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VERENIGING DE DRENTSCHE PATRIJSHOND

Direct nadat bekend werd dat er
sprake was van certificering,
heeft onze rasvereniging de
oortjes gespitst. Dit fenomeen is
wellicht een mogelijkheid om de
bonafide fokkerij te onderschei-
den van de malafide fokkerij.
Hiertoe zijn niet zoveel kansen,
maar als er eentje voorbij komt,
moet je daarvan gebruik maken.

Dat is ook de reden dat onze rasvereniging zich heeft opgegeven
om ‘dienst te doen’ als pilotvereniging. Een voordeel hiervan is
dat je er van meet af aan bij bent en zo er moeilijkheden met de
uitvoering opdoemen, kun je meteen aan de bel trekken. Ook de
ervaringen met andere rasverenigingen is positief, te meer omdat
ook iedereen positief is ingesteld en van het Rasspecifiek Fok-
reglement het beste wil maken.
Wij hebben met ons Nederlandse ras andere problemen dan met een
internationaal ras, omdat we het moeten doen met de genenpool
die er in Nederland is. Het is tevens een uitdaging om het ras
toch gezond te houden. 
Om het raamwerk goed in te vullen, komt nogal wat kijken, mede
omdat het gemakkelijk te toetsen moet zijn. Wanneer je té gede-
finieerd te werk gaat en regels voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn,

KLIP EN KLAAR ZIJN IN DE REGEL-

GEVING – NUTTIG, LEERZAAM EN 

INSPIREREND – VAN GROTE WAARDE 

VOOR DE TOEKOMST – GEWOON DOEN

Zomaar wat citaten uit de reacties van de pilotrasvereni-
gingen inzake Certificering.

De Certificering van rasverenigingen en rashondenfokkers
is een ambitieus plan, dat een gedegen voorbereiding ver-
eist. De Commissie Certificering van de Raad van Beheer
heeft een deel van die voorbereidingen nu voorgelegd aan 6
rasverenigingen, die samen de ‘pilotcertificering’ vormen.

De samenstelling van de rasverenigingen die aan de pilot
meedoen is met zorg gekozen:  grote verenigingen, kleine en
jonge rasverenigingen, een vereniging voor een Nederlands
ras en een vereniging die te maken heeft met een grote
populariteitstoename. 
Eén van de speerpunten in de pilotfase is het Rasspecifiek
Fokreglement (RFR), een raamwerk waarin de 6 rasvereni-
gingen hun specifieke fokeisen moeten vastleggen. Daarbij
is men gebonden aan een aantal verplicht op te nemen
artikelen, waarbinnen de eigen, rasspecifieke wensen vast-
gelegd kunnen worden.   

We hebben de pilotverenigingen gevraagd om hun ervaringen
in deze pilotfase eens op papier te zetten, gezien vannuit
het eigen gezichtspunt. Hierna leest u het resultaat.

Rasverenigingen die informatie willen ontvangen over
certificering, kunnen de website van de Raad van Beheer
bezoeken: www.raadvanbeheer.nl > Fokkerij, Gezondheid,
Gedrag & Welzijn > Certificering-Keurmerk fokkers.
Vanzelfsprekend kan men ook contact opnemen met de
schrijvers van de stukjes in deze Rasecht.
De Commissie Certificering is bereikbaar via:
certificering@kennelclub.nl         
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kom je in moeilijkheden. Daarom is het van belang om klip en
klaar te zijn in de regelgeving. Een klusje dat onder leiding van
Jan Dekker, secretaris van de Raad van Beheer,  uiteindelijk, naar
ons oordeel, tot een goed resultaat heeft geleid. 
Wanneer u, als rasvereniging, van plan bent om dit traject in te
gaan, doet u dit dan met leden die veel ervaring hebben op het
gebied van de historie van het ras, maar ook op het gebied van de
fokkerij. U weet uit het recente verleden dat een ‘top down’
beleid niets anders oplevert dan boze fokkers en leden die zich
van de rasvereniging afkeren en dan bent u nog verder van huis.
De bedoeling is dat alle fokkers uit uw rasvereniging zich in het
beleid kunnen vinden. Wellicht trekt u er zodoende fokkers bij en
houdt u tevens een sterke rasvereniging, zonder dat fokkers zich
genoodzaakt voelen om iets anders te gaan doen. 

Namens de Vereniging De Drentsche Patrijshond,
Janny Offereins
VanGroevenbeek@hetnet.nl 
drentse-patrijshond@hetnet.nl 

HAVANEZER CLUB NEDERLAND

Toen de mogelijkheid zich voor-
deed om mee te doen aan een
pilotproject om te komen tot
de certificering van rasvereni-
gingen en daaropvolgend fok-
kers, was binnen ons bestuur
de keus al snel gemaakt. Als
betrekkelijk jonge vereniging,
die een zestal jaren geleden

voor zelfstandigheid koos en daardoor niet langer deel meer
uitmaakte van de Pekingees- en Dwergspaniëlclub, stond van het
begin af aan de zorg voor het welzijn, de gezondheid en de
kwaliteit van het ras hoog in het vaandel. Het resultaat hiervan
was dat wij na enige tijd van start zijn gegaan met een gericht
fokbeleid, met onder meer het in het leven roepen van het zgn.
clubfokkerschap. Dit houdt in dat wanneer een lid zich onvoor-
waardelijk conformeert aan de regels van de club, hij/zij zich club-
fokker mag noemen en ook als zodanig vermeld staat op onze
website. Voor iedere gefokte pup kan een clubcertificaat worden
aangevraagd, waarin wordt bevestigd dat de pup gefokt is volgens
de regels en richtlijnen van de club. Voor alle duidelijkheid: geen

garantie op de pup, maar wel een bevestiging van een juist uitge-
voerd fokproces. 
Aangezien de doelstellingen van de certificering door de Raad van
Beheer heel goed te vergelijken waren met het door ons gehan-
teerde systeem, bestond er vanuit ons bestuur een grote interesse
van het begin af aan betrokken te zijn bij de opstart en imple-
mentatie ervan. Het in elkaar passen van de regelgeving van de
Raad en de rasspecifieke regels van de club is vervolgens nog een
hele klus en wordt door iedere deelnemende club op eigen manier
gedaan.
Het in overlegvergaderingen kunnen waarnemen hoe verschillende
verenigingen bepaalde problemen op hun eigen, vaak op het ras
toegesneden manier oplossen is nuttig en leerzaam en inspirerend.
De ruimte laat niet toe hier meer over dit onderwerp te schrijven
maar als u meer wilt horen dan weet u ons wel te vinden.

Namens de Havanezer Club Nederland,
Theo Kok (voorzitter) en René Woudman (penningmeester)
voorzitter@havanezerclub.nl 
penningmeester@havanezerclub.nl 

NEDERLANDSE SCHNAUZER CLUB

De Nederlandse Schnauzer Club
is één van de oudste rasvereni-
gingen in Nederland en heeft sa-
men met haar leden vorig jaar
haar 85-jarig bestaan gevierd
met een gratis BBQ op het ter-
rein van de KC Arnhem te Arnhem.
Dit was  zo’n succes dat wij be-
sloten hebben dit tot een jaar-
lijks evenement te verheffen,
weliswaar niet gratis maar wel
met een hoog subsidie-gehalte.

In 1922 werd de huidige NSC opgericht met als doel te zorgen
voor de “ruwharige Duitse Pinscher”, hetgeen in de loop der jaren
is uitgegroeid tot wat het nu is: een vereniging met zo’n 1100
leden met ongeveer een 5%  die zich min of meer bezighoudt met
het fokken van onze drie rassen: de Dwerg, de Middenslag en de
Riesenschnauzer. 
Toen de discussie over de certificering zijn intrede deed, was de
mening van het bestuur: daar willen wij aan meedoen, er is nog
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zoveel op gezondheidsgebied te kanaliseren. Naar ons gevoel
voldeden we al wat aan de eisen zoals nu neergelegd in de
pilotreglementen en met plezier zeiden we dan ook ‘ja’ tegen het
verzoek van de Raad van Beheer hieraan deel te nemen. De
vooruitstrevendheid van de Raad hierin en het enthousiasme van
de mede pilotdeelnemers steunden ons in onze beslissing. De
onderlinge contacten zijn goed op basis van: wat de een niet
weet, dat vult de ander wel aan. Het doet ons goed te weten dat
het geen zinloze actie is; wel dient de Raad van Beheer er voor te
zorgen dat “certificering an sich” een brede belangstelling opwekt
bij de a.s. puppykoper. Zo niet, dan gaat er veel werk verloren.
Tijdens het voorleggen van de inhoud van deze actie aan onze
leden kwamen er zinvolle vragen los, die allemaal beantwoordbaar
bleken. Die voorstellen worden dan ook breed gedragen.
Graag besluit ik met het advies aan andere rasverenigingen - die
dit traject ook willen ingaan - met: steek uw voelhorens uit bij de
verenigingen die aan de pilot meedoen; dit is  van grote waarde
voor de toekomst van uw vereniging.

L.H. Blom
Secretaris Nederlandse Schnauzer Club
info@schnauzer.nl 

NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB 

In de loop van 2007 heeft de
Raad van Beheer de nodige
informatie verstrekt en
publiciteit gegeven aan de
plannen om fokkers en/of
rasverenigingen te certificeren.
Toen al bleek de NNTC te
voldoen aan alle voorwaarden
om mee te doen met het
pilotproject dat de Raad van
Beheer wilde opzetten. Het
bestuur van de NNTC zag dit

als een uitgelezen kans om invloed op de daadwerkelijke inhoud
en invulling van de certificering te hebben en de club heeft zich
voor dit project aangemeld. Tevens wilde het bestuur de fokkers
van de vereniging in de gelegenheid stellen om reeds vroegtijdig,
maar vrijwillig, aan deze certificering mee te doen. Wij zijn
daarom heel blij dat de NNTC één van de verenigingen is die
hieraan mogen meedoen, om na te gaan hoe de certificering in de
praktijk van alle dag zal werken. 
Tot nu toe hebben wij er absoluut geen spijt, maar alleen profijt
van. Fokreglementen worden in samenspraak gestroomlijnd en
ontdaan van onnodige onduidelijkheden, zodat deze in een
uniform Rasspecifiek Fokreglement raamwerk gepast kunnen
worden. Er komt ook een uniforme en juridisch verantwoorde
koopovereenkomst. Mochten er problemen de kop opsteken, dan
biedt deze overeenkomst zowel voor de fokker als voor de koper
bescherming. 
Gelukkig kan er veel nuttig overleg via e-mail plaatsvinden, want
niemand zit er om te springen om al te vaak kris kras door
Nederland te moeten rijden om te vergaderen. Toch zijn de paar
keer dat men gezamenlijk rond de tafel heeft gezeten, ontzettend
waardevol geweest. Ervaringen uitwisselen en knelpunten echt
bespreken heeft ook een belangrijke plaats in het geheel. Daarbij
is het altijd leuk om kennis te maken met andere kynologen en te
horen wat er in hun ras allemaal leeft.
Misschien iets langzamer dan eerst gedacht, maar wel zeker, komt
er vorm in het geheel, waardoor wij hopen de toekomstige koper

van een rashond de zekerheid te kunnen bieden dat hun beste
keuze een rashond is, gefokt met het ‘kwaliteitsbrevet’ van de
Raad van Beheer. 

Yvonne Barendregt
Secretaris Nederlandse Norwich Terrier Club
y.bar@planet.nl 

CURLY COATED RETRIEVER CLUB NEDERLAND

De Curly Coated Retriever Club
Nederland is in september 2005
ontstaan uit de Curly Commissie
van de Flatcoated Retriever Club.
Na een betrekkelijk lange pe-
riode de status ‘in oprichting’
gehad te hebben, heeft de CCRCN
in 2007 een voorlopige erken-
ning gekregen van de Raad van
Beheer.
Het is dus één van de jongste
rasverenigingen van ons land

en aangezien we toch het fokreglement, dat was meegekomen
vanuit de commissie, moesten vernieuwen, was het voor ons een
mooie gelegenheid om het direct in het raamwerk van het
Rasspecifiek Fokreglement in te passen. Met alle informatie die
los kwam omtrent de komende certificering zijn we direct aan de
slag gegaan, zodat we eigenlijk al klaar zijn om het traject in te
gaan als de ALV ons daar toestemming voor zou geven. De ALV
was zeer enthousiast over de certificering, zodat het bestuur door
kan gaan met de voorbereidingen. 
Toen we hoorden dat we mee konden doen als pilotvereniging,
vonden we dat een mooi aanbod. Wij vinden dat een pilot pas
goed kan zijn als er allerlei soorten verenigingen mee doen, van
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heel groot tot heel klein, zoals wij dus. Op dit moment hebben
wij 85 leden en worden er slechts 1 of 2 nesten per jaar gefokt.
Zo’n kleine vereniging zal dus voor heel andere problemen komen
te staan dan een hele grote vereniging.
Wij zijn pas begonnen zijn als pilotvereniging en het is dus een
beetje moeilijk om in dit stadium al over onze ervaringen te schrij-
ven. Wel vinden we dat de communicatie zeer goed verloopt. 

Hannie Warendorf,
Secretaris Curly Coated Retriever Club Nederland
curlyone@wanadoo.nl 

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER CLUB
NEDERLAND    

De Nova Scotia Duck Tolling Re-
triever Club Nederland bestaat
nu 18 jaar en is op het punt aan-
gekomen dat het ras populair-
der is dan ooit. In Nederland zijn
afgelopen jaar meer ‘Tollers’
geboren dan in het land van oor-
sprong, Canada. 
Bij verschillende retrieverrassen
is het niet goed verlopen nadat
de populariteit was toegenomen

Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers. Rasecht wordt automatisch verstuurd aan het 
secretariaat van alle aangesloten leden van de Raad van Beheer met het verzoek deze door te sturen aan bestuurleden, fokkers en andere belang-
stellenden en de artikelen te publiceren in het clubblad. Rasecht is via de website – www.raadvanbeheer.nl – voor iedere overige geïnteresseerde te lezen. 

U kunt zich via de website aanmelden voor gratis toezending. Kijk hiervoor op www.raadvanbeheer.nl, knop ‘Fokkerij’, menu ‘Certificering’.
Heeft u vragen over certificering en/of goede ideeën? Stuur een mailtje naar certificering@raadvanbeheer.nl. 

Blijf op de hoogte en bezoek regelmatig de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl.

en één van de speerpunten van de club is het ras beschermen
tegen de enorme druk van het commercieel fokken. Dat kan op
verschillende manieren, alleen als kleine rasvereniging kun je niet
iedere geïnteresseerde bereiken. 
Toen de Raad van Beheer aangaf, dat zij het proces van het fok-
ken wilde gaan certificeren, waren wij daar zelf al mee bezig. Er
waren gesprekken gevoerd met fokkers om te kijken hoe dit in zijn
werk zou kunnen gaan. Met de Raad in de pilot kunnen we mee-
denken en ‘schaven’ aan het proces en kunnen wij, met de overige
pilotverenigingen, meewerken aan een uitstraling die als kleine
rasvereniging nooit te halen valt. De ervaringen tot nu toe zijn
uitstekend; er is een gedegen voorbereiding geweest en er wordt
met de andere pilotverenigingen soms stevig gediscussieerd. De
samenwerking tussen de pilotverenigingen is goed; men is gelijk-
gestemd qua opvatting over de certificering en over het fokken
met hun ras in het algemeen. Eén van de positieve punten die wij
al merken, is dat er met kritische ogen naar ons Rasspecifiek Fok-
reglement wordt gekeken door medebestuurders en dit geeft ons
de gelegenheid goed beslagen naar onze fokkers terug te koppe-
len. Het fijne is dat het eigenlijk erg meevalt met de aan-
passingen die wij moeten doorvoeren. Het fokreglement dat wij al
hadden is redelijk up-to-date. 
Als advies kunnen wij nu meegeven dat iedere rasvereniging het
gewoon moet doen, bereid het goed voor en overleg met de
achterban. Het komt ten goede aan het ras, de fokker en de
rasvereniging.

Rob Meijer,
Voorzitter Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
voorzitter@tollertales.nl
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