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	 INSCHRIJVING	RAAD	VAN	BEHEER	FOKKERSTOUR	2014	OPEN:	TWEE	SESSIES	BEKEND	–	FOKKERS	
BEPALEN DERDE SESSIE

De Raad van Beheer gaat ook in 
2014 weer haar jaarlijkse 
Fokkerstour organiseren. Deze 
vindt plaats in oktober en 
november.  
Uit de evaluatie van de Fokkerstour 
2013 bleek dat vrijwel 
alle  deelnemers buitengewoon te 
spreken waren over de sprekers 
Iaira Boissevain en Paul Mandigers. 
Daarom zullen deze sprekers ook 
tijdens de Fokkerstour 2014 acte de 
présence geven.

 
Tijdens de fokkerstour van 2013 gaf advocate Iaira 
Boissevain uitleg over recht en onrecht in de fokkerswereld. 
Fokkers kregen uitleg over het Nederlandse rechtssysteem 
en de gevolgen daarvan voor de kynologie. De vervolgvraag 
is logisch: kan de fokker zelf iets doen om zijn rechtspositie 
beter te waarborgen? In haar sessies geeft zij als antwoord 
op die vervolgvraag: Ja dat kan! 
 
Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op de meest 
voorkomende neurologische aandoeningen in de 

hondenfokkerij en op de diagnostiek daarvan.
 
Het derde thema en de daarbij behorende spreker kan in 
2014 door de fokkers zelf worden bepaald.  
Op de website staat onder http://www.raadvanbeheer.nl/
fokkerstour op de pagina ‘wensen sessies’ een formulier dat 
men in kan sturen. Hier  kunnen fokkers zelf aangeven welk 
thema ze voor een sessie zouden willen en een mogelijke 
spreker  aangeven. Op basis van de wensen zal er dan een 
thema worden bepaald en een spreker worden uitgenodigd. 
 
Het programma van de Raad van Beheer Fokkerstour ziet er als 
volgt uit: 
Paul Mandigers, Sessie: Neurologie
Dinsdag 14 oktober 2014  - Zwolle (Mercure)
Donderdag 30 oktober 2014 - Berlicum (Den Durpsherd)
Donderdag 13 november 2014 - Woudenberg (De Camp)

Iaira Boissevain, Sessie: Confrontatie of Contract
Woensdag 22 oktober 2014  - Berlicum (Den Durpsherd)
Donderdag 6 november 2014 – Woudenberg (De Camp)
Dinsdag 18 november 2014 – Zwolle (Mercure)

Inschrijven via http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour 

	 PROMOTIE	RASHOND	OP	50	PLUS	BEURS	–	MELD	U	AAN!
De Raad van Beheer zal ook in 2014 actief zijn op de 50 Plus 
Beurs. De 50 Plus Beurs is het grootste evenement van 
Nederland op dit gebied. Met ruim 100.000 bezoekers is dit 
een evenement dat midden in een interessante doelgroep 
valt voor het onder de aandacht brengen van de rashond.
De Raad van Beheer werkt samen met de organisatie van de 
beurs om de rashond zo optimaal mogelijk te presenteren. 
Daarbij hebben wij, net als bij Animal Event, ruimte mogelijk 
gemaakt voor de aangesloten verenigingen. Er is ruimte voor 
rasverenigingen en voor voorlichting op het gebied van 

hondenopvoeding en 
hondensport. De leden 
hebben een mailing 
ontvangen om zich aan 
te melden. Daarbij is het 
mogelijk om met 
meerdere verenigingen 
een stand te delen. 

Rassenparade en Puppy party
Bent u lid van een rasvereniging, in het bezit van een 
rashond en heeft u interesse om uw ras te promoten tijdens 
de rassenparade? Of heeft u pups die u graag wilt laten zien 
tijdens onze dagelijkse puppy party? Meldt u dan nu aan via 
uw rasvereniging of via het aanmeldformulier op de website 
van de Raad van Beheer! Voor meer informatie zie 
http://www.raadvanbeheer.nl/50plusbeurs 
 
De 50 Plus Beurs is van 16 tot en met 20 september 2014 in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Zet de data in uw agenda!

Iaira Boissevain tijdens 
de Fokkertour 2013

www.raadvanbeheer.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
http://www.raadvanbeheer.nl/50plusbeurs
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	 KYNOLOGISCH	REGLEMENT	(KR)	PER	1	AUGUSTUS	2014
Het  gewijzigde Kynologisch Reglement, ingaande 1 augustus 
2014, is gepubliceerd op de website van de Raad van Beheer: 
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/
kynologisch-reglement/ 

Het reglement (160 pagina’s) kan als pdf worden 
gedownload. De in het KR geel gearceerde teksten zijn nieuw 
per 1 augustus 2014. 

	 AANGESLOTEN	BIJ	DE	RAAD	VAN	BEHEER	-	EN	NU?
Het merendeel van de verenigingen is al zeer lange tijd 
aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden 
weten vaak hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe 
de overlegstructuren zijn en waar welke informatie kan 
worden gevonden. 
Zeker door het loslaten van de regel ‘één vereniging per ras’ 
is er de afgelopen jaren een aantal  rasverenigingen 
bijgekomen. Hun bestuursleden zijn vaak nieuw in 
kynologenland. Maar ook de bestuurszetels binnen de ‘oude’ 
verenigingen wisselen veelvuldig en kennis met betrekking 
tot de Raad van Beheer en de organisatie van de landelijke 
kynologie worden vaker niet dan wel overgedragen. 
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze drie 
groepen lezers is de onderstaande informatie vooral bedoeld.
Deze keer: Tips bij het organiseren van een 
(kampioenschaps)clubmatch, deel 1.

Stap 1: Benoem een show secretaris of een show commissie 
uit de bestuursleden en/of leden van de vereniging. Leg hun 
taken en bevoegdheden vast en, in het geval van een 
commissie, verdeel de werkzaamheden. Via het clubblad en 
de website kunnen de leden alvast op de hoogte worden 
gebracht over onder andere:
- de datum van de show
- de keurmeester(s) van de show
-	de	locatie	van	de	show
- de show secretaris of de leden van de show commissie 
Vrijwel alle andere bijzonderheden kunnen later in het 
inschrijfformulier worden opgenomen. De goedkoopste wijze 
van het verzenden van een inschrijfformulier is het te 
plaatsen in een clubblad of als bijlage bij een clubblad. 
Wil men ook de mogelijkheid openen om digitaal in te 
kunnen schrijven, dan moet dat in het clubblad en op de 
website worden aangegeven. Afhankelijk van de 
verschijningsfrequentie en de sluitingsdata van het clubblad,  
kan de show tijdig worden aangekondigd.         

Stap	2:	Lees	de	informatie	op	de	website
De website van de Raad van Beheer vermeldt diverse 
evenementen en activiteiten: http://www.raadvanbeheer.nl/
verenigingen-en-activiteiten/tentoonstellingen-
exterieurshows/ 
Op dit moment zijn er drie vormen van exterieur shows: 
- Clubmatches (CM)
- (Kampioenschaps)clubmatches (KCM) en
- Tentoonstellingen (TT)

Klikken op een van de bovenstaande drie bovenstaande 
exterieur shows, geeft een waaier aan informatie over de CM 
en de KCM. 
Aan de linkerzijde van het scherm kan steeds worden 
gekozen uit een groot aantal zaken waarmee de 
organisatoren te maken (kunnen) krijgen. Zeker voor 
verenigingen die nog nooit een tentoonstelling hebben 
georganiseerd, is het zaak om allereerst deze teksten heel 
nauwkeurig te lezen en eventueel te printen. 

Stap 3: Kynologisch Reglement bestellen en/of downloaden 
en printen
Het belangrijkste document waarmee bij het organiseren van 
een show moet worden gewerkt is het Kynologisch 
Reglement (KR). 
Het Kynologisch Reglement kan als geprinte versie tegen 
betaling worden besteld. 
Een digitale versie kan gratis worden gedownload via de 
pagina  
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/
kynologisch-reglement/
 
Hoofdstuk 4 van het KR is helemaal gewijd aan exposities. 
Het is aan te bevelen om bij de organisatie van een 
(kampioenschaps)clubmatch de nieuwste editie van het KR 
altijd en overal bij de hand te hebben. Let op: de regels voor 
het organiseren van een kampioenschapsclubmatch 
verschillen van die voor een clubmatch! 
Al is er het voorgaande jaar ook een show georganiseerd, 
vertrouw niet op uw geheugen of op ‘dat het vorig jaar ook 
zo ging’. Er zijn heel vaak wijzigingen in de regels ten opzichte 
van voorgaande jaren. 

Stap 4: Draaiboek
Gewapend met de kennis van de website van de Raad van 
Beheer en de reglementen in het KR, kan worden gestart 
met de fysieke voorbereidingen. Onontbeerlijk daarbij is een 
draaiboek. Dat moet door de rasvereniging worden 
opgesteld én worden onderhouden. Echter, ook alle 
bestuursleden moeten over de laatste versie ervan kunnen 
beschikken.   

Volgende keer: Tips voor het maken en onderhouden van 
een draaiboek.  

http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/tentoonstellingen-exterieurshows/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/tentoonstellingen-exterieurshows/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/tentoonstellingen-exterieurshows/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-reglement/
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 BESLUITEN 36STE	ALGEMENE	VERGADERING	RAAD	VAN	BEHEER	–	28	JUNI	2014
Tijdens de 36ste  Algemene Vergadering op 28 juni 2014 
hebben de leden besloten: 
•  Notulen van de 35ste  Algemene Vergadering van 23 

november 2013 – goedgekeurd.
•  Balans en staat van baten en lasten 2013 – goedgekeurd; 

decharge van het bestuur. 
•  Jaarverslag 2013: goedgekeurd. 
•   Voorstel tot aanpassing hoofdstuk IV KR (tuchtrecht) 

– aangenomen. Datum inwerkingtreding 1 augustus 2014.
•   Voorstel tot lidmaatschap bijzondere Verenigingen, incl. 

aanpassing art. 2 HR – aangenomen. Dit betekent dat 
artikel 2 HR. wordt gewijzigd en het Kynologen Verbond 
Nederland en de Vereniging van Ringmedewerkers per 1 
augustus 2014 als bijzondere vereniging toetreden tot de 
RvB. 

•  Voorstel tot aanpassing art. 2 en 6 HR (toevoegen nieuw 
soort vereniging: sport en kynologische vereniging) – 
afgewezen. 

•   Voorstel tot aanpassing art. II.49 KR (kennelnaam en 
winstoogmerk) – afgewezen. 

•   Voorstel tot aanpassing art IV 65. en IV.6 (meer grip op 
gezondheids- en welzijnsbeleid bij keuringen) – 
aangenomen. Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015. 

•  Voorstel tot aanpassing art. 9 HR (adressen doorgeven 
rasgroepen/rayons) – aangenomen Datum 
inwerkingtreding 1 augustus 2014. 

•  Het initiatiefvoorstel van de Australian Kelpie Club tot 
beperkte verstrekking van stambomen aan Fokkers – 
afgewezen. 

 
Onderstaand	de	initiatiefvoorstellen	van	de	Nederlandse	
Vereniging Berger Blanc Suisse: 
•  Voorstel (+ van Chow Chow Vereniging Holland) tot 

onderzoek gebruik maken Fins Laboratorium – afgewezen. 
•  Voorstel tot wijziging art. VI23A. lid 1 KR (fokken met niet 

erkende kleur) – afgewezen.
•  Het voorstel van het bestuur van de RvB tot het schrappen 

van lid 1 van art. VI23A (fokken met niet erkende kleur) – 
aangenomen.  
Datum inwerkingtreding was tijdens de AV nog niet 

bepaald. Het bestuur heeft besloten deze wijziging per 1 
januari 2015 te laten ingaan. Vanaf die datum is het verbod 
op het fokken met niet erkende kleur opgeheven. Uitleg 
van dit besluit vindt u op de website:  
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/
nieuwsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=1868&cHash=da038268e00328bb
26e958a45cf58bc9. 

•  Voorstel tot wijziging art. III.22A lid 1 KR (maximale termijn 
voor stamboomafgifte na identificatie en registratie) – 
aangenomen.  
De datum van inwerkingtreding is nog niet bepaald. De 
Raad van Beheer is zich aan het beraden op de 
consequenties van dit aangenomen initiatiefvoorstel. Het 
voorstel is vooralsnog praktisch niet uitvoerbaar. De 
directie zal gaan onderzoeken hoe vorm te kunnen geven 
aan dit voorstel. Het betekent dat vele bedrijfsprocessen 
opnieuw zullen moeten worden ingericht om aan de wens 
van 2 weken te kunnen gaan voldoen. De vereniging die het 
voorstel heeft ingediend, heeft bovendien vrijwel direct na 
de Algemene Vergadering bij de directie van de RvB te 
kennen gegeven dat dit voorstel op dit moment praktisch 
niet uitvoerbaar is. Zij heeft een voorstel gedaan om de 
boete die fokkers nu moeten betalen bij te late aanmelding 
en/of betaling van het nest tijdelijk op te schorten. De 
directie vindt dit geen gepaste oplossing en zal alles op 
alles zetten om met een goed onderbouwd voorstel naar 
de kynologie te komen.

•  Voorstel tot instellen van onafhankelijke 
vertrouwenscommissie – afgewezen.

•  Voorstel tot wijzigen art. 8 HR (horen van 
belanghebbenden) – afgewezen. 

•   Voorstel van het bestuur tot aanpassing van dit artikel 
– aangenomen. Inwerkingtreding 1 augustus 2014.

•  Voorstel tot het instellen van een commissie vernieuwing 
– afgewezen.

•   Bestuursverkiezing; De bestuursleden, mevrouw M. ten 
Cate en de heer F. Koster traden af en de heren K. Borst en 
M. Valk zijn gekozen. Voor de taakverdeling binnen het 
bestuur verwijzen wij u naar de website.

Voorzitter Gerard Jipping opent de 
vergadering.

Een volle zaal tijdens de algemene 
vergadering op 28 juni jl.

Elektronisch stemmen tijdens de 
vergadering.

http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9
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 EUROPEAN OPEN AGILITY JUNIORS 11, 12 EN 13 JULI 2014 IN MILAAN, ITALIË
Met volgepakte auto’s en sleurhutten en een lichte traan om de 
verloren halve finale op het WK voetbal, streek het Nederlands 
juniorenkamp dit jaar neer in het Italiaanse Milaan. Gelukkig 
lukte het alle ouders weer om de juiste weg te vinden en alle 
junioren met hond(en) op de plaats van bestemming te krijgen. 
De stemming zat er weer goed in. Dit mede dankzij een gedegen 
voorbereiding van Peggy van Ginneken en Marcello Hoezen. Tel 
daarbij op enkele enthousiaste ouders en een Nederlands 
kampioen (Jurgen v.d. Boom), die ervoor hadden gezorgd dat de 
kids ook al voor het toernooi een enkele keer met elkaar en hun 
hond hadden kunnen trainen. Laten we hopen dat er in de 
nabije toekomst meer van dit soort initiatieven komen, zodat de 
jeugd de ervaring heeft om nog beter te schitteren tijdens dit 
soort evenementen. Want de jeugd heeft nog altijd de 
toekomst…
Nadat kamp Nederland vorm had gekregen en het zonnetje 
echt pittig begon te schijnen, gingen de kids nog even 
genieten in het naastgelegen waterpark. Nog even 
ontspannen en teambuilden voordat op vrijdag het echte 
werk begon. De coaches mochten toen al aan de slag tijdens 
de teamleaders bijeenkomst.

Hitte
Vrijdag konden we allemaal rustig ontwaken daar we pas in de 
middag de teambijeenkomst en de veterinaire keuring en 
training hadden. Vooraf nog even overleg tussen de coaches en 
hulpcoaches, Ranu Mittemeijer en Remko Vogelaar, zodat alle 
puntjes op de i stonden en het team tip top gefaciliteerd kon 
worden. De teambijeenkomst was helder: zolang je maar plezier 
maakt met je hond(je). Gelukkig voor mens en hond gingen de 
veterinaire keuring en de training lekker vlot, zodat we niet te 
lang werden blootgesteld aan de hitte. Uiteraard daarna nog 
even de honden laten afkoelen en de kids ook.
Om 18.00 uur mocht het team weer klaarstaan in de 
schitterende shirts, gesponsord door Happy Dog. Om het hoofd 
koel te houden waren er petjes van Agilityworld. De eerste yels 
werden weer uit volle borst gezongen en de (internationale) 
contacten weer gelegd of onderhouden. Vervolgens werd er 
nog lang nagepraat en geborreld in het kamp. Duidelijk was dat 
de sfeer wellicht beter dan ooit was, maar ook de spanning op 
sommige gezichten tevoorschijn kwam.

Sfeer
Op de zaterdag had de organisatie dit jaar gekozen om het 
individuele toernooi af te werken. Leuke parcoursen, die niet 
onder doen voor de B2/C in Nederland. De kinderen (tot en 
met 14) liepen eerst een vast parcours en de junioren 
jumping. Je bent als toeschouwer/coach wellicht nog wel 
zenuwachtiger als de kinderen zelf en wat een schitterende 
rondjes hebben we mogen aanschouwen. Helaas vielen in het 
eerste parcours heel veel ‘net-niet DK’tjes’ binnen het 
Nederlandse team, waardoor resultaten overal nagenoeg 

uitgesloten waren. De enige die echt nog zicht had op het 
podium was Alwin Tunders met zowel Flame als Mekx. Hulde 
overigens voor Ike van den Heiligenberg, die bijna alle rondjes 
vastlegde om later nog eens terug te kijken of te analyseren.
Ondanks de vele ‘d’tjes’ bleef de sfeer goed en zagen we zeer 
gemotiveerde kids aan de start. Bart Minten wist met Zazou 
en Pepper foutloos rond te komen in de medium en Feline 
Tunders werd met Tico derde op het vaste parcours. Alwin 
ging er met alles voor, maar haalde het net niet. 

Startvolgorde
Zondag waren de teamwedstrijden. Het is altijd vooraf de 
moeilijkste taak voor de coaches om teams samen te stellen. 
Nederland 1, bestaande uit Alwin met Mekx, Feline met Tico, 
Kyandro Mittemijer met Ulani en Iris Folbert met Kono, deed 
zijn naam eer aan en stond er na het eerste parcours nog 
goed voor. Ook hier weer schitterende rondjes gezien van 
alle junioren, die alles wat ze hadden uit de kast haalden. 
Tot onze grote spijt koos de organisatie ervoor om in een 
vooraf bepaalde startvolgorde te starten en niet in 
omgekeerde startvolgorde. Hierdoor is er toch veel minder 
spanning dan je eigenlijk wilt zien. Het vast parcours was 
uitdagend. Hoewel iedereen erg goed zijn best deed, 
kwamen we weer net iets te kort.
Kort samengevat was de sfeer uitermate top binnen het 
kamp en vierde het plezier hoogtij. Mooi om te zien zijn de 
gezichten van de kinderen voor de start. Daarna een rondje 
waar menig volwassene nog wat van kan leren. De 
emotionele reactie aan de finish, maar altijd spelend en 
plezier makend met de honden. Bovendien ook mooie 
dingen om en buiten het veld gezien. Kids die contact maken 
met elkaar zowel nationaal als buiten de landsgrenzen. Zo 
was er een junior die koste wat het kost een shirtje wilde 
ruilen met een Fins meisje. Zagen zelfs een junior een 
Belgische junior helpen met verkennen. Rest ons alleen nog 
maar iedereen te bedanken die heeft mogen bijdragen aan 
de organisatie van dit weekend en met name sponsoren, 
coaches, cameraman Ike van den Heiligenberg, tolk Willem 
Alexander Kelders en ouders. Maar vooral alle junioren 
bedankt dat jullie ons hebben laten genieten van jullie en 
jullie honden. (Tekst: Remko Vogelaar)
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 IJSSELSHOW, HANZESHOW EN HANZETHEATER
In 2014 is zowel de IJsselshow als de Hanzeshow een 
tentoonstelling met internationale allure. Op beide dagen 
– 5 en 6 oktober – zullen CAC’s, nationale kampioenschap  
prijzen, en CACIB’s, internationale kampioenschap prijzen, 
beschikbaar zijn.

Op de IJsselshow 
zal mevrouw 
Colette Muldoon 
(Ierland) de 
Best-in-Show 
keuring voor haar 
rekening nemen. 
Meer dan 40 jaar 
fokt (‘Windfall’), 
showt en keurt zij 
honden. Colette is 
een graag geziene 
gast op 
internationale 
shows en is sinds 
2009 een all round 
keurmeester.  

De Best-in-Show 
keurmeester op de volgende dag, de Hanzeshow, is in 
handen van mevrouw Willemine van Deijl. Als bijna 30 jaar 
is zij keurmeester voor de Belgische Herders, een ras dat ze 
sinds 1917 fokt (‘di Scottatura’). Mevrouw Van Deijl is 
groepskeurmeester voor de rasgroepen 1 en 6 en een 
groot aantal rassen uit rasgroep 2.

HanzeTheater
Bijzonder is dat, gelijktijdig met de IJsselshow en de 
Hanzeshow, het HanzeTheater plaatsvindt. Dit om niet 
alleen exposanten, eigenaren en fokkers maar ook trainers 

en therapeuten de kans te geven kennis te maken met 
grote, internationale deskundigen en publicisten, die – elk 
op het eigen vakgebied – hun kennis overbrengen. En dat 
alles in een setting - in het zogenoemde HanzeThater – dat 
ook de honden nog voorgebracht kunnen worden. 
 
Het HanzeTheater gaat uit drie delen bestaan: 
· Hanze Congres in een theater met 500 stoelen.
· Hanze College, een collegezaal met ruim 200 stoelen
· De Meet & Greet Room

Het Hanze Congres is opgesplitst in 4 clusters van elk 1 
dagdeel. Elke dag begint om 08.45 uur en sluit om 16.00 
uur.  
Cluster 1: Emoties,	Cognitie	en	leren	van	honden
Cluster 2: De	relatie	mens-dier	in	de	humane	zorg
Cluster 3: Genetica
Cluster 4: Bewegingsleer

In de colleges wordt dieper ingegaan op dezelfde materie. 
En in de Meet & Greet Room kan men in kleine kring met 
de sprekers van gedachten wisselen. 
De leden van de FAC’s en Gezondheidscommissies van de 
rasverenigingen hebben voorrang bij de colleges.

Internationale	topsprekers
De organisatie is erin geslaagd om een indrukwekkende rij 
van topsprekers uit binnen- en buitenland vast te leggen. 
Onder deze link: http://www.ijsselshow.nl/media/
ijsselaardigheden/IJsselaardigheden%20Nr%2031.pdf 
zijn hun namen te vinden met daarbij hun vakgebied en 
het schema van de sprekers. 
Inschrijven kan via http://www.ijsselshow.nl en bij 
inschrijving voor een of meerdere clusters worden meteen 
de daaraan verbonden kosten getoond. 

 ON LINE INSCHRIJVING VOOR DE WINNER 2014 
GEOPEND

Half augustus jl. is de on line 
inschrijving van de Winner 2014 
geopend. Er wordt, in tegenstelling 
tot voorgaande jaren, gebruikgemaakt 
van het Fosse Data Entry System en de 
inschrijfformulieren worden in 6 talen 
toegelicht: Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, Italiaans, Spaans en Russisch.
Voor online inschrijven kan deze link worden gebruikt: 
http://www.fossedata.co.uk/FDEnl/hlogin.asp
De World Challenge is verhuist van Orlando USA naar 
Amsterdam. Op zaterdag 13 december zal de Eukanuba 
World Challenge plaatsvinden tijdens de Winner.

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

Colette Muldoon, BIS keurmeester 
IJsselshow
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http://www.ijsselshow.nl/media/ijsselaardigheden/IJsselaardigheden Nr 31.pdf
http://www.ijsselshow.nl/media/ijsselaardigheden/IJsselaardigheden Nr 31.pdf
http://www.ijsselshow.nl
http://www.fossedata.co.uk/FDEnl/hlogin.asp
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 INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
Om de tentoonstellingen in Nederland waarvoor nog kan 
worden ingeschreven, nog een keer onder de aandacht te 
brengen van de lezers van Raadar, hieronder een overzicht 
‘van de IJsselshow tot en met de Kerstshow’

Organisator: Stichting	Organisatie	Hondententoonstelling	
Zwolle (IJsselshow en Hanzeshow)
Waar? IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle
Wanneer? 5 en 6 oktober 2014
Inschrijfformulier: https://fd8.formdesk.com/noordnldogs/
IJsselshow_Hanzeshow_2014 
Sluiting inschrijving: 15 september 2014
Website: http://www.ijsselshow.nl
Vragen? info@ijsselshow.nl 
Bijzonderheden: Dit is een dubbelshow met CAC’s en CACIB’s 
op beide dagen voor alle rassen. Informatie en aanmelding 
voor het Hanzetheater, zie elders in deze Raadar.  

Organisator: Dogshow Bleiswijk (KC Dordrecht en Omstreken)
Waar? De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk
Wanneer? 1 en 2 november 2014
Inschrijfformulier: http://blswk.showadmin.nl/
Sluiting inschrijving: 12 oktober 2014
Website: http://www.dogshowbleiswijk.nl   
Vragen? geert@dogshowbleiswijk.nl  
Bijzonderheden: Deze show vindt NIET meer plaats in de Flora 
Holland te Bleiswijk maar in De Broodfabriek in Rijswijk

Dubbelshow: als dezelfde hond op beide dagen wordt 
ingeschreven is een korting van € 10,00 op het inschrijfgeld 
van toepassing

Organisator: Holland Cup, Eukanuba World Challenge en 
Winner Show
Waar? Rai, Amsterdam
Wanneer? 12 december 2014 & 13 en 14 december 2014
Inschrijfformulier: inschrijven kan vanaf 1 augustus 2014
Sluiting inschrijving: nog niet vermeld  
Website: http://www.winnershow.nl
Vragen? info@winnershow.nl 
Bijzonderheden: Voorafgaande aan de Winner op 13 en 14 
december, wordt een Eendaagse Show voor alle rassen 
georganiseerd

Organisator: Kerstshow (KC Nijmegen en Omstreken – Novi-
omagum)
Waar? Evenementenhal Cuijk, Korte Oijen 3, 5433 NE Katwijk 
(NB) 
Wanneer? 19, 20 en 21 december 2014
Inschrijfformulier: nog niet beschikbaar
Sluiting inschrijving: 1 december 2014
Website: http://www.kerstshow.com
Vragen? infor@kerstshow.com  
Bijzonderheden: Het is niet toegestaan om niet ingeschreven 
honden mee naar binnen te nemen. Parkeren is gratis.

	 RAAD	VAN	BEHEER	FACEBOOK	–	‘RAAD	HET	RAS’
Op de Facebook pagina van de Raad van Beheer kunt u voortaan iedere eerste dag van de maand meedoen aan het spel 
‘Raad het Ras’.
Samen met fotopartner Kynoweb wordt een foto van een rashond geplaatst. De foto is troebel gemaakt en iedere twee 
dagen wordt een stukje van de originele scherpe foto onthuld. 
‘Like’ de pagina van de Raad van Beheer en als u denkt dat u het ras weet, reageer dan op de foto met de naam van het ras.
Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand een boek ‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek 
Kynologische Kennis 1’ verloot. Per foto telt uw eerste reactie mee.

De rashond van de maand augustus is 
een Border Collie. De winnaar is Corrie 
Vink. 
Zij heeft van de Raad van Beheer het 
gekozen boek ontvangen als prijs. 
Gefeliciteerd met uw prijs. Op 1 
september staat er weer een nieuwe 
‘Raad het Ras’ voor iedereen klaar om 
mee te doen! Kijk dan op onze 
Facebook pagina http://www.
facebook.com/raadvanbeheer  en doe 
mee met ‘Raad het Ras’! 

https://fd8.formdesk.com/noordnldogs/IJsselshow_Hanzeshow_2014
https://fd8.formdesk.com/noordnldogs/IJsselshow_Hanzeshow_2014
http://www.ijsselshow.nl
mailto:info@ijsselshow.nl
http://blswk.showadmin.nl/
http://www.dogshowbleiswijk.nl
mailto:geert@dogshowbleiswijk.nl
http://www.winnershow.nl
mailto:info@winnershow.nl
http://www.kerstshow.com
mailto:infor@kerstshow.com
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
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	 ‘TERUGBLIK	2013’	IN	ONZE	HOND	SEPTEMBER	2014
In het kynologisch 
maandblad ‘Onze Hond’ 
van september 2014 
(verschijnt eind augustus) is 
de rubriek Raadar XL gewijd 
aan een kynologische 
terugblik over het jaar 
2013. Dit onder de titel Het 
verstandshuwelijk van 
schoonheid met 
gezondheid, welzijn en 
sociaal gedrag. 
Nog nooit eerder in de 

kynologie zijn twee woorden – gezondheid en welzijn – 
uitgegroeid tot het besef dat zij de pijlers moeten zijn 
waarop het fokken van rashonden rust. Erkennen dat er 
gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden 
voorkomen is niet genoeg. Daarom is de verbetering van 
gezondheid en welzijn speerpunt in het beleid van de Raad 
van Beheer. Het is de rode draad die door alle aspecten van 
de kynologie loopt.
Het beleid van de Raad van Beheer wordt zelden zo duidelijk 
gecommuniceerd als in 2013 en 2014. Het is … een duidelijke 
kentering in het beleid waar de organisatie volledig 
achterstaat en die met verve uitdraagt.
Als in augustus 2008 ‘Pedigree Dogs Exposed’ op de Britse 
televisie wordt uitgezonden en in 2009 in
Nederland wordt herhaald, ontstaat er veel negatieve 
aandacht voor de rashond en de rashondenfokkerij. Gevolgd 
door een maatschappelijke discussie, die het beeld dat 
rashonden per definitie ziek zijn versterkt. Hoe gechargeerd 
de berichtgeving soms ook is, hoe weinig de meeste
rashondenfokkers zich herkennen in de verschrikkelijke 
beelden, de kynologie kan er niet langer omheen dat er bij 
tal van hondenrassen gezondheidsproblemen voorkomen.  

Uitmuntend, gezond en sociaal vaardig beeld 
Op de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013 
passeert een stroom van uitmuntende (top)honden de revue. 
Het jaar 2012 wordt daarmee afgesloten en de toon voor 
2013 wordt gezet: een uitmuntend, gezond en sociaal vaardig 
beeld van de rashond.
De ‘Raad van Beheer Fokkerstour 2013’, een lezingen cyclus 
voor fokkers en andere geïnteresseerden, is met 9 sessies op 
3 locaties en bijna 500 deelnemers zonder meer succesvol te 
noemen. Rashondenfokkers in Nederland lijken een welhaast 
onlesbare dorst naar kennis te hebben. In de 
rashondenfokkerij is de overdrijving van uiterlijke kenmerken 
een terugkerend item. Soms met het excuus ‘dat de 
rasstandaard het eist’. Voorbeelden zijn extreme 
huidplooien, zeer korte neuzen, te ronde schedels  met bolle 
ogen. Hier kan onenigheid ontstaan in het huwelijk van 

uiterlijke schoonheid en welzijn. Natuurlijk, het historisch 
erfgoed moet worden bewaard, maar de balans met 
gezondheid en welzijn moet in evenwicht zijn en blijven. 

Voortrekkersrol
Het project ‘De gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ is 
afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken, maar 
de Raad van Beheer is gevraagd hierin een voortrekkersrol
te spelen. Doel is om met relevante partijen uit de sector 
maatregelen te formuleren die de gezondheid, het welzijn en 
sociaal gedrag van álle honden in Nederland bevorderen.
Met een grote meerderheid van stemmen kiest de Algemene 
Vergadering van de Raad in het najaar
van 2013 voor de verplichte DNA-afname en de DNA-
afstammingscontrole. Zonder meer een
historische mijlpaal, want hiermee wordt de basis gelegd 
voor een goed en verantwoord gezondheids- en 
welzijnsbeleid.

Meer weten over de kynologische terugblik? Lees ONZE 
HOND september 2014.
De Raadar XL artikelen zijn ook terug te vinden op de website 
van de Raad van Beheer: 
http://www.raadvanbeheer.nl/onzehond   

Jippie!
Ik heb mijn DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen.
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken.
Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers!

Voor meer informatie www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

E N  V E R D E R :   M I S  C O M M U N I C A T I E  •  H E L G A  R U E B S A M E N  Z O E K T  E E N  H O N D  • 

•  F R A N S E  B U L L D O G  •  O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  •  W O L F G A N G  L A U E N B U R G E R  •

•  G E D R A G :  H O E D E R S  E N  K N O K K E R S  •  R A A D A R  X L   •  D E  K L E I N S T E  T E R R I E R S  •

HONDHONDonze

OUDE
Mastiff  types

ITALIAANTJE
Wervelwind

PRIJS 
Voor schoonheid

VEERTIG JAAR
Werken aan een ideaal...

3 9 s t e  j a a r g a n g  •  n u m m e r  9  •  s e p t e m b e r  2 014  •  l o s s e  n u m m e r s  €  4 , 6 5

DOE MEE 

EN WIN!

http://www.raadvanbeheer.nl/onzehond


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
6-7 september 2014: Benelux Winner Show, Rotterdam
   http://www.beneluxwinnershow.nl 
11 september 2014: informatie avond Commissie 

Kynologisch Instructeur voor leden 
en instructeurs, De Camp 
Woudenberg.

14 september 2014: Tentoonstellingen Rasgroep 5, 
Kees- en 

   Poolhonden, Zutphen
   http://www.keesachtigen-

poolhonden.nl
17 september 2014: Ledenraad, in De Camp
   in Woudenberg
16-20 sept. 2014: 50 + Beurs, deelname voor 

aangesloten
   Verenigingen. Leden van 

deelnemende
   verenigingen gratis toegang tot de 

beurs.
Okt. + nov. 2014: Raad van Beheer Fokkerstour,  

Data: http://www.raadvanbeheer.nl/
fokkerstour

5-6 oktober 2014: IJsselshow, Zwolle
   http://www.ijsselshow.nl
1-2 november 2014: Dogshow Bleiswijk
   http://www.dogshowbleiswijk.nl
6 december 2014: Algemene Vergadering Raad van 

Beheer, alleen toegankelijk voor 
leden. Houtrust in Hooglanderveen.

12-14 december 2014:   Holland Cup, Eukanuba World 
Challenge en Winner Show, 
Amsterdam

   http://www.winnershow.nl
19-21 december 2014: Kerstshow
   http://www.kerstshow.com

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, 
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 
Windhondenrensport en Werkhonden zie: 
www.raadvanbeheer.nl/agenda

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.

 GOEDGEKEURDE 
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN	(VFR)

In de afgelopen periode zijn de VFR’s van de onderstaande 
rasverenigingen goedgekeurd door de Raad van Beheer:
•  Vereniging ‘Het Nederlandse Kooikerhondje’
•  De Deerhound Club  

 NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE 
RAAD VAN BEHEER

•  Westie Nederland (ras: West Highland White Terrier) 

 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

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
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vanaf 

1 april 
2013
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