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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: 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 de onderstaande 
kennelnamen dienen voor 10 april 2013 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 april 2013 de aanvragen 
worden opgestuurd naar de f.c.i. ter goedkeu-
ring. de kennelnaam mag worden gebruikt, 
zodra de registratiekaart is ontvangen. 
Toezending van reclamematerialen wil namelijk 
niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.
‘a Little Miracle Of Tibet’, 7776 cX slagharen.
‘born To be Champion’, 5111 hb baarle-nassau.
‘boston Stars’, 7071 as Ulft.
‘Caentoo’, 7625 na Zenderen.
‘Casa Maravillas’, 1023 aJ amsterdam.
‘Catch My bliss’, 5346 la Oss.
‘Chachica Familia’, 2371 gJ roelofarendsveen.
‘Chezzrotts’, 8225 nl lelystad.
‘de Terra bona’, 2742 ad Waddinxveen.
‘de Trots van het Zuiden’, 6466 eb kerkrade.
‘de Zoete vrederijk’, 3632 Vd loenen a.d. Vecht.
‘debruani’s’, 8443 dl heerenveen.
‘do Khyi Sengchoma’, 3411 nb lopik.
‘dutch Majestic’s’, 7942 Js Meppel.
‘estrella del Santo’, 6412 VJ heerlen.
‘Flashbull Of Power’, 3134 gc Vlaardingen.
‘Giaio bollewop’, 2285 sl rijswijk (Zh).
‘het achterom’, 1735 er ‘t Veld.
‘Ikhamanga’, 7943 Mb Meppel.
‘Jarnick’s aussieshome’, 6441 sW brunssum.
‘Joulez’, 1628 Zk hoorn (nh).
‘Lerrazz’, 3861 Mk nijkerk (gld.).
‘Lo vivat’, 2341 nW Oegstgeest.
‘neljoh’s’, 5391 ea nuland.
‘neytiri’s’, 3221 lV hellevoetsluis.
‘Of alfa borealis’, 5591 Td heeze.
‘Of barnsley Gold’, 8431 aJ Oosterwolde (Fr.).
‘Of Riverdew’, 9945 sh Wagenborgen.
‘Off Ceréh’s Pride’, 2645 aM delfgauw.
‘Praggels’, 7121 gd aalten.
‘Red Origins’, 6465 bs kerkrade.
‘Rise Of The border’, 1723 cM noord- 
scharwoude.
‘Rohandín’, 3181 dM rozenburg (Zh).
‘Sensifi’s’, 2035 ba haarlem.
‘Spirited Whirlwinds’, 3401 ec iJsselstein (Ut.).
‘Thorny heights’, 8251 Wn dronten.
‘v. hollands Kroon’, 1761 Js anna paulowna.
‘v. Ottenborgh’, 7927 pd alteveer gem. de 
Wolden.
‘v. Timmania’, 3317 Mk dordrecht.
‘v. Weimar’s Choice’, 8166 JW emst.
‘v.d. broockse Plas’, 7126 cp bredevoort.
‘v.d. Kleine Zwarte dwergen’, 7475 gd Markelo.
‘v.d. Labraccobende’, 3317 nh dordrecht.
‘v.h. backershuys’, 5171 ga kaatsheuvel.

‘v.h. Groningerland’, 9781 ag bedum.
‘v.’T bakkersveld’, 8356 Vs blokzijl.
‘v.’T Guytennest’, 1561 VW krommenie.
‘v.’T Lumiere Wâld’, 1325 lb almere.
‘v.’T Tusselerveld’, 7241 kd lochem.
‘vanstip’, 3734 ek den dolder.

GedRUKTe veRSIe handbOeK
het 
handboek 
‘fokken van 
rashonden, 
omgaan 
met inteelt 
en 
verwant-
schap’ is 
vanaf nu 
in 
gedrukte 
vorm 
beschik-
baar. het 
eerste 
exemplaar 
werd 
tijdens de 
nieuw-

jaarsreceptie uitgereikt aan voorzitter van de 
raad van beheer op kynologisch gebied, 
gerard Jipping, en de auteurs kor Oldenbroek 
en Jack Windig van het WUr.
dit boek beschrijft de genetische kennis die 
nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren 
en in het bijzonder die over het fokken van 
rashonden. het boek gaat vooral in op de 
effecten van verwantschap en inteelt en het 
verminderen van de kans op erfelijke 
aandoeningen.
voor rasverenigingen 
het boek is bedoeld (alle hoofdstukken) voor 
bestuursleden van rasverenigingen en voor 
leden van foktechnische commissies. Met de 
kennis die in dit boek beschreven wordt, 
kunnen zij de maatregelen treffen die nodig 
zijn om een ras verantwoord in stand te 
houden met een fokdoel dat resulteert in 
gezonde honden die oud kunnen worden. 
voor fokkers
het boek is ook bedoeld (met name de 
hoofdstukken 1, 3, 7 en 9) voor individuele 
fokkers van honden. het geeft hen inzicht in 
het verantwoord kiezen van ouderdieren en 
hoe ze als fokkers gezamenlijk een ras in 
stand kunnen houden. het kan bij hen begrip 
kweken voor maatregelen die de rasvereni-
ging instelt om de verwantschap en de inteelt 
in het ras te beheersen.
voor hondeneigenaren
het boek biedt eveneens kennis aan 
(toekomstige) eigenaren van honden die 
willen weten of hun hond verantwoord gefokt 
is en weinig risico’s heeft op gezondheids-
stoornissen door inteelt.
het boek bestaat uit meer dan 140 pagina’s, 
is rijk geillustreerd met 70 afbeeldingen en is 
uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van 
de raad van beheer: www.raadvanbeheer.nl

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand januari 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB). 
affenpinscher 10; airedale Terrier 7; american 
akita 5; american staffordshire Terrier 42; 
amerikaanse cocker spaniel 6; australian 
shepherd 19; barbet 10; basenji 8; basset 
Fauve de bretagne 5; basset hound 16; beagle 
47; bearded collie 16; belgische herder, 
Tervuerense 33; belgische herder, groenen-
daeler 6; belgische herder, laekense 1; 
belgische herder, Mechelse 18; berner 
sennenhond 86; bordeaux dog 34; border 
collie 70; border Terrier 4; boston Terrier 4; 
bouvier des Flandres 20; boxer 54; bullmastiff 
18; Cairn Terrier 48; cane corso 27; cavalier 
king charles spaniel 29; chihuahua, korthaar 
en langhaar 85; chinese naakthond 14; 
chow chow, korthaar en langhaar 6; clumber 
spaniel 3; dashond, korthaar 20; dashond, 
langhaar 31; dashond, ruwhaar 36; dober-
mann 7; drentsche patrijshond 17; duitse 
brak 6; duitse dog 30; duitse herdershond 
128; duitse staande hond, langhaar 22; 
duitse staande hond, draadhaar 21; 
dwergdashond, langhaar 10; dwergdashond, 
korthaar 6; dwergdashond, ruwhaar 62; 
dwergpinscher 2; dwergkeeshond 4; 
dwergpoedel 17; dwergschnauzer 22; engelse 
bulldog 37; engelse cocker spaniel 35; engelse 
springer spaniel 10; entlebucher sennenhond 
11; Field spaniel 4; Flatcoated retriever 37; 
Franse bulldog 21; Franse herder, beauceron 
4; Franse herder, briard 15; Golden retriever 
121; gordon setter 9; gos d’atura 5; grote 
Münsterlander 7; grote Zwitserse sennen-
hond 14; havanezer 6; heidewachtel 13; 
hollandse herder, korthaar 11; hollandse 
smoushond 12; hongaarse staande hond, 
Vizsla, korthaar 8; hovawart 5; Ierse Wolfs-
hond 5; italiaans Windhondje 4; Jack russell 
Terrier 11; Kaninchendashond, korthaar 4; 
kaninchendashond, ruwhaar 12; Labrador 
retriever 241; leonbergse hond 7; lhasa 
apso 23; Maltezer 7; Markiesje 6; Miniature 
bull Terrier 1; Mopshond 9; newfoundlander 
16; noorse lundehund 5; nova scotia duck 
Tolling retriever 46; Old english sheepdog 6; 
Parson russell Terrier 17; petit basset griffon 
Vendéen 6; poedel, Middenslag 3; poedel, 
standaard 13; polski Owczarek nizinny 6; 
Rhodesian ridgeback 34; riesenschnauzer 19; 
rottweiler 15; Samojeed 6; schipperke 8; 
schnauzer 5; schotse herder, korthaar 16; 
schotse herder, langhaar 19; schotse Terrier 
2; shar-pei 6; shetland sheepdog 9; shiba 9; 
shih Tzu 14; shikoku 4; siberische husky 13; 
sint bernard, korthaar en langhaar 7; 
stabijhoun 36; staffordshire bull Terrier 51; 
Tibetaanse spaniel 5; Tibetaanse Terrier 12; 
Toy poedel 7; Tsjechoslowaakse Wolfhond 5; 
Weimarse staande hond, korthaar 25; Welsh 
springer spaniel 23; Welsh Terrier 3; West 
highland White Terrier 15; Wetterhoun 14; 
Whippet 31; White swiss shepherd dog 45; 
Yorkshire Terrier 8. Totaal: 2.491.  

KaMPIOenen
een actueel overzicht van de kampioenen 
vindt u op: www.raadvanbeheer.nl 
> ’Verenigingen & activiteiten’ 
> ’Tentoonstellingen & exterieurshows’.


