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Raad van beheeR  
Op kynOlOgisch gebied in nederland         

bUReaU
Raad van beheer op Kynologisch Gebied in 
nederland, emmalaan 16-18, 1075 aV 
amster dam. Correspondentieadres: postbus 
75901, 1070 aX amsterdam. 
Telefoon: 0900-7274663.  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 januari 2013 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 januari 2013 de aanvragen 
worden opgestuurd naar de f.c.i. ter goedkeuring. 
de kennelnaam mag worden gebruikt zodra de 
registratiekaart is ontvangen.
‘adorable diamonds’, 5731 TV Mierlo.
‘amico Speciale’, 4273 cb hank.
‘beardedheartbeats’, 5763 bb Milheeze.
‘belshire’, 8715 JZ stavoren.
‘bialy-Towarzysz’, 7443 Xd nijverdal.
‘Carole’s dachshund’, 3334 bl Zwijndrecht.
‘Cemonla’s Place’, 1722 Wr Zuid-scharwoude.
‘Charming beardies’, 6104 aa koningsbosch.
‘Coloring dreams’, 2404 aa alphen aan den rijn.
‘do Khyi Tashi’, 3411 nb lopik.
‘domus euforia’, 1273 Ts huizen.
‘dutch Kelpie Spirit’, 2865 aT ammerstol.
‘early Riser’s’, 2266 eg leidschendam.
‘estrella brillante’, 7103 an Winterswijk.
‘Fân de Ruyghe boontjes’, 2681 rs Monster.
‘Fan e Sneekerpoort’, 8601 cW sneek.
‘Fon ‘t Ruuchgould’, 6224 hg Maastricht.
‘From Conlaney’s home’, 4711 JJ st. Willebrord.
‘From Cookie’s dream’, 3641 kb Mijdrecht.
‘From delphies home’, 3203 Xc spijkenisse.
‘From Odins Pack’, 1223 cW hilversum.
‘hylimar’, 7545 aZ enschede.
‘It’s Playtime’, 4921 bp Made.
‘Jalanjälki’, 3832 gr leusden.
‘Kupu Mulia’, 9247 cl Ureterp.
‘La Fami Yen-ay’, 2651 rd berkel en rodenrijs.
‘Little Mexican Pride’, 3245 cg sommelsdijk.
‘Lulu Masti Clan’, 3135 ce Vlaardingen.
‘Madra Áthas’, 8346 kb de bult.
‘Makoto Koban’, 7443 nh nijverdal.
‘Mauritshof Lions’, 4515 la iJzendijke.
‘Oet Maarkel’, 7475 gd Markelo.
‘Of Culurien Mithril’, 3706 ap Zeist.
‘Of dante’s Pride’, 6245 lk eijsden.
‘Of dylan’s dynasty’, 1357 Ja almere.
‘Of Golden Copse hill’, 1141 pJ Monnickendam.
‘Of Keshina’, 5591 Td heeze.
‘Of Margaret’s desire’, 8321 Zb Urk.
‘Of Staresma Staffs’, 3225 gb hellevoetsluis.
‘Of the northern White Winds’, 9605 pW kiel- 
Windeweer.
‘Of the Strawberry Swing’, 3731 dn de bilt.
‘Off the blue hunter’, 1273 ak huizen.
‘Op ‘t Waggelheim’, 9919 Ta loppersum.
‘Our Love Forever Shera’, 6601 ph Wijchen.
‘Redshift Quasars’, 2977 Xe goudriaan.
‘Sitiuation’s’, 5251 lV Vlijmen.
‘Soulbrothers’, 4794 sc heijningen.
‘Sterastaffs’, 6842 bl arnhem.
‘Tidukaty’s’, 1383 ke Weesp.

‘Uit ‘t Rijtje’, 2242 hJ Wassenaar.
‘v. boxdrecht’, 3331 VM Zwijndrecht.
‘v. Petite bijou’s’, 2631 eX nootdorp.
‘v. Scrounger’s Paradise’, 3768 cM soest.
‘v. Tomas Worm’, 5056 MJ berkel-enschot.
‘v.d. bullenbende’, 9644 Ta Veendam.
‘v.d. Jacobshutte’, 7122 nT aalten.
‘v.d. Weegbreetjes’, 9781 VV bedum.
‘v.d. Wilde vaart’, 2926 pb krimpen aan den iJssel.
‘v.h. dintels Sas’, 4671 kT dinteloord.
‘v.’T hof boetzelaer’, 4503 gZ groede.
‘v.’T Lubri Stee’, 9462 Tb gasselte.
‘v.’T. Tusseler’, 7241 kd lochem.
‘vom heesterheim’, 8102 hJ raalte.
‘vom Rhedaschloss’, 6651 ks druten.
‘Waylanders’, 8107 ba broekland (Ov.).

benOeMInG KeURMeeSTeRS 1 OKTObeR 2012
FCI GROEP 2: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor sectie 2.4 Zwitserse 

Sennenhonden, dhr. d. baars, door slagen compact 
examen Berner Sennenhond op 1-09-2012.

•  Tot exterieurkeurmeester voor Dwergschnauzer en 
Middenslag Schnauzer door slagen volledig examen 
mevr. a. Roskam-van bergen op 1-09-2012. 

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Dwergschnauzer, 
Middenslag Schnauzer, Riesenschnauzer, dhr. M.a.L.M. 
nuijen, door slagen volledig examen op 1-09-2012.

FCI GROEP 5: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor sectie 5.4 Europese 

Spitsen, mevr. e. Weijenborg-Weggemans, door 
slagen compact examen Keeshond op 1-09-2012.

FCI RASGROEP 9: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.8 Klein 

Molosser Type, dhr. e. Manders, door slagen voor 
compact examen Boston Terrier op 1-09-2012. 

•  Tot exterieurkeurmeester voor Poedel, alle variëteiten, 
mevr. W. Weijmans en mevr. T. Pillement- v.d. 
heijden door slagen compact examen 1-09-2012.

•  Tot exterieurkeurmeester voor het Markiesje, mevr. 
W.M. Moens, door slagen voor volledig examen 
op 1-09-2012. dit is haar eerste ras.

•  Tot exterieurkeurmeester voor het Markiesje, mevr. 
G. de Wit-bazelmans, door slagen voor volledig 
examen op 1-09-2012.

BEHENDIGHEID / AGILITY 
•  Tot internationaal keurmeester voor behendigheid en 

agility dhr. J. Smit, M. Schoffelmeer en b. Gräfe, 
op voorstel van k.n.k. cynophilia op 9-01-2012.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand oktober 2012 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB):
airedale Terrier 10; american akita 10; american 
staffordshire Terrier 3; amerikaanse cocker spaniel 
1; australian shepherd 26; australische Terrier 12; 
barbet 8; barsoi 8; beagle 9; bearded collie 4; 
belgische herder, Tervuerense 19; belgische 
herder, groenendaeler 13; belgische herder, 
Mechelse 47; Berner Sennenhond 69; Bordeaux 
dog 7; border collie 50; boston Terrier 7; bouvier 
des Flandres 41; Boxer 70; Bull Terrier 22; 
bullmastiff 32; Cairn Terrier 23; cane corso 19; 
cavalier king charles spaniel 14; chihuahua, 
korthaar en langhaar 67; chinese naakthond 14; 
clumber spaniel 8; curly coated retriever 9; 
dalmatische hond 16; dashond, korthaar 13; 
dashond, langhaar 5; dashond, ruwhaar 54; 
deerhound 10; dobermann 17; drentsche 
patrijshond 30; duitse dog 1; duitse herdershond 

76; duitse staande hond, langhaar 8; duitse 
staande hond, draadhaar 9; duitse staande 
hond, korthaar 13; dwergdashond, langhaar 1; 
dwergdashond, korthaar 14; dwergdashond, 
ruwhaar 24; dwergpinscher 3; dwergkeeshond 7; 
dwergpoedel 5; dwergschnauzer 10; engelse 
bulldog 31; engelse cocker spaniel 44; engelse 
springer spaniel 13; Épagneul nain papillon 8; 
Field Spaniel 6; Flatcoated Retriever 21; Foxterrier, 
draadhaar 1; Franse bulldog 56; Franse herder, 
beauceron 10; Golden retriever 101; grand basset 
griffon Vendéen 9; grote Zwitserse sennenhond 
14; havanezer 32; hollandse smoushond 3; 
hongaarse staande hond, Vizsla, korthaar 19; 
Ierse setter, rood-Wit 23; ierse Wolfshond 8; irish 
softcoated Wheaten Terrier 7; Jack russell Terrier 
34; Kaninchendashond, korthaar 5; kaninchendas-
hond, langhaar 4; kaninchendashond, ruwhaar 12; 
kooikerhondje 26; Labrador retriever 136; 
leeuwhondje 11; leonbergse hond 12; Maltezer 9; 
Markiesje 9; Middenslag keeshond 4; Miniature 
bull Terrier 3; Mopshond 20; nederlandse 
schapendoes 2; newfoundlander 28; noorse 
lundehund 4; norfolk Terrier 7; nova scotia duck 
Tolling retriever 21; Oostenrijkse pinscher 14; 
Parson russell Terrier 6; perro de agua español 7; 
petit basset griffon Vendéen 7; poedel, Midden-
slag 6; poedel, standaard 8; pyrenese berghond 3; 
Rhodesian ridgeback 47; riesenschnauzer 10; 
rottweiler 14; Saarlooswolfhond 6; samojeed 18; 
schotse herder, langhaar 1; shar-pei 4; shetland 
sheepdog 20; shiba 9; shih Tzu 8; siberische 
husky 5; stabijhoun 22; staffordshire bull Terrier 
50; Tibetaanse Terrier 7; Tosa inu 6; Toy poedel 5; 
västgötaspets 6; Weimarse staande hond, 
korthaar 17; Welsh corgi cardigan 17; Welsh 
springer spaniel 19; Welsh Terrier 13; West 
highland White Terrier 8; Wetterhoun 8; Whippet 
4; White swiss shepherd dog 50; Yorkshire Terrier 
4.Totaal: 2.120. 

Raad van beheeR LOOPT vOOROP In 
GezOndheIdSMaaTReGeLen RaShOnd
de raad van beheer deelt de zorgen over de 
welzijns- en gezondheidsproblemen bij honden, 
zowel rashonden als niet-rashonden, binnen en 
buiten de hondenshows.
de raad van beheer heeft de afgelopen jaren 
meerdere maatregelen genomen om de gezond-
heid van de rashond te verbeteren.
Zo hebben de nederlandse hondenverenigingen 
een verbod ingevoerd op het fokken van honden 
die aantoonbaar lijden aan één of meerdere 
ernstige aandoeningen. naast het verbod op het 
fokken met zieke rashonden zijn er strenge 
voorwaarden ter bevordering van het fokken van 
lichamelijk en mentaal gezonde honden waaronder 
regels voor inteeltbeperking en welzijnsregels voor 
de moederhonden.
bij het keuren van rashonden tijdens shows 
worden ook de gezondheid van honden en een 
gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. 
Verder hebben keurmeesters de opdracht honden 
met ernstige afwijkingen te diskwalificeren.
de raad van beheer investeert veel in gezond- en 
welzijnsonderzoek in samenwerking met de 
universiteiten van Utrecht en Wageningen en de 
overheid. dit heeft onder andere geleid tot 
fokadviessoftware voor fokkers en rasverenigingen, 
een handboek voor verantwoord fokken, 
mogelijkheden voor gebruik van dna-methoden 
en registratie van gezondheidsonderzoeken.
de raad van beheer loopt voorop om de ingezette 
koers door te zetten. doel is om te komen tot de 
toekomstvisie van de raad van beheer: op weg 
naar een gezonde rashond. Voor meer informatie zie 
ook: www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid  


