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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 onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 juli 2013 bij het bureau van 
de Raad van Beheer te worden ingediend. 
de aanvragers worden erop attent gemaakt dat 
op 14 juli 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.
‘bie Wepelfratsn’, 7761 ph schoonebeek.
‘boazubeana’, 7523 cn enschede.
‘bulllaina’, 5991 ah baarlo (lb.).
‘byzomo’s’, 4731 Jl Oudenbosch.
‘Ceasar’s Joy’, 3754 np eemdijk.
‘Choconala’s’, 5451 Ze Mill.
‘dream dogs In Love’, 2182 ZJ hillegom.
‘Fan Tjebbe’s hiem’, 1606 ad Venhuizen.
‘Fay’s Fairy Tail’, 3448 Jh Woerden.
‘From The Resia Love’, 7327 hc apeldoorn.
‘Getting Stronger daily’, 7577 bg Oldenzaal.
‘La Keroya’s’, 2651 ld berkel en rodenrijs.
‘Marmes hof’, 2989 an ridderkerk.
‘Marouds Pride’, 9523 Tg drouwenermond.
‘Middelzee’s’, 9011 WV Jirnsum.
‘Of buiscuits Pride’, 5855 aV Well (lb.).
‘Of Power Pleasure’, 3224 bM hellevoetsluis.
‘Started With a dream’, 7585 ph glane.
‘The dutch Coast’, 3223 hg hellevoetsluis.
‘v.d. vreedenhof’, 5314 bk bruchem.
‘v.h. beverbos’, 1338 ap almere.
‘van denites’, 6004 aX Weert.
‘Zawadi Ya Imani’, 3067 gJ rotterdam.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand april 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands honden stamboek (nhsb). 
afghaanse Windhond 8; akita 1; alaskan Malamute 
11; american akita 7; american staffordshire Terrier 
14; amerikaanse cocker spaniel 10; appenzeller 
sennenhond 14; australian cattle dog 8; 
australian kelpie 5; australian shepherd 17; barbet 
9; barsoi 2; basset artésien normand 5; basset 
hound 14; bayrischer gebirgsschweisshund 6; 
beagle 35; bearded collie 7; belgische herder, 
Ter-vuerense 1; belgische herder, groenendaeler 
30; belgische herder, Mechelse 29; berner sennen-
hond 70; bordeaux dog 26; border collie 69; 
border Terrier 31; boston Terrier 4; bouvier des 
Flandres 44; boxer 31; bracco italiano 9; bullmas-
tiff 26; Cairn Terrier 32; cane corso 19; cavalier 
king charles spaniel 74; chihuahua, korthaar en 
langhaar 69; chinese naakthond 4; chow chow, 
korthaar en langhaar 4; curly coated retriever 12; 
dalmatische hond 10; dashond, korthaar 20; 
dashond, langhaar 5; dashond, ruwhaar 30; 
dobermann 5; drentsche patrijshond 31; duitse 

dog 27; duitse herdershond 115; duitse staande 
hond, langhaar 9; duitse staande hond, 
draadhaar 21; duitse staande hond, korthaar 16; 
dwergdashond, langhaar 5; dwergdashond, 
ruwhaar 53; dwergpinscher 5; dwergkeeshond 9; 
dwergpoedel 3; dwergschnauzer 13; engelse 
bulldog 51; engelse cocker spaniel 60; engelse 
springer spaniel 7; entlebucher sennenhond 8; 
Épagneul nain papillon 3; Épagneul nain phalène 
3; eurasier 7; Flatcoated retriever 102; Foxterrier, 
draadhaar 17; Franse bulldog 72; Franse herder, 
beauceron 13; Franse herder, briard 19; Golden 
retriever 136; grote Münsterlander 13; grote 
Zwitserse sennenhond 15; havanezer 8; heide-
wachtel 7; hollandse herder, langhaar 19; 
hollandse smoushond 5; hongaarse herder, 
komondor 2; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 13; hovawart 15; Ierse setter, rood-Wit 9; 
Jack russell Terrier 22; Kaninchendashond, 
korthaar 4; kaninchendashond, ruwhaar 14; 
keeshond, groot 5; kerry blue Terrier 14; 
kooikerhondje 30; Labrador retriever 285; lagotto 
romagnolo 5; landseer e.c.T. 5; lhasa apso 13; 
Maltezer 6; Markiesje 22; Mastiff 5; Mopshond 13; 
nederlandse schapendoes 20; newfoundlander 11; 
noorse elandhond 8; noorse lundehund 3; 
norfolk Terrier 11; norwich Terrier 4; nova scotia 
duck Tolling retriever 12; Old english sheepdog 8; 
Parson russell Terrier 7; perro dogo Mallorquin 11; 
peruaanse naakthond 5; petit basset griffon 
Vendéen 5; pinscher 9; poedel, standaard 3; polski 
Owczarek nizinny 11; pyrenese berghond 4; 
Rhodesian ridgeback 14; rottweiler 20; Samojeed 
4; schotse herder, langhaar 11; schotse Terrier 12; 
shar-pei 9; shetland sheepdog 26; shiba 5; shih 
Tzu 8; spinone italiano 7; stabijhoun 25; 
staffordshire bull Terrier 80; Tibetaanse spaniel 8; 
Tosa inu 7; Toy poedel 6; Weimarse staande 
hond, korthaar 29; Welsh corgi cardigan 19; 
Welsh corgi pembroke 6; Welsh springer spaniel 
12; Welsh Terrier 4; West highland White Terrier 17; 
Wetterhoun 15; Whippet 6; White swiss shepherd 
dog 54; Yorkshire Terrier 2. Totaal: 2.719.  

Raad van beheeR haaLT FCI WORLd dOG 
ShOW 2018 naaR nedeRLand
Op de tweede dag van de tweejaarlijkse 
algemene vergadering van de F.c.i. waar ruim 
60 landen vertegenwoordigd waren, stelde 
nederland zich kandidaat voor de organisatie 
van de FCI World dog Show van 9 tot en met  
12 augustus 2018.
de vice voorzitter van de raad van beheer John 
Wauben en directielid Rony Doedijns presenteerden 
het bidboek, ondersteund door een promotie- 
film van nederland en de nederlandse kennel-
club, de raad van beheer.
andere kandidaten waren Zweden en kroatië. 
Met een ruimte meerderheid kozen de landen 
voor nederland. 
Gerard Jipping, de voorzitter van de raad van 
beheer, is dolgelukkig met dit resultaat: ‘Voor 
nederland een mooie kans om de wereld onze 
kynologische talenten te laten zien’.
de claim die aan dit wereldevenement zal zijn 
verbonden is: ‘I am inviting you to show the world 
your talent at the FCI World Dog Show 2018’.

nIeUW daGeLIJKS beSTUUR FCI GeKOZen
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe 
F.c.i.-bestuur is Gerard Jipping, voorzitter van de 
raad van beheer, gekozen tot vice-president van 
de F.c.i.
Carla Molinari uit portugal werd gekozen tot 
penningmeester.
Tijdens de algemene Vergadering werd Rafael de 
Santiago uit puerto rico gekozen tot president 
van het bestuur van de Fci.
bestuur, directie en medewerkers van de raad 
van beheer wensen het nieuwe bestuur van 
harte geluk met deze benoeming en wensen 
hen veel succes in de komende zittingsperiode.

daTabanK hOnden OnLIne 
in nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte 
identificatie en registratie (i&r) voor honden. 
de maatregel geldt voor alle honden die 
geboren zijn na 1 april 2013 én voor honden van 
alle leeftijden die na 1 april 2013 in nederland 
zijn geïmporteerd.
de fokker van de hond moet er voor zorgen dat 
de pup gechipt wordt. de fokker van de pups 
moet ook zorgen voor de eerste registratie.
de houder van de hond – dit is meestal het 
nieuwe baasje van de pup – is verantwoordelijk 
voor de wijzigingen in de registratie daarna en 
moet zelf de hond op zijn naam registreren.

Fokkers en pupkopers kunnen nu hund hond(en) 
registreren op www.databankhonden.nl

daTabanK hOnden
de raad van beheer op kynologisch gebied in 
nederland biedt hondeneigenaren vanaf nu een 
eigen registratiedienst aan: databank honden 
op: www.databankhonden.nl
databank honden voldoet aan alle eisen en is 
een door het het ministerie aangewezen 
databank. databank honden is een makkelijk 
toegankelijke service, die openstaat voor alle 
fokkers én eigenaren van honden. Zowel 
rashonden als niet-rashonden registreren wij 
graag! Voor informatie en het registreren van 
uw honden ga naar www.databankhonden.nl  

KaMPIOenen
een actueel overzicht van de kampioenen 
vindt u op: www.raadvanbeheer.nl 
> ’Verenigingen & activiteiten’ 
> ’Tentoonstellingen & exterieurshows’.
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ZILveRen eReSPeLden 2013 
ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer 
mensen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de kynologie, met de erespeld van de 
kynologie. Op 6 april 2013 was de eerste uitreiking 
van dit jaar. Op 25 mei 2013 werd aan acht 
keurmeesters Jachthondenproeven Orweja de 
zilveren erespeld uitgereikt.

Gerard Miegies
gerard Miegies werd in 1988 benoemd tot 
keurmeester voor jachthondenproeven. daarvoor 
was hij al jaren actief binnen de jachtproevencom-
missie van de nederlandse labrador Vereniging en 
ook clubkeurmeester voor retrieverwedstrijden. 
beroemd waren de wedstrijden die hij organiseer-
de op kasteel Maurick te Vught en de gecombi-
neerde wedstrijden en proeven met de goldens en 
Flatcoats in spaarnwoude. Vanuit de nederlandse 
labrador Vereniging was gerard initiator en 
coördinator van de jachthondentrainingen in 
noord-holland voor retrievers. Menig beginnend 
voorjager heeft via gerard zijn weg gevonden in de 
jachthondensport. samen met zijn vrouw agaath 
fokte hij labradors onder kennelnaam ‘van de 
hanzelhoeve’. Vooral ‘hurricane van de hanzel-
hoeve’ was een hond waarmee gerard veel 
resultaten heeft behaald, ondere andere won 
hurricane de titel internationaal kampioen. nog 
steeds is gerard Miegies actief voor de kynologen 
club amsterdam als instructeur met als 
specialisatie de apporteertrainingen.

Gradus de Klein
gradus de klein is in 1989 benoemd tot keurmees-
ter voor jachthondenproeven. een aantal jaren is 
hij secretaris geweest van de Jachthonden 
Wedstrijdraad. Ook is hij al lange tijd voorzitter 
geweest van de Épagneul breton club nederland. 
in 1984 nam gradus met een breton deel aan de 
nimrod te Oostzaan. helaas vielen er die dag geen 
aa diploma’s. Op veldwedstrijden doet gradus 
mee met de Épagneul Français. hij is een 
gewaardeerd collega, die met humor en passie zijn 
hobby, de jachthondensport, uitvoert. Overigens, 
ook in muziek heeft gradus veel interesse, en die 
twee liefhebberijen gaan goed samen.

henk nulkes
henk nulkes werd in 1990 benoemd tot 
keurmeester voor jachthondenproeven. henk was 
in die periode actief op jachthondenproeven met 
zijn golden retriever, en haalde op de nimrod 
1985 te yde een aa diploma met een vierde plaats. 

henk is iemand die veel belang hecht aan de 
onderlinge sfeer bij de keurmeesters. hij vindt dat 
er, naast het serieus keuren, ook ruimte moet zijn 
voor een gezellige dag in het veld.

Joop Oosting
Joop Oosting werd in 1990 benoemd tot 
keurmeester voor jachthondenproeven. hij was lid 
van de commissie Jachthonden proeven van 1996 
tot en met 2011. in deze commissie heeft men 
hem leren kennen als een rustige bestuurder, met 
een goed vermogen om problemen te analyseren, 
op te lossen en een standpunt in te nemen. na de 
vergaderingen was het tijdens de afsluitende 
maaltijd voor zijn medebestuurders altijd een 
genoegen om naast hem te zitten. dit vanwege 
zijn prachtige verhalen over zijn oude hond, die tot 
ongelooflijke dingen in staat was om tot het 
gewenste apport te komen, en zijn roep om een 
berenburg, die steevast niet verkrijgbaar was in het 
betreffende restaurant. niet alleen de jachthonden 
hebben zijn belangstelling, ook het jachthoornbla-
zen is een grote passie, momenteel de alphoorn. 
hij blaast in de groep Joseph alphoornblazers 
onder het pseudoniem JoJo. Joop heeft tevens een 
leidende rol gespeeld bij training van jachthonden 
en de organisatie van de proeven in zijn gewest.

Jos Mols
Jos Mols is in 1990 benoemd tot keurmeester voor 
jachthondenproeven. hij heeft ook zijn sporen 
verdiend voor de jachthondentraining en 
-opleiding in brabant, in het bijzonder in de regio 
Tilburg, onder andere als commissaris en 
secretaris van het gewest. Tevens is Jos lid geweest 
van de raad van Jachthondencommissarissen. Jos 
Mols stelde ook zijn jachtveld beschikbaar voor 
veldwedstrijden voor spaniels.

Jos Waltmans
Jos Waltmans is in 1988 benoemd tot keurmeester 
voor jachthondenproeven. Van de commissie 
Jachthonden proeven was hij lid vanaf 1989, van 
2000 tot 2013 voorzitter, en momenteel is hij lid 
van het dagelijks bestuur. Van 1975 tot 1988 was hij 
betrokken bij de jachthondentraining van de regio 
Tilburg. Thans is hij ook vice-voorzitter van de 
continentale staande honden Vereeniging. samen 
met zijn zoon en schoondochter is hij actief op het 
gebied van veldwerk en fokken met de grote 
Münsterlander. Jos is geen rasfanaat, maar heeft 
met veel verschillende rassen gewerkt, altijd wel 
staande honden of spaniels. Momenteel is Jos 
penningmeester van OrWeJa, lid van de raad van 
Jachthondencommissarissen en zit hij in de 
commissie Jachthonden.

Piet van Mierlo
piet van Mierlo is in 1988 benoemd tot keurmees-
ter voor jachthondenproeven. Van 1989 tot 2004 
was hij lid van de commissie Jachthonden proeven 
en daarvan tussen 1990 en 1999 secretaris-
penningmeester. piet van Mierlo is bestuurslid 
geweest van de Vereniging Vrienden duits draad-
haar. Tevens was hij actief als knJV bestuurder en 
bij de jachthondentraining in het gewest brabant.

Walter Klijsen
Walter klijsen werd in 1991 benoemd tot 
keurmeester voor jachthondenproeven. inmiddels 
is hij ook keurmeester voor veldwedstrijden 

continentale staande honden. Van de door hem 
onder kennelnaam ‘van ‘t arrêt’ gefokte drentsche 
patrijshonden hebben er heel wat goed gepres-
teerd. Walter klijsen vindt het bij het fokken zowel 
van belang dat de hond het goede exterieur heeft 
én de juiste werkkwaliteiten laat zien. 

WeReLdKaMPIOen JUnIOR handLInG 2013
Tijdens de World dog show 2013 in budapest, 
waar zo’n kleine 20.000 honden waren ingeschre-
ven uit meer dan 70 landen, heeft nederland 
perfect gepresteerd. 

naomi van Mourik (foto) won de Wereld competitie 
Junior handling 2013. Zij werd als beste gekozen 
uit de meer dan 200 (!) deelnemers.
Op zondagmiddag was de uiteindelijke finale en in 
een spannende eindronde bleef naomi perfect 
presteren en won zij deze Wereldcompetitie! 
het jaar 2013 is heel bijzonder voor naomi: eerst, 
in maart van dit jaar, de finale winnen op de crufts 
(de grootste hondenshow van de wereld) en nu 
weer tijdens de wereld rashondententoonstelling 
in hongarije. nog niet eerder wist een Junior 
handler dit resultaat te bereiken. het bestuur en 
de directie van de nederlandse kennel club 
‘raad van beheer’ feliciteren naomi van harte 
met deze geweldige overwinning.

deRde LandeLIJKe daG van de hOnd 
GROOT SUCCeS 
rond de 7.000 bezoekers namen zondag 26 mei 
deel aan de derde landelijke dag van de hond, die 
een groot succes was. Tijdens deze dag kon 
iedereen, met of zonder hond, op 35 plaatsen in 
het land terecht voor informatie, demonstraties en 
activiteiten op het gebied van (ras)honden en 
allerlei vormen van hondensport bij kynologen 
clubs, hondensportverenigingen en rasverenigin-
gen. doel van de dag van de hond is het publiek 
kennis laten maken met alle leuke, gezonde en 
leerzame activiteiten die er met een hond gedaan 
kunnen worden. Uit de vele positieve reacties van 
de bezoekers blijkt dat dit doel ruimschoots is 
gerealiseerd. Veel bezoekers schreven zich alvast in 
voor een cursus met hun hond bij de plaatselijke 
kynologen club of hondensportvereniging.  Ook 
het thema van dit jaar ‘hond & ras’ bleek een 
succes bij het publiek. er was informatie over de 
verschillen en overeenkomsten tussen de meer 
dan 300 hondenrassen. Veel ouders waren 
aanwezig met hun kinderen om meer te leren over 
de omgang tussen kinderen en (ras)honden. de 
kinderen konden daarna thuis 0p de speciale 
website www.dagvandehond.nl een ‘hond & 
ras-kwis’ maken en een persoonlijke oorkonde 
winnen. de raad van beheer heeft, gezien het 
grote succes, besloten ook volgend jaar voor de 
vierde keer de dag van de hond te organiseren.  


