun.

 FCI: POLEN ORGANISEERT EUROPESE TENTOONSTELLING 2018 
Polen organiseert in 2018 de Europese Tentoonstelling. Dat 
is een van de resultaten van de jaarlijkse vergadering van 
de Europese sectie van de FCI, die op 27 oktober in Brno, 
Tsjechië plaatsvond. Rony Doedijns, kynologisch directeur 
van de Raad van Beheer, woonde de vergadering bij en 
doet kort verslag.

Tijdens de FCIvergadering was er een spannende verkie-
zingsstrijd tussen aftredend en herkiesbare voorzitter 
Jorgen Hindse uit Denemarken en Cristian Stefanescu uit 
Roemenië. Met een ruime meerderheid van de stemmen 

werd Hindse herkozen als voorzitter. Ioanna Galanos uit 
Griekenland en Barbara Muller uit Zwitserland werden 
herkozen als bestuursleden. Als nieuw bestuurslid koos de 
vergadering Eeva Anttinen uit Finland. 
Naast de gebruikelijke agendapunten was er ook de stem-
ming over de toewijzing van de Europese Tentoonstelling in 
2018. Overgebleven kandidaten waren Oostenrijk, Polen en 
Zweden. Alle drie de landen presenteerden zich aan de 
vergadering en na een tweede stemronde werd Polen met 
een ruime meerderheid gekozen als de organisator was de 
Europese show in oktober 2018.
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 NIMRODPROEF IN FRIESE EARNEWÂLD
Op de tweede maandag in november was het weer tijd voor de Nimrodproef – het jaarlijkse kampioenschap jachthonden
proeven van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). Deze 41e editie vond plaats in het Friese Earnewâld. 
Winnaar werd Wim van Loenen met zijn Golden Retriever One of Us v.d. Loenense Hoeve. 

Volgens waarnemers vertoonde deze editie typisch Friese 
kenmerken. De Nimrodproef werd dan ook gehouden in het 
laagveengebied van de Alde Feanen, waar de overgang 
tussen land en water even subtiel als moeizaam is. De 
proeven hadden ook Friese trekjes: zelfstandig en eigenzin-
nig. En er werd iets van de achttien uitverkoren honden 
verwacht. Honderden meters lange wildslepen door een 
landschap met riet, biezen en andere hoge vegetatie, waar 
de honden zonder de steun van de voorjager hun weg 
moesten zoeken. In één proef moesten ze zelfs tien keer 
heen en terug over breed water. 

Struikelblok
Struikelblok was een simpel ogend apport van een duif op 
130 meter in een open weiland. Van de achttien deelnemers 
wisten slechts vijf honden de duif binnen te brengen. 
Iedereen vroeg zich af hoe dit nou kon. Meest gehoorde 
argument: tijdens deze proef moesten de honden eerst twéé 
stevige sleepsporen uitwerken van een gans en een haas. 
Daarna kwam de duif, maar het leek alsof de meeste honden 
nog in de sleepmodus stonden. Al snel gingen ze (weer) met 
de kop aan de grond, weken ze van hun lijn af, richting ruigte 
waar ze eerder al hadden moeten werken. Zeker nadat ze 
een marginaal slootje moesten passeren, leek het alsof ze 
niet meer begrepen wat de baas wilde. Sommige honden 
ging finaal op slot, of verdwenen stuurloos in de diepte van 
het achterliggende veld. 

Winnaars
Uiteindelijk wisten drie combinaties alle negen apporten cor-
rect af te werken. Dat waren Wim van Loenen met zijn 

Golden Retriever One of Us v.d. Loenense Hoeve met 269 
punten. De eerste twee proeven scoorde dit koppel het 
maximumaantal punten van 100. De proef met de duif 
leverde ‘slechts’ 69 punten op. Het verschil met nummer 2 
was maar vier punten: Michel Geerligs met Golden Wind-
worker’s Boyd wist op de duifproef juist 95 punten te 
behalen. De combinatie die als derde eindigde, Henny 
Schoor met Bluegoose Montana Jazztime, wist 203 punten 
bijeen te sprokkelen voor een dubbel Adiploma.  Winnaar 
Van Loenen ontving de zilveren legpenning van de Raad van 
Beheer, de nummers twee en drie ontvingen de bronzen 
legpenning. 

Waardering
De organisatoren van deze editie van de Nimrod kregen van 
zowel deelnemers als publiek grote waardering. Volgens 
Rens Joosen, voorzitter en gedelegeerde namens de Com-
missie Jachthondenproeven (CJP), was er in geen jaren zo’n 
strak georganiseerde wedstrijd te zien geweest. De deelne-
mers roemden de inrichting van de proeven en waren in hun 
nopjes met de speciaal voor hen opgetrokken tenten, waar 
ze beschut op hun beurt konden wachten. Lunchpakketten, 
koffie en thee werden daar beschikbaar gesteld, zodat zelfs 
het wachten als aangenaam werd ervaren.

Winnaar was One of Us v.d. Loenense Hoeve, van  Wim van 
Loenen. Op de voorgrond ziet u de zilveren legpenning van de 
Raad van Beheer, uitgereikt door Hugo Stempher, bestuurslid 
Raad van Beheer
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 OPMERKELIJK: STABYHOUN MET 
GEBRUIKSHONDENVERKLARING

In mei 2013 hadden we een primeur, toen de Stabyhoun  
Djura Baike fan it Heidehiem als eerste in Nederland een 
gebruikshondenverklaring haalde. Dit jaar viel de eer te 
beurt aan haar dochter, Famke Lobke fan it Heidehiem 
(zie foto) van Klaas Zonnebeld. Ook deze hond behaalde 
de verklaring tijdens een veldwedstrijd in Zweden.

Het gebeurt zeer zelden dat een Stabyhoun een gebruiks-
hondenverklaring haalt, nodig om in te kunnen schrijven 
op hondenshows in de gebruikshondenklas. Deze klas is 
speciaal voor honden met een werkcertificaat. Voor het 
behalen van de verklaring moet de hond voldoen aan 
strenge voorwaarden. Voor windhonden geldt bijvoor-
beeld dat de hond bij de rennen een goed resultaat moet 
hebben behaald. En jachthonden zoals de Stabyhoun 
moeten een goed resultaat hebben behaald tijdens een 
veldwedstrijd.

 Foto: Klaas Zonnebeld
 AFSCHEID HERMAN HAZEWINKEL

Professor Herman 
 Hazewinkel nam op 4 
november jl. afscheid 
van de faculteit Dierge
neeskunde. Al sinds de 
jaren tachtig zette hij zich 
samen met de Raad van 
Beheer in voor de 
gezondheid van rashon
den in Nederland en 
daarbuiten. Professor Hazewinkel stond aan de wieg van 
gezondheidsprogramma’s voor heupdysplasie, elleboog
dysplasie en patella luxatie. 

De samenwerking gaat ver terug, tot de tijd van de 
Hirschfeld Stichting, nu de afdeling Gezondheid, Gedrag, 
Welzijn (GGW) van de Raad van Beheer. Samen met drs. 
Anneke Brooymans Schallenberg verzorgde Herman 
Hazewinkel door het hele land vele tientallen avond en 
weekendlezingen voor rashondenfokkers en –eigenaren. 
Die gingen onder meer over voeding, verzorging en 
gezondheid van de hond en de impact daarvan op gezond-
heid en welzijn. Vele artikelen van zijn hand verschenen in 
de kynologische pers en hebben in belangrijke mate 
bijgedragen aan de maatschappelijke bewustwording van 
het belang van verantwoord huisdierenbezit. 

Waardering
Herman Hazewinkel is bij uitstek in staat om ingewikkelde 
materie op een begrijpelijke manier over te brengen. Zijn 
inzet voor de (ras) hond en de verenigingen, zijn maat-
schappelijke belang voor mens en hond in de samenleving 
zijn opmerkelijk te noemen. Zijn passie en betrokkenheid 
bij het verantwoord houden van honden en zijn kennis-
overdracht aan eigenaren en fokkers zijn van enorme 
waarde en betekenis. Als blijk van waardering schonk de 
Raad van Beheer professor Hazewinkel bij zijn afscheid het 
Hondenbeeld (zie afbeelding hieronder), gemaakt door 
kunstenaar en bestuurslid Hugo Stempher.

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



7

 ROYAL CANIN CAT & DOG EXPERIENCE CENTER
In de drukbezochte Kalverstraat in Amsterdam opende Royal 
Canin Nederland op woensdag 1 oktober voor één maand de 
deuren van een unieke beleving voor katten- en hondenlief
hebbers: het Royal Canin Cat & Dog Experience Center. 

In het Center maakt de bezoeker een digitale ontdekkings-
reis door de wereld van kat en hond. Met interactieve 

applicaties kon je er 
van alles ontdekken 
over de bijzondere 
wereld van kat en 
hond: raskeuze en 
informatie, alles over 
gezondheid en welzijn, 
voorlichting over 
gezondheidsvoeding, 
de laatste innovaties 
van Royal Canin, 
advies op maat door 
een team van voe-
dingsconsulenten, 
diverse demonstraties 

door deskundigen en interactieve kennisspellen. 
In het centrum kon mens en dier tevens kennismaken met 
het eerste popup restaurant voor katten en honden in 
Nederland. Met name honden konden er genieten van een 
heerlijke maaltijd – die meestal binnen enkele minuten 
verorberd werd. 

Natuurlijk heeft de Raad van beheer deze locatie bezocht en 
zo hebben we zelf kunnen ervaren hoe positief de in honden 
en katten geïnteresseerde consument reageerde op dit unieke 
concept. Prima promotie van de rashond in Nederland!

 NIEUWE UITVOERINGSREGELS LOCATIECONTROLES
Het nieuwe Besluit houders van dieren brengt met zich mee 
dat de bestaande Uitvoeringsregels Locatiecontroles van 
de Raad van Beheer niet meer voldoen aan de geldende 
eisen. Derhalve gelden er per 1 december aanstaande 
nieuwe Uitvoeringsregels. 

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoe-
ringsregels is dat er een duidelijke scheiding is aangebracht 
tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die 
specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers. 
Voor de regels die gelden voor bedrijfsmatige fokkers is het 
uitgangspunt dat het minimumniveau van dierenwelzijn, 
zoals bepaald in het HKB 1999, gehandhaafd blijft. Ook in de 
nieuwe overheidsregels wordt als richtsnoer genomen dat 
iemand bedrijfsmatig handelt als hij in een aaneengesloten 

periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig 
honden heeft verkocht, afgeleverd, gehouden ten behoeve 
van opvang of gefokt ten behoeve van de verkoop of 
aflevering. Hiernaast blijven de minimumnormen voor de 
inrichting van de leefruimtes voor honden gelden zoals die 
voorheen onder het HKB 1999 golden. In het bijzonder zijn 
dan van belang de afmetingen van de verblijven en de 
beschikbare vloeroppervlakte voor honden.

De Uitvoeringsregels bestaan ten behoeve van de locatiecon-
troles die sinds 1 januari 2013, steekproefsgewijs, door onze 
buitendienstmedewerkers worden uitgevoerd bij het chippen 
van een nest of het aanvragen van een kennelnaam. Op 5 
november jl. zijn de nieuwe Uitvoeringsregels vastgesteld 
door het bestuur, u vindt ze op onze website.

 TOEGANGSREGELS GESCHORSTE LEDEN 
De Raad van Beheer krijgt met enige regelmaat vragen over 
de regels die gelden voor de toegang van geschorste leden 
tot algemene ledenvergaderingen van bij ons aangesloten 
verenigingen. In dit artikel vertellen we u wat het Burger
lijk Wetboek daarover zegt, handig om op te nemen in uw 
eigen verenigingsreglementen.

In principe hebben alle leden toegang tot de algemene 
ledenvergadering. De wet kent hierop een beperking: 

ingevolge artikel 2:38, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
een geschorst lid geen toegang, behalve bij het agendapunt 
waarbij zijn schorsing wordt behandeld. Een geschorst lid 
heeft op grond van dit artikel toegang tot de vergadering 
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is 
bevoegd hierover ter vergadering het woord te voeren.

In ‘De vereniging in de praktijk’ van mr. F.C. Kollen, tweede 
druk 2007, leest u meer over dit onderwerp. 
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De teksten in RAADAR overnemen in uw 
clubblad of op uw website? Prima idee, 
maar graag met bronvermelding.

 VOOR DE AGENDA
27 november 2014: Informatieavond over projectplan 

Fairfok, aanvang 20.00 uur  
(locatie wordt na aanmelding 
bekendgemaakt)

6 december 2014:  Algemene Vergadering Raad van 
Beheer (alleen leden). Houtrust in 
Hooglanderveen.

1214 december 2014:  Holland Cup, Eukanuba World 
Challenge en Winner Show Amster-
dam, www.winnershow.nl

1921 december 2014:  Kerstshow, www.kerstshow.com
10 januari 2015:  Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

(op uitnodiging).
11 januari 2015: Hond van het Jaar Show 2014,  

www.raadvanbeheer.nl/ 
hondvanhetjaar 

28 feb – 1 mrt 2015:  Benelux Winner Show, Groningen
17 mei 2015: Dag van de Hond, diverse locaties 

door heel Nederland
20 juni 2015: Algemene Vergadering RvB
1519 september 2015: 50PlusBeurs, Jaarbeurs Utrecht
28 november 2015: Algemene Vergadering RvB
Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, 
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhonden-
rensport 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 Facebookpagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer 
Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebookvrienden.

 SUCCESVOLLE EUROPEAN DOG SHOW BRNO
Van 23 tot en met 26 oktober vond in Brno, Tsjechië de FCI European Dog Show plaats. Met meer dan 20.000 deelnemers 
een doorslaand succes.

Voor de show van dit jaar werden 
maar liefst 14.665 honden uit 53 
landen ingeschreven en voor de 
nationale tentoonstelling nog eens 
6.214. Het totale aantal 
inschrijvingen lag dus ruim 
boven de 20.000 honden – een 
fantastisch resultaat voor de 
organisatie. 
De show was ruim van opzet en 

het tentoonstellingcomplex bood veel mogelijkheden 
om een show van dit formaat te organiseren. Tijdens 
de Best in Show keuring op zondagavond werden er 
tien fraaie,  goed bewegende en energieke  honden 
gepresenteerd. De Foxterriër uit België, dit jaar ook al 

BIS 3 op de World Dog Show in Helsinki en BIG op Crufts, was 
de uiteindelijke Best in Show: de draadhaar Foxterriër King 
Arthur van Foliny Home van Dieny Uiterwijk en Rony de 
Munter Viktor Mazoni. 


