100

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

BUREAU
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland, Emmalaan 16-18, 1075 AV
Amsterdam. Correspondentieadres: Postbus
75901, 1070 AX Amsterdam.
Telefoon: 020-664 44 71. Telefonisch bereikbaar
van 08.30-17.00 uur. Fax: 020-6710846.
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl
AANGEVRAAGDE KENNELNAMEN
Eventuele bezwaren tegen onderstaande
kennelnamen dienen voor 10 december 2015 bij
het bureau van de Raad van Beheer te worden
ingediend. De aanvragers worden erop attent
gemaakt dat op 15 december 2015 de aanvragen
worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring.
De kennelnaam mag worden gebruikt, zodra de
registratiekaart is ontvangen. Toezending van
reclamematerialen wil namelijk niet zeggen dat de
kennelnaam is goedgekeurd.
‘Amaya Mama Mia Amore’, 7891 JZ Klazienaveen.
‘Beezz And Bro’s’, 5481 MB Schijndel.
‘Border Aan De Amstel’, 1184 VE Amstelveen.
‘Desbas Home’, 2134 ES Hoofddorp.
‘Dreams In Motion’, 8161 NL Epe.
‘Driving Spirit’, 8748 GM Witmarsum.
‘Enya’s Place’, 6674 BZ Herveld.
‘Fráhálendi’, 9968 AB Pieterburen.
‘From Beautiful Pearl Forever’, 7326 HA
Apeldoorn.
‘From Whoopi’s Legacy’, 7555 DE Hengelo (Ov.).
‘Golden Star Of Joy’, 8302 PK Emmeloord.
‘Highhedge Lawlands’, 2242 AT Wassenaar.
‘Hootalinqua’, 4033 AA Lienden.
‘In Your Smile’, 5503 PW Veldhoven.
‘Jaroma Highridge’, 2242 VM Wassenaar.
‘Juud’s Hopefuls’, 5346 TH Oss.
‘Lora Di Lora’, 3221 TS Hellevoetsluis.
‘Macallan’s Spirit’, 7396 NP Terwolde.
‘Mchumba’, 2152 BM Nieuw Vennep.
‘Moonshine Pride’, 4424 BD Wemeldinge.
‘Of Djelloba’, 3956 GA Leersum.
‘Of Kaia’s Sunshine’, 1461 GC
Zuidoostbeemster.
‘Parel Van Vreeswijk’, 3433 CN Nieuwegein.
‘Pulcher’s Amazing Poodles’, 9079 LL
St.-Jacobiparochie.
‘Quinwoods’, 5708 GW Helmond.
‘Rotts Von Der Quadriga’, 4266 ED Eethen.
‘Roza’s Angels’, 5913 BR Venlo.
‘V. Yankee’s Home’, 7478 PV Diepenheim.
‘V.D. Alameas Hoeve’, 8307 DH Ens.
‘V.D. Donkere Velden’, 5492 DB Sint-Oedenrode.
‘V.D. Golden Driehuyse’, 1693 AV Wervershoof.
‘Yoyo’s’, 7004 DL Doetinchem.
‘Zuva Redu’, 1969 KV Heemskerk.

ARTIKELEN UIT ‘RAADAR’
Hierna enkele artikelen uit ‘Raadar’, de Nieuwsbrief van de Raad van Beheer. Alle aangesloten
leden ontvangen ‘Raadar’. Ook u kunt zich op de
site: www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/
nieuwsbrief-raadar/ aanmelden om de nieuwsbrief ‘Raadar’ regelmatig te ontvangen.

RICHTLIJN ERFELIJKE GEBREKEN VOOR
DIERENARTSEN OPGESTELD
Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld:
‘Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij
honden en katten met erfelijke aandoeningen en
schadelijke raskenmerken’. Deze richtlijn is één
van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de
gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.
Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de
richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk.
Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn
vervolgens vaststellen in december dit jaar.
De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe
zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening
of schadelijk raskenmerk bij een hond richting
eigenaar of fokker.
De richtlijn spitst zich toe op vier onderdelen:
1. Welzijnsrisico’s die ontstaan: Hoe weet je dat
een dier een probleem heeft? Hoe beoordeel je
hoeveel last hij ervan heeft? Hoe communiceer
je dat met de eigenaar.
2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van
een hond of kat.
3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele
selectie met behulp van (gegevens in) hun
administratie.
4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande
keizersneden en vroege castratie; beide worden
afgeraden.
Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de
wettelijke kaders zijn.
De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk
helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn
geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de
richting die een grote groep wetenschappers en
practici als de beste manier van behandelen zien.
Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt,
moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom
hij dat niet doet.
In de komende Raadar leest u meer over het
ontstaan en de adviezen in deze richtlijn. De hele
richtlijn kunt u lezen op https://knmvd.nl/media/
default.aspx/emma/org/10865173/richtlijn%20
erfelijke%20aandoeningen%20en%20schadelijke%20%20raskenmerken_def%20september%202015%20-%20definitief.pdf
IMPRESSIE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING OVER FAIRFOK
Na een hele serie bulletins, brieven en informatieen inspraakavonden over het Fairfok-plan,
fungeerde de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 september jl. als een finale, afrondende
bijeenkomst. De vergadering was druk bezocht, bij
vlagen emotioneel en enerverend, maar ademde
uiteindelijk de eensgezindheid uit die wij nodig
hebben om de Nederlandse kynologie weer op de
gerespecteerde plek te krijgen die zij verdient.
Inleiding
In een gedreven inleiding spraken voorzitter
Gerard Jipping en later John Wauben, portefeuille-

houder ‘Gedrag, gezondheid en welzijn (GGW)’,
de vergadering toe.
‘Het is 2 voor 12, dames en heren. Ik moet er niet
aan denken dat zoals in België de overheid de
bemoeienis met onze rassen overneemt. Of dat,
zoals in enkele andere Europese landen, rassen
zelfs verboden worden.’
John Wauben haalde onder meer aan dat een
aantal onderdelen van Fairfok zijn verduidelijkt,
zodat de kynologie er nu beter mee uit de voeten
kan. Tot slot wees hij op het belang van samenwerking: ‘SAMEN werken, SAMEN vechten en SAMEN
gaan voor een rashond waar we met recht trots op
kunnen zijn. Iedereen wil toch een gezonde en
sociale hond? In dit plan werken de verschillende
organisaties samen om daartoe te komen. Daar
staan wij ook voor!’
Vergadering
Als intermezzo werd hierna de nieuwe website
www.houdenvanhonden.nl gepresenteerd, waarbij
alle aanwezigen een exemplaar van een Raadarspecial over de nieuwe website in handen kregen.
Na deze met applaus ontvangen presentatie werd
de agenda gevolgd. Het Kynologen Verbond
Nederland (KVN) had gevraagd om een andere
volgorde voor de agenda, hetgeen door de
Algemene Vergadering werd aangenomen. Na een
uitgebreide discussie, voorstellen van orde en
stemmingen werd besloten dat een brief om
verduidelijking van de Nederlandse Boxer Club in
bilateraal overleg met de Raad van Beheer
besproken moet worden: buiten deze vergadering
- die overigens geen besluitvormend karakter had.
Tot slot was er de presentatie van onze campagne
‘Waarom een stamboomhond’, die dit najaar van
start gaat. De campagne, gericht op het onderscheid tussen rashonden met stamboom en
lookalikes, werd door de aanwezige leden als zeer
positief beoordeeld.
Nawoord
Op woensdag 16 september kwam het TV-programma Zembla met een schokkende documentaire over de illegale hondenhandel vanuit
Oost-Europa. Men schetste een criminele, maffiaachtige wereld, waarin gezondheid en welzijn van
pups niets waard is. Naar schatting komen zo’n
50.000 illegale pups jaarlijks ons land binnen.
Door de volstrekt onvoldoende verzorging en
socialisatie is deze diertjes veelal geen lang en
gezond leven beschoren. Mede aan deze
toestanden heeft de Nederlandse rashond zijn
slechte naam te danken.
De uitspraak van de dierenarts waarmee Zembla
afsloot was dan ook treffend: hij ‘hoopte dat
mensen gingen inzien dat “goedkoop” heel vaak
duurkoop is’! Wat ons betreft komt het Fairfokplan, waarin wij ons duidelijk onderscheiden van
deze illegale handel, dan ook geen dag te vroeg.
Wij moeten blijven vertellen wat we doen, hoe
goed we het doen en dat we het nog beter gaan
doen. En dat werkt, stapje voor stapje.
De campagne ‘Zoek de verschillen’ (zie de rubriek
Raadar XL in dit nummer) die binnenkort start,
maakt dat onderscheid nog duidelijker.

KAMPIOENEN

Een actueel overzicht van de Kampioenen
vindt u op: www.raadvanbeheer.nl
> ’Verenigingen & Activiteiten’
> ’Tentoonstellingen & Exterieurshows’.

