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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 augustus 2013 bij het 
bureau van de raad van beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 augustus 2013 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.
‘a breed apart’, 8924 ck leeuwarden.
‘Chowfamily’, 1681 nb Zwaagdijk.
‘Cowgirls Great dane’s’, 7011 eV gaanderen.
‘dhiya-Sayen’, 5045 pZ Tilburg.
‘diamond Glory Of Goldens’, 6471 ka eygelshoven.
‘du bois du Pêcheur’, 5467 dT Veghel.
‘Flower Fall’s’, 1127 pl den ilp.
‘From Gentle bears home’, 6085 nT horn.
‘From Marnicors angels’, 7603 sX almelo.
‘From Wenonah’, 6278 nb beutenaken.
‘Golden Of herderewich’, 3849 ab hierden.
‘Guardian Of The Lowlands’, 8221 rg lelystad.
‘Of espa’s Origine’, 8252 hc dronten.
‘Of Jayla’s Casa’, 8384 eT Wilhelminaoord.
‘Par Pur amor’, 8271 cd iJsselmuiden.
‘Prinsessetuin’, 4702 rV roosendaal.
‘Queen Of Pedastja’, 8265 JM kampen.
‘Sourire du Renard’, 7787 er holtheme.
‘The White adonis’, 1674 pr Opperdoes.
‘Total Colors’, 3904 Xa Veenendaal.
‘Unter die buche’, 7471 kh goor.
‘v. Otten’s Wheem’, 7927 pd alteveer (gem. de 
Wolden).
‘v. Remerkabel’, 5759 rs helenaveen.
‘v. Weldaad’, 7121 Xa aalten.
‘v. Welpenshoeve’, 7676 pb Westerhaar-Vriezen-
veensewijk.
‘v.d. hetterstee’, 7077 as netterden.
‘v.d. Indie’s hoeve’, 1353 eX almere.
‘v.d. Langemaatshoeve’, 7678 sr geesteren (Ov.).
‘v.’T Raedthuys’, 3461 cV linschoten.
‘v.’T. Jenterhus’, 4942 cg raamsdonksveer.
‘vincemma’, 3851 as ermelo.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand mei 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands honden stamboek (nhsb).
airedale Terrier 11; alaskan Malamute 5; american 
akita 6; american staffordshire Terrier 13; 
amerikaanse cocker spaniel 11; australian 
shepherd 23; barbet 17; basenji 5; beagle 34; 
bearded collie 20; belgische herder, Tervuerense 
52; belgische herder, groenendaeler 14; belgische 
herder, laekense 5; belgische herder, Mechelse 
39; berner sennenhond 112; bordeaux dog 20; 
border collie 108; border Terrier 14; boston Terrier 
3; bouvier des Flandres 25; boxer 44; bull Terrier 9; 
bullmastiff 13; Cairn Terrier 46; cane corso 43; 
cavalier king charles spaniel 38; cesky Fousek 10; 
chesapeake bay retriever 5; chihuahua, korthaar 

en langhaar 69; coton de Tuléar 2; dalmatische 
hond 6; dashond, korthaar 29; dashond, langhaar 
5; dashond, ruwhaar 46; dobermann 8; drentsche 
patrijshond 39; duitse dog 46; duitse herders-
hond 121; duitse staande hond, langhaar 29; 
duitse staande hond, draadhaar 27; duitse staande 
hond, korthaar 41; dwergdashond, langhaar 8; 
dwergdashond, korthaar 11; dwergdashond, ruw-
haar 48; dwergkeeshond 17; dwergpoedel 2; dwerg-
schnauzer 57; engelse bulldog 67; engelse cocker 
spaniel 41; engelse springer spaniel 19; entlebucher 
sennenhond 30; Épagneul nain papillon 2; Flat-
coated retriever 105; Foxterrier, gladhaar 4; Franse 
bulldog 114; Franse herder, beauceron 14; Franse 
herder, briard 11; Golden retriever 224; gordon 
setter 12; gos d’atura 6; grand basset griffon 
Vendéen 11; griffon bruxellois 4; griffon korthals 
2; grote Münsterlander 9; grote Zwitserse 
sennenhond 20; havanezer 16; heidewachtel 38; 
hollandse herder, korthaar 15; hollandse herder, 
ruwhaar 6; hollandse smoushond 13; hongaarse 
herder, kuvasz 9; hongaarse staande hond, Vizsla, 
draadhaar 7; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 16; hovawart 13; Ierse setter 27; ierse 
Terrier 15; ierse Wolfshond 25; iJslandse hond 7; 
irish softcoated Wheaten Terrier 29; italiaans 
Windhondje 4; Jack russell Terrier 46; Japanse 
spaniel 10; Kaninchendashond, korthaar 2; kanin-
chendashond, langhaar 13; kaninchendashond, 
ruwhaar 25; keeshond, groot 3; kerry blue Terrier 6; 
kooikerhondje 24; Labrador retriever 236; lagotto 
romagnolo 17; lakeland Terrier 4; landseer ecT 7; 
leeuwhondje 2; leonbergse hond 24; lhasa apso 
17; Maltezer 16; Manchester Terrier 5; Markiesje 16; 
Mastiff 3; Miniature bull Terrier 3; Mopshond 32; 
nederlandse schapendoes 63; newfoundlander 
30; norfolk Terrier 6; norwich Terrier 8; nova 
scotia duck Tolling retriever 41; Perro de agua 
español 10; petit basset griffon Vendéen 3; poedel, 
standaard 20; pointer 9; portugese Waterhond 18; 
pyreneese herdershond 5; Rhodesian ridgeback 
26; rottweiler 52; Schipperke 2; schotse herder, 
korthaar 8; schotse herder, langhaar 14; schotse 
Terrier 15; shar-pei 5; shetland sheepdog 41; shiba 
15; shih Tzu 31; siberische husky 4; sint bernard, 
korthaar en langhaar 5; stabijhoun 77; stafford-
shire bull Terrier 66; sussex spaniel 4; Tatra 1; 
Tibetaanse spaniel 9; Tibetaanse Terrier 8; Toy 
poedel 13; Weimarse staande hond, korthaar 15; 
Welsh springer spaniel 17; Welsh Terrier 11; West 
highland White Terrier 12; Whippet 5; White swiss 
shepherd dog 52; Yorkshire Terrier 20; Zweedse 
lappenhond 5; Totaal: 3.548.  

Raad van beheeR TReKT aan heT ‘TReK-
hOnden beSLUIT’ en heeFT bReveTTen-
PROGRaMMa vORMGeGeven
in nederland is bij wet vastgelegd dat honden niet 
gebruikt mogen worden als trekkracht. Met ‘een 
hond als trekkracht gebruiken’ worden activiteiten 
bedoeld waarbij een hond doelbewust wordt ingezet 
om op het land of in het water een kar, slee, boot, 
dan wel een ander voorwerp, dier of mens voort te 
trekken. in de wet is een uitzondering gemaakt voor 
vijf hondenrassen, die voor de sledehondensport 
worden gebruikt. het gaat om de alaskan 
Malamute, eskimohond, groenlandse hond, samo-
jeed en siberian husky. Voor honden die tot andere 
rassen behoren, moet een individuele ontheffing 
worden aangevraagd. Momenteel beraadt het 
Ministerie van economische Zaken zich er op hoe 
hiermee in de toekomst om te gaan, zeker nu er 

meer sporten komen waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de trekkracht van honden. de raad van 
beheer is hierover in gesprek met het Ministerie. 
een besluit door het Ministerie wordt rond het einde 
van dit jaar verwacht.
het bestuur van de raad van beheer heeft onlangs 
als pilot het brevettenprogramma voor het water- 
werk met honden goedgekeurd. hiermee kunnen 
de betreffende rasverenigingen dit seizoen deze 
mooie en bijzondere activiteit met hun honden 
beoefenen onder auspiciën van de raad van beheer. 
Voor de honden die de oefeningen genoemd in het 
brevettenprogramma succesvol doorlopen, is een 
officieel certificaat beschikbaar. een programma 
voor de opleiding van begeleiders en examinatoren 
wordt in nauw overleg met de betreffende rasver- 
enigingen en de commissie Werkhonden ontwik-
keld. het resultaat daarvan verwachten we in 2014.

daTabanK hOnden – de STand van ZaKen
sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze 
datum geboren zijn verplicht gechipt worden en bij 
een door de overheid aangewezen databank gere-
gistreerd worden. deze verplichting is afkomstig 
van de overheid en geldt ook voor honden die na 
1 april 2013 geïmporteerd zijn. Medio mei 2013 is 
databank honden (www.databankhonden.nl) live 
gegaan. deze databank heeft een aanwijzing van de 
overheid en voldoet dus aan de eisen die de 
overheid op tal van gebieden stelt aan databanken. 
denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens, certificaten die in 
de software moeten worden ingebouwd en 
afspraken met de softwareleverancier(s) die hun 
beslag moeten krijgen in overeenkomsten.
We merken dat deze verplichting voor verwarring 
zorgt bij fokkers: zij registreren immers hun 
gegevens al bij de raad van beheer, dus waarom 
nog een tweede keer? de gegevens die de raad van 
beheer in het verleden al registreerde en nu nog 
steeds registreert, gaan in een interne databank 
(darwin), die niet geschikt is om door de overheid 
als databank aangewezen te worden. databanken 
die door de overheid aangewezen worden, moeten 
gegevens kunnen uitwisselen met de databank van 
de overheid die op de achtergrond draait. dit stelt 
heel andere eisen aan de databank. dit betekent 
helaas dat op dit moment fokkers hun gegevens 
twee keer moeten invoeren.
Momenteel is de raad van beheer bezig met de 
tweede fase. Zodra deze fase is afgerond, kan de 
raad van beheer een ‘terugvindservice’ aanbieden. 
Wordt een vermiste hond gevonden, dan kan de 
raad van beheer – mits de hond bij databank 
honden geregistreerd staat – de adresgegevens van 
de eigenaar aan de vinder verstrekken. Zo kan de 
hond dan snel weer terug naar zijn baasje. deze 
service verwachten we binnen een paar maanden 
aan te kunnen bieden. in de derde en laatste fase, 
die naar verwachting dit najaar zal starten, wordt 
een koppeling gemaakt tussen darwin en databank 
honden. Zodra deze koppeling gerealiseerd is, kan 
de fokker de gegevens uit darwin overnemen in 
databank honden. Op deze manier wil de raad van 
beheer de administratieve druk die de overheids-
verplichting nu teweegbrengt reduceren.
de raad van beheer moet helaas kosten voor deze 
dienstverlening in rekening brengen. de twee 
belangrijkste redenen zijn de grote investering die 
de raad van beheer in de icT moet doen om alle 
drie fasen te kunnen realiseren en de afdracht die de 
raad van beheer per puppy moet doen aan de 
overheid. hoewel we deze nieuwe service nog 
uitgebreid zullen communiceren, vragen wij uw 
hulp door leden van uw ras- of kynologenvereniging 
te informeren over deze nieuwe taak van de raad 
van beheer en hen voor meer informatie te ver-
wijzen naar onze website: www.raadvanbeheer.nl  


