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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: 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 november 2013 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 november 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.
‘aka no Kuma’, 6413 ae heerlen.
‘arctic Lion’, 5531 kb bladel.
‘borders Of The beach’, 2684 Xa Ter heide.
‘das huis Canislupus’, 3191 cc hoogvliet.
‘dazzling dreams’, 6942 Wp didam.
‘den Willigenhaer’, 8806 ka achlum.
‘dutch angels’, 6444 Vc brunssum.
‘Flat beauty’, 4101 WJ culemborg.
‘Free Fransozenclan’, 3524 ge Utrecht.
‘From aranka’s home’, 8105 rg luttenberg.
‘From noa’s Pride’, 9736 ah groningen.
‘From Young Wires’, 4661 Wc halsteren.
‘La dama de Rosa’, 2546 cM ‘s-gravenhage.
‘Legacy Of Maya’, 1032 aV amsterdam.
‘Litte andorra’, 5216 Vh ‘s-hertogenbosch.
‘Lothians Future’, 1711 rd hensbroek.
‘Lovely Lola’s’, 3904 ch Veenendaal.
‘Maitikamastiffs’, 1766 kl Wieringerwaard.
‘Marryl’s’, 8015 bs Zwolle.
‘Maurits Police dogs’, 4726 sh heerle.
‘Mayfire’s’, 3448 cd Woerden.
‘My True desire’, 1788 kp Julianadorp.
‘nathalie’s dog’, 5854 as bergen.
‘nonsuch’, 2492 nW ‘s-gravenhage.
‘nosaro’s’, 5541 Vg reusel.
‘Of The Golden Motif’, 1223 ee hilversum.
‘Of The Roner Fields’, 9311 pb nieuw roden.
‘Prinsesseland’, 4702 rV roosendaal.
‘Quiksilver’s’, 8077 sM hulshorst.
‘Rembrandt Red On The Moors’, 2583 Jh 
‘s-gravenhage.
‘Rockjiplona’, 7442 ea nijverdal.
‘Roseborders’, 9481 bk Vries.
‘v. beusichemsebroeksteeg’, 4112 pJ beusichem.
‘v.d. Olde Wieke’, 7913 ad hollandscheveld.
‘v.d. Spijksterheerd’, 9909 Tb spijk.
‘White Thorn’s’, 6017 bJ Thorn.
‘With Chesters Charm’, 7061 cV Terborg.

inGeSChReven hOnden
gedurende de maand augustus 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB). 
afghaanse Windhond 2; airedale Terrier 11; akita 7; 
alaskan Malamute 16; american akita 3; american 
staffordshire Terrier 44; amerikaanse cocker 
spaniel 4; australian cattle dog 2; australian 
shepherd 20; barbet 7; barsoi 3; basset hound 23; 

bayrischer gebirgsschweisshund 4; beagle 39; 
bearded collie 7; belgische herder, Tervuerense 36; 
belgische herder, groenendaeler 16; belgische 
herder, Mechelse 26; berner sennenhond 125; 
bordeaux dog 23; border collie 40; border Terrier 
6; boston Terrier 9; bouvier des Flandres 54; boxer 
122; bracco italiano 12; bull Terrier 11; bullmastiff 
33; Cairn Terrier 46; cane corso 19; cavalier king 
charles spaniel 50; chihuahua, korthaar en 
langhaar 96; chinese naakthond 20; chow chow, 
korthaar en langhaar 3; clumber spaniel 7; 
dalmatische hond 25; dashond, korthaar 13; 
dashond, langhaar 7; dashond, ruwhaar 118; 
drentsche patrijshond 54; duitse dog 38; duitse 
herdershond 200; duitse staande hond, langhaar 
26; duitse staande hond, draadhaar 10; duitse 
staande hond, korthaar 7; dwergdashond, 
langhaar 9; dwergdashond, korthaar 10; 
dwergdashond, ruwhaar 43; dwergkeeshond 13; 
dwergschnauzer 56; engelse bulldog 60; engelse 
cocker spaniel 89; engelse springer spaniel 69; 
Épagneul breton 3; Épagneul nain papillon 20; 
Finse spits 4; Flatcoated retriever 47; Foxterrier, 
draadhaar 8; Foxterrier, gladhaar 9; Franse bulldog 
47; Golden retriever 153; griffon belge 2; griffon 
bruxellois 2; grote Münsterlander 6; havanezer 6; 
heidewachtel 9; hollandse herder, korthaar 34; 
hollandse herder, langhaar 3; hollandse 
smoushond 5; hongaarse staande hond, Vizsla, 
draadhaar 16; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 7; ierse Waterspaniel 8; ierse Wolfshond 
2; iJslandse hond 7; italiaans Windhondje 2; Jack 
russell Terrier 24; Kaninchendashond, korthaar 18; 
kaninchendashond, langhaar 2; kaninchendas-
hond, ruwhaar 20; keeshond, groot 9; kooiker-
hondje 31; Labrador retriever 290; lagotto 
romagnolo 6; lakeland Terrier 5; lancashire 
heeler 4; leonbergse hond 29; lhasa apso 8; 
Maltezer 7; Manchester Terrier 5; Markiesje 15; 
Mastiff 10; Middenslag keeshond 4; Mopshond 
24; nederlandse schapendoes 39; newfoundlan-
der 9; norfolk Terrier 8; nova scotia duck Tolling 
retriever 59; Old english sheepdog 15; Otterhond 
7; Pekingees 1; petit brabançon 1; pinscher 5; 
poedel, standaard 28; polski Owczarek nizinny 1; 
portugese Waterhond 6; Rhodesian ridgeback 135; 
riesenschnauzer 22; rottweiler 52; Saarlooswolf-
hond 11; samojeed 18; schnauzer 4; schotse 
herder, langhaar 20; schotse Terrier 13; shar-pei 
12; shetland sheepdog 28; shiba 11; shih Tzu 38; 
siberische husky 7; sint bernard, korthaar en 
langhaar 20; stabijhoun 28; staffordshire bull 
Terrier 96; Tibetaanse Terrier 28; Toy poedel 5; 
Weimarse staande hond, langhaar 16; Welsh corgi 
pembroke 2; Welsh springer spaniel 23; West 
highland White Terrier 1; Wetterhoun 9; Whippet 
16; White swiss shepherd dog 38; Yorkshire Terrier 
28; Zwarte russische Terrier 4. Totaal: 3.568.  

de veReniGinGSFOKReGLeMenTen
in de raadar editie van mei werd aandacht 
geschonken aan het Verenigingsfokreglement 
(VFr), om wat tips te geven over het format en het 
belang van uniformiteit. echter, wel met behoud 
van de identiteit van de van elkaar verschillende 
rasverenigingen. nu aandacht voor de rasvereni-
gingen wiens Verenigingsfokreglementen door de 
raad van beheer zijn gecontroleerd en daarna 
goedgekeurd. dat is een vermelding waard! 

dit zijn de rasverenigingen met door de raad van 
beheer goedgekeurde fokreglementen 
(in willekeurige volgorde): 
• Bedlington Terrier Club 
• De Schapendoes Club 
• Duitse Pinscher Vereniging Nederland 
• Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland 
• Lagotto Romagnolo Club Nederland 
• Manchester Terrier Club Nederland 
• Nederlandse Bull Terrier Club 
• Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
•  Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen Of 

imaal Terriers 
• Nederland(sch)e Welsh Terrier Club 
• Nederlandse Chow Chow Club 
• Nederlandse Ierse Terrier Club 
• Nederlandse Ierse Wolfshond Club 
• Nederlandse Rhodesian Ridgeback Vereniging 
• Nederlandse Rottweiler Club 
•  Nederlandse Vereniging De Duitse Staande 

korthaar 
• Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier 
•  Nova Scotia Duck Tolling Retrieverclub 

nederland 
•  Vereniging v.d. Liefhebber v.d. Engelse Cocker 

spaniel 
• West Highland White Terrier Club Nederland.

dringende oproep
de raad van beheer doet nogmaals een dringende 
oproep aan rasverenigingen die het Verenigings 
fokreglement nog niet hebben ingezonden, om dit 
zo snel als mogelijk te doen. als de toezending 
wordt vertraagd, omdat de algemene ledenverga-
dering nog plaats moet vinden, is het verstandig 
de raad daarvan op de hoogte te stellen.

nieUW: TeRUG vind SeRviCe
sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze 
datum zijn geboren, worden gechipt en bij een 
door de overheid aangewezen databank worden 
geregistreerd. deze verplichting is afkomstig van 
de overheid en geldt ook voor honden die na 1 
april 2013 zijn geïmporteerd. Medio mei 2013 is 
databank honden (www.databankhonden.nl) live 
gegaan. databank honden is een initiatief van de 
raad van beheer, heeft een aanwijzing van de 
overheid en voldoet dus aan de eisen die de 
overheid op tal van gebieden aan databanken stelt. 
denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Uit de vele 
positieve reacties en het grote aantal registraties 
blijkt dat databank honden aan de behoefte van 
fokkers en hondeneigenaren op het gebied van 
verplichte registratie voldoet.

Terug vind Service
de raad van beheer kan nu ook een ‘terugvind- 
service’ aanbieden. Wordt een vermiste hond 
gevonden, dan kan de raad van beheer – mits de 
hond bij databank honden staat geregistreerd en 
de eigenaar toestemming heeft gegeven – de 
adresgegevens van de eigenaar aan de vinder 
verstrekken. Zo kan de hond dan snel weer terug 
naar zijn baasje. nieuwe klanten, maar ook 
bestaande klanten die al honden hebben 
geregistreerd bij databank honden, kunnen in 
het registratiegedeelte eenvoudig deze gratis 
dienstverlening activeren. 

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


