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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 kennelna-
men dienen voor 10 december 2012 bij het bureau 
van de Raad van Beheer te worden ingediend. de 
aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 15 
december 2012 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 
niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.
‘an de Riezebessum’, 7475 gd Markelo.
‘de boomertjes’, 4511 eb breskens.
‘diamidarus’, 4761 sg Zevenbergen.
‘esprit d’Or’, 5133 Tr riel.
‘From debijuro’, 5708 cX helmond.
‘From donchimadre’, 3328 rg dordrecht.
‘From Jamy’s nest’, 6414 bd heerlen.
‘From La-diva’s Passion’, 6644 cd ewijk.
‘Izara’s Milagros’, 3828 aa hoogland.
‘Lucernehof’, 4553 pa philippine.
‘Mountain Oak’s’, 5571 kd bergeijk.
‘Of Royality’s Pride’, 8917 eb leeuwarden.
‘Of The Rocking Flatlands’, 2805 JJ gouda.
‘Original hounds’, 2954 ld alblasserdam.
‘Pon van Joya’, 8721 gr Warns.
‘Qieunnie’, 3011 Je rotterdam.
‘Si Lleodie’, 5706 rM helmond.
‘Sweet-bulls-From-Oz’, 5343 cs Oss.
‘Uit de Woezik’, 6604 cM Wijchen.
‘v. huize bardil’, 5825 hr Overloon.
‘v. IJpelaarsgraaf’, 3331 gZ Zwijndrecht.
‘v. Oostenwind’, 1722 dc Zuid-scharwoude.
‘v. villa newfy’s’, 8385 gb Vledderveen (dr.).
‘v.d. biesheuvel hoeve’, 4261 Th Wijk en aalburg.
‘v.d. helderse Wind’, 1784 pd den helder.
‘v.d. Reggedoes’, 7462 gn rijssen.
‘viënna’s home’, 2161 ck lisse.
‘villa Retsina’, 6951 nJ dieren.
‘Winter Promise’, 5121 sW rijen.

TenTOOnSTeLLInGen nedeRLand 2012
24-25 nov.  amsterdam, rai, Winner, cac-cacib, 

website: www.winnershow.nl
15-17 dec.  Wijchen, Olympic sportcentrum, 

cac-cacib, www.kerstshow.com

CLUbMaTCheS RaSveRenIGInGen 2012
(Data met * zijn Kampioenschapsclubmatches)
1 dec.*  Tibetaanse Terrier Club ned. in de 

camp te Woudenberg.
1 dec.*  nippon Inu in het dogcenter te 

Zaltbommel.
2 dec.*  ned. ver. Jack Russell Terrier in de 

hanzehal te Zutphen.
2 dec.*  ned. Cairn Terrier Club in het 

dogcenter te Zaltbommel.
8 dec.*  Schipperkes Club van nederland op 

het terrein van de k.c. Uden te Uden.

9 dec.*  ned. border Terrier Club in sportcen-
trum beusichem te beusichem.

9 dec.*  bull Terrier Rasvereniging nederland 
in het dogcenter te Zaltbommel.

ReGIOnaLe CLUbMaTCheS 2012
9 dec.  noorder Kynologen Club in de 

Martiniplaza te groningen.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand september 2012 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB):
airedale Terrier 8; alaskan Malamute 14; american 
akita 5; american staffordshire Terrier 49; austra- 
lian kelpie 7; australian shepherd 19; basset Fauve 
de bretagne 14; basset hound 11; beagle 38; 
bearded collie 16; bedlington Terrier 7; belgische 
herder, Tervuerense 7; belgische herder, groenen-
daeler 7; belgische herder, laekense 3; belgische 
herder, Mechelse 22; berner sennenhond 61; 
bordeaux dog 30; border collie 65; border Terrier 
10; bouvier des Flandres 24; boxer 49; bull Terrier 
19; bullmastiff 27; Cairn Terrier 17; cane corso 35; 
cavalier king charles spaniel 43; chihuahua, 
korthaar en langhaar 68; clumber spaniel 8; 
dashond, korthaar 25; dashond, langhaar 6; 
dashond, ruwhaar 64; drentsche patrijshond 7; 
duitse dog 14; duitse herdershond 169; duitse 
staande hond, langhaar 26; dwergdashond, 
langhaar 9; dwergdashond, korthaar 9; dwergdas-
hond, ruwhaar 24; dwergkeeshond 7; dwerg-
schnauzer 33; engelse bulldog 19; engelse cocker 
spaniel 52; entlebucher sennenhond 8; Épagneul 
nain papillon 7; Fila brasiliero 12; Finse lappen-
hond 6; Flatcoated retriever 23; Foxterrier, 
draad- haar 5; Franse bulldog 48; Franse herder, 
briard 28; Golden retriever 99; grand basset 
griffon Vendéen 11; griffon korthals 10; grote 
Münsterlander 6; grote Zwitserse sennenhond 9; 
havanezer 3; heidewachtel 7; hollandse herder, 
korthaar 26; hollandse smoushond 11; hongaarse 
herder, kuvasz 9; hongaarse staande hond, 
Vizsla, korthaar 9; Ierse setter 9; ierse setter, 
rood-Wit 8; italiaanse Windhondje 4; Jack russell 
Terrier 17; Kaninchendashond, korthaar 4; 
kaninchendashond, langhaar 7; kaninchendas-
hond, ruwhaar 21; kerry blue Terrier 1; kooiker-
hondje 30; Labrador retriever 200; lakeland Terrier 
4; lancashire heeler 4; leonbergse hond 28; 
Maltezer 13; Manchester Terrier 3; Markiesje 8; 
Miniature bull Terrier 3; Mopshond 15; nederland-
se schapendoes 15; norfolk Terrier 4; norwich 
Terrier 1; nova scotia duck Tolling retriever 20; 
Perro de agua español 7; petit basset griffon 
Vendéen 5; poedel, Middenslag 3; poedel, stan- 
daard 13; pointer 10; polski Owczarek nizinny 2; 
pyrenese berghond 2; Rhodesian ridgeback 48; 
rottweiler 38; Saluki 5; samojeed 7; schnauzer 8; 
schotse herder, lang- haar 5; schotse Terrier 23; 
shar-pei 17; shetland sheepdog 22; shiba 7; shih 
Tzu 24; siberische husky 14; sint bernard, korthaar 
en langhaar 12; slovensky hrubosrsty stavac 7; 
spinone italiano 1; stabijhoun 59; staffordshire 
bull Terrier 87; Tibetaanse spaniel 3; Tibetaanse 
Terrier 27; Weimarse staande hond, korthaar 39; 
Welsh corgi cardigan 5; Welsh corgi pembroke 14; 
Welsh springer spaniel 9; Welsh Terrier 8; West 
highland White Terrier 27; Wetterhoun 19; 
Whippet 13; White swiss shepherd dog 36; 
Yorkshire Terrier 16. Totaal: 2.545.

Raad van beheeR WeRKT MeT OveRheId 
aan veRMIndeRen InTeeLT RaShOnden

de raad van 
beheer werkt 
samen met het 
ministerie van 
el& i aan vermin-
dering van inteelt 
bij rashonden 
met een 
stamboom. de 
raad van beheer 
financiert sinds 
2011 samen met 
het ministerie het 
project 
verwantschap, 
dat tot doel heeft 
het zorg- vuldig 

bewaken en beheren van populaties van ras-
honden met een stamboom. de uitvoering van het 
project ligt bij wetenschappers van Wageningen 
University & research center. daarnaast is er een 
klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers 
uit de sector en diverse welzijnsorganisaties.
Inzicht in verwantschap en inteelt. een groot 
probleem binnen de fokkerij van rashonden is de 
toename van inteelt binnen een populatie. inteelt 
kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, 
vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een 
toename van de geboorte van dieren met erfelijke 
gebreken. Via het project Verwantschap krijgt men 
inzicht in de situatie binnen een hondenras. Van 
daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen 
nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in 
een hondenras te verbeteren.
analyse pilotrassen met software. in het project 
is software ontwikkeld om inteelt te kunnen 
analyseren en voorspellen. er is gestart met drie 
pilotrassen: Golden Retriever, Saarlooswolfhond 
en Teckel. in het project wordt samengewerkt 
met de betrokken rasverenigingen van deze 
rassen: Golden Retriever Club Nederland, 
Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolf-
honden en Nederlandse Teckelclub. 
handboek ‘fokken van rashonden’ is gratis 
digitaal beschikbaar. naast het computerpro-
gramma voor de analyse en advisering maakt 
ook een handboek ‘fokken van rashonden’ 
deel uit van het project, geschreven om de 
kennis voor verantwoorde fokkerij en genetisch 
beheer bij rasverenigingen en fokkers te 
bevorderen en is gratis digitaal beschikbaar via: 
www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap.
vervolg in 2013 voor rasverenigingen. de resul- 
taten van de analyse van de drie pilotrassen 
worden eind dit jaar verwacht. Vervolgens zal er 
in 2013 door de raad van beheer gestart worden 
met de analyse van de overige hondenrassen. 
Voor de rasverenigingen is het resultaat van het 
programma, dat men inzicht krijgt in de situatie 
op het gebied van inteelt en verwantschap van 
het ras. hierdoor kan men een verantwoord 
duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen.
Voor de fokkers is het resultaat dat men een 
beter inzicht krijgt in de situatie van het 
totale ras. het inzicht blijft niet alleen beperkt 
tot het inzicht in de eigen foklijnen. hierdoor 
krijgt men een beter inzicht in de consequenties 
bij keuze van fokdieren. Via een advies vanuit 
het systeem kan een fokker verantwoorde 
keuzes maken voor de inzet van fokdieren. 
het project verwantschap van de raad van 
beheer en de overheid is een goed vervolg en 
past binnen de toekomstvisie van de raad van 
beheer op weg naar een gezonde rashond.  
Voor meer informatie over het duurzame 
fokbeleid zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid   


