Jaarverslag commissie kynologie 2016.
1. Inleiding
Het Jaarverslag 2016 is opgesteld als verantwoording van de
inspanningen op het gebied van gezondheid, fokkerij en exterieurgerelateerde evenementen en onderwerpen. De uitoefening ligt in het
takenpakket van de commissaris kynologie in samenwerking met de
commissie kynologie. De functionarissen binnen de commissie zijn in de
loop van het jaar gewisseld. Achterliggende gedachte daarbij om de
commissie los te koppelen van de functie van de CK. Bij een tweede
oproep voor kandidaten kwamen zes kandidaatstellingen. Hieruit is een
keuze gemaakt door het Hoofdbestuur, volgde een toetsing van de
kandidaten bij de desbetreffende afdelingen en kon tot aanstelling worden
overgegaan. Per 12 oktober benoemd, bestaat de Commissie uit de
volgende personen: de dames Y. Verschoor, R. Nefs-Hartogs, P. Schipper
en de heer J. van Weersch.
Wanneer de CK aftreedt zal de Commissie in werking blijven.
Hiermede is voor een deel tegemoet gekomen aan de
herstructureringsvoorstellen.
2. Doel, doelgroep (gebruikers), beoogd resultaat.
Onveranderd gebleven: Doel, het geven van vorm en sturing aan
ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en welzijn van Duitse
Herdershonden, van fokkerij binnen de rasvereniging, aan het tot stand
komen van exterieur-gerelateerde evenementen, aan het verstrekken
van voorlichting aangaande kennis omtrent het ras en de actuele
ontwikkelingen omtrent het houden van (ras)honden en de eisen die de
overheid en de overkoepelende kynologie daaraan stelt, aan het
onderhouden van contacten met andere kynologische verenigingen en
koepelorganisaties, het bijwonen van alle met voornoemde zaken
verband houdende vergaderingen, lezingen en seminars.
Tevens participeren in de totale bestuursstructuur van het
Hoofdbestuur en het uitvoeren van de daaraan gekoppelde
taakstellingen.
Doelgroep alle leden van de VDH doch ook de potentiële leden.
Speciale aandacht ook voor niet-kringgroep gebonden leden.
Dit alles voor het in stand houden van een gezonde rashondenpopulatie

met behoud van de in de rasstandaard omschreven
gebruiksmogelijkheden van het ras, alsmede het vitaal houden en waar
mogelijk doen uitgroeien van de vereniging.

3. Looptijd en functionarissen.
Het Jaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en
met 31 december 2016. De functionarissen van Commissie Bijstand
Kynologie zijn zoals in de inleiding vermeld, afgetreden en een nieuwe
commissie is aangesteld per 15 oktober.
De CK is dezelfde gebleven.
Bijstand werd verleend door mw. T.Spaas (puppy-lijst, koopcontracten,
certificaten fokniveau, Darwin etc.) alsmede dhr. Dankers (statistische
gegevens). We hechten er aan om alle functionarissen bijzonder te
danken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

4. Toetsing aan Jaarplan 2016.
Zie Bijlage.

5. Activiteiten en behaalde resultaten.
Mede gelet op de aanbevelingen in het beleidsplan t.a.v. kynologie
vallen volgende zaken op te merken of vonden de navolgende
activiteiten plaats:
-De terugloop gekeurde honden op FGK’s blijft waarneembaar en
houdt gelijke tred met de terugloop van geboorten.
- Zoals reeds in het vorige Jaarverslag weergegeven is er in WUSVVerband géén opleiding meer tot WUSV/SV-Richter. De SV heeft
summier aangegeven dat hiertoe vanaf 1 januari 2017 weer
activiteiten in ondernomen gaan worden: er zal een mogelijkheid
komen om zich te bekwamen tot SV National Richter/International
Richter alsmede SV-Vollrichter. De precieze inhoud en vormgeving is
ondanks herhaaldelijk verzoek in de tussenliggende periode niet
verstrekt. De opleiding wordt weergegeven in de van kracht wordende
SV-Richterordnung 2017.
-De organisatie KCM werd geïnitieerd door leden van HB, CBK en
Werkgroep KCM. Deze laatste werkgroep bestond uit de leden

Y.Verschoor, M.Scheffers, J.Voltijn en J. van Weersch. Tevens werd
bijstand verleend door een aantal andere vrijwilligers.
-De KCM kende een splitsing van Stokharen en Langstokharen. Met
een aantal ingeschreven honden van meer dan 100 stuks bleek de
LSH-variëteit zeer zeker bestaansrecht te hebben in de vorm van een
aparte show. Een opmerkelijk initiatief dat goed werd ontvangen, ook
door de SV.
-In 2016 is de Liefhebbersdag weer georganiseerd. Hierbij vinden
zonder competitie-element beoordelingen plaats van
liefhebbershonden op het gebied van veterinaire aspecten,
werkaanleg en karakter alsmede bouw en gangwerk. Ontvangst van
dit concept was weer zeer positief. Opzet kan gekoppeld aan diverse
evenementen of alleenstaand gebruikt worden. In 2016 is opnieuw
gekozen voor een combi met het NIAK en NIBK. Een woord van dank
aan de organisatie ter plekke die zeer creatief wist om te gaan met
een regelrechte hittegolf waardoor welzijn van de aanwezige honden
in het gedrang leek te komen. Maar met vereende krachten en
inventiviteit werd het weekend tot een waar feest en een genot om
aan deel te nemen of bij te wonen !
-Het Fokkerscongres werd weer georganiseerd: de kwaliteit van de
lezingen werd hogelijk gewaardeerd. Ook dit jaar was er sprake van
geringe belangstelling. Dit ondanks de poging om de dag niet te lang
te laten duren. Ook werd er ruim aandacht aan gegeven in blad en
nieuwsbrief. Er blijven steeds critici zijn die vinden dat de VDH meer
moet doen aan opleiding en info-dagen welke vervolgens zelf
schitteren door afwezigheid.
-Er is overleg geweest met of er zijn vergaderingen bijgewoond met:
Raad van Beheer, Rasgroep 1, FHV, EMS , WUSV-Vollversammlung,
Faculteit voor Diergeneeskunde, gesprekken met diergeneeskundige
specialisten, deelname RvB Kennis Tour, overleg met FGKkeurmeesters etc. Ook is participatie geweest in de promotie tijdens
Animal Event en op de Winner/Hond2016.
-Er is een actieve participatie geweest in de organisatie van de KCM.
-Er zijn diverse verwerkingen geweest m.b.t. Aanvraag
vertrouwensarts en Inventarisaties haarvariëteit.
-Het aantal honden gefokt uit keurfok/VFR, kan momenteel niet
toereikend zijn voor de aanvragen. Er bestaat duidelijk behoefte aan
meer op fokgeschiktheid gekeurde dieren. Helaas zoeken nu nog te
veel liefhebbers de weg van de minste weerstand met alle nadelige
gevolgen van dien.

-Reeds aangestipt maar nogmaals: Ook in 2016 is weer veel werk
verricht voor de vereniging door mevrouw Spaas. Zij heeft zeer vele
uren gestoken in puppybemiddeling, verwerking gegevens,
certificaten fokniveau en nog veel meer. Een prachtig werk, geheel
belangeloos en op de achtergrond. Daarom bij deze gaarne het
uitspreken van waardering voor deze arbeid! Ook de heer Dankers
heeft op de achtergrond vele gegevens verwerkt o.a. voor de
puntentelling voor Hond van het Jaar.
6. Financiën.
De begroting van de CBK is relatief gering t.o.v. andere commissies.
Ingrijpende budgettaire veranderingen liggen niet in de lijn der
verwachting. Hopelijk is er in het Jubileumjaar voldoende armslag om
extra glans te verlenen aan de exterieur-evenementen. De organisatie
van de afgelopen KCM-edities heeft in ieder geval gunstige condities
geschapen om gebruik te kunnen maken van opgebouwde reserves.
Een prijzenswaardige werkwijze waarbij absoluut geen afbreuk gedaan
hoefde te worden aan de kwaliteit van het evenement.
Door de verschuivingen gerelateerd aan de beoogde herstructurering
zal steeds meer sprake zijn van activiteiten in het belang van alle DH’s.
De begroting zal daardoor geleidelijk aan onderhevig zijn aan
intrinsieke verschuivingen.
7. Vooruitblik.
-De CK en de commissie bijstand kynologie zullen tot verdere
uitwerking komen van de aanbevelingen gegeven in het rapport van de
Werkgroep Herstructurering. Dit zal niet meer zo ingrijpend behoeven
te zijn. In feite behoeft de structuur slechts inbedding in de juridische
hoofdstructuur en nieuwe nomenclatuur.
-Het Projectenboek 2016 kon begin van het jaar reeds gepresenteerd
worden binnen de Commissie Kynologie. Opzet hiervan was geënt op
de nieuwe positionering van HB-lid en commissie. Het Projectenboek is
SMART-geformuleerd en voldoet in opzet ook aan controle en
bijstelling. (Cirkel van Deming). Het oppakken van de nieuwe
werkwijze heeft helaas uit praktische omstandigheden nog niet
plaatsgevonden.
-Op de voet gevolgd zijn de ontwikkelingen binnen SV/WUSV-verband
m.b.t. de FGK. Duidelijk is geworden dat wellicht al in 2017 of 2018 de
instap naar een FGK ook zal kunnen plaatsvinden middels
Werkaanlegtest en Karakterproef. Het certificaat IPO blijft natuurlijk
geldend.

-Aandacht zal weer gegeven moeten worden aan de Liefhebbersdag
maar ook aan andere belangen voor niet-kringgroep gebonden leden.
-Een Plan van Aanpak m.b.t. het omgaan met genetische aandoeningen
zal geïnitieerd worden. Dit zal niet onmiddellijk gereed zijn: integraal
fokbeleid vergt doordachte keuzes en alle factoren moeten op de juiste
wijze ingeschaald en gepositioneerd worden. Integraal fokbeleid vereist
vanuit wetenschappelijke startpunten meeweging van allerlei factoren:
diagnostische mogelijkheden, genetische aspecten en correlaties,
populatie-kwaliteiten o.a. inteelt-coëfficiënt van de populatie, mate van
lijden, leeftijd van optreden, maatschappelijke perceptie, parallelliteit
met andere rasverenigingen etc.
-Status van het ras: de bestaande polarisatie te weten enerzijds de
showlijnen, anderzijds de africhtingslijnen is nog zeer duidelijk
aanwezig. Vanzelfsprekend bestaan er cross/over -voorwaarden tussen
beiden maar uiterlijk en karakter zijn meestal goed duidbaar. Enerzijds
bemoeilijkt deze differentiatie de herkenbaarheid of eigenschappen van
het ras, anderzijds schept het gunstige condities om op de langere
termijn probleemvertragend om te kunnen gaan met de aan elk ras
verbonden verwantschapstoename. De unieke situatie kan ontstaan dat
binnen het ras een heterosis-effect voor de populatie benut kan
worden. Er zijn verschillende scenario’s: oftewel we benutten dit effect
slechts op de lange termijn indien de inteeltcoëfficiënt de gevarenzone
ingaat (gezien de grootte van de populatie kan dit nog geruime tijd
duren), oftewel we durven incidenteel reeds de stap te nemen dan wel
passen dit met enige regelmaat toe en benutten het heterosis-effect.
Bij het uiterlijk van de honden blijven staan als aandachtpunten: het
grootte-probleem, overtypering bv overhoeking in de achterhand, ,
overdreven rugwelving en te zware honden. Daarnaast de vastheid: in
de achterhand vooral ten gevolge van de te diepe hoeking cq de te
lange onderschenkel; in de voorhand resulterend in met name de
zwakke voormiddenvoet en in de schouderpartij specifiek bij de
langstokharige honden. Daarbij speciale aandacht voor de niet correcte
lijnen in het front: “frans” staan, gebogen voorpoten. Ook baren de
onderbelijning (korte onderborst) en de onvoldoende adel in de kop
nog zorgen. Karakter en werkeigenschappen lopen nog wat uiteen,
variërend van te weinig werktemperament tot te hoge
neurosensibiliteit.
In 2016 is duidelijk geworden dat de aanpak van het Grootte-probleem
steeds meer bijval krijgt en behoeft. De daar aan te koppelen
Zuchtwert door de SV zal een nuttig instrument gaan worden. Binnen
de VDH zullen we blijven kijken hoe fokmaatregelen in WUSV-verband
inpasbaar zijn in onze fokkerij.
8. Opmerkingen en knelpunten.
Het is in het voorgaande jaarverslag ook al aangestipt en nu nog

steeds van kracht: naar voren kwam met regelmaat de negatieve
invloed die social media kunnen hebben op de beleving van de
hondensport. De meest uiteenlopende en onvoldoende door
wetenschappelijk onderzoeken gestaafde uitspraken begonnen een
eigen leven te leiden. Ongetwijfeld heeft dit niet alleen de integriteit
van personen aangetast maar ook het imago van de rashondenfokkerij.
Ook vereniging intrinsiek negativisme bemoeilijkt nog steeds in alle
bestuurslagen aanzienlijk de praktische uitvoering alsmede de
motivatie.
De huidige bestuurders zien zich in de uitoefening van hun functie
bezwaard door de vele praktische taakstellingen.
In 2016 kon ondanks alles vastgesteld worden dat er toch
langzamerhand meer en meer mensen opstaan om ook iets te doen
voor hun vereniging. Daar zijn gelukkig ook jongeren onder. Een
hoopvol gegeven!
De verhouding met de Raad van Beheer is prima verlopen, met de SV
helaas nog wat stroef. De problemen intern binnen de SV hebben
invloed op de WUSV-verenigingen.
9. Bijlagen.
-Toetsing aan Jaarplan 2016 CBK
-Jaarplan 2017 CBK
-Statistische gegevens afd. kynologie (gegevens mw. Spaas)
-Aanvullend cijfermateriaal (gegevens dhr. Dankers).
Januari 2017
P.Nefs, Comm.Kynologie (Comm. Fokkerij en Gezondheid)

