
Het hoe en waarom van de 
    rasvereniging
Wie gaat sporten kan zich aansluiten bij een sportvereniging. Wie muziek maakt, kan 
zich melden bij een muziekvereniging. Iets samen doen wordt door tienduizenden gelijk-
gestemden gedaan en nog eens tienduizenden genieten daarvan. Met honden is het al 
niet anders; actief zijn met je huisgenoot is populair en daarom laat ONZE HOND u in 
kort bestek kennismaken met de wereld van de hond. Deze maand: de rasvereniging. 

Clubblad. Hét communicatiemiddel tussen 
bestuur en leden zijn het clubblad en de 
website. Het is afhankelijk van de grootte van 
de rasvereniging en de beschikbare financiële 
middelen hoe frequent een clubblad verschijnt 
en hoe het eruit ziet.  
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Tip: Nieuwe leden van rasverenigingen doen er 
goed aan de statuten en huishoudelijke reglemen-
ten op te vragen, zodat ze zich een beeld kunnen 
vormen van het reilen en zeilen binnen de club.

Keus genoeg
Niet voor elk ras is er een rasvereniging. Bij numeriek 
kleine rassen of bij recent erkende rassen is dat soms 
het geval. Maar er zijn ook hondenrassen waarbij er 
meer dan één bij de Raad van Beheer aangesloten 
rasvereniging is. Een voorbeeld hiervan is de Hova-
wart; dit ras heeft maar liefst vier(!) aangesloten clubs 
– en dat voor een relatief klein ras. Een aantal jaren 
geleden is de Raad van Beheer door de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit gedwongen om het ‘1 
vereniging per ras’ beleid af te schaffen. Daarna 
kwamen de nieuwe rasverenigingen als paddenstoe-
len uit de grond. M.i. kan dit niet alleen de kennis en 
kunde versnipperen maar ook de onderzoeken naar 
erfelijke gebreken. De komst van nieuwe rasvereni-
gingen is niet zelden het gevolg van onderlinge 
persoonlijke vetes of verschillende zienswijzen.           
Het is aan de nieuwe hondeneigenaar om uit te 
vinden welke rasvereniging hem of haar het meeste 
aanspreekt. Zonder in een bepaalde richting te willen 
‘sturen’, zijn transparante gezondheidseisen heel 
belangrijk. Een rasvereniging waarvan het Vereni-
gingsfokreglement integraal op de website staat en de 
uitslagen van gezondheidsonderzoeken en show- en 
werkresultaten in het clubblad worden gepubliceerd, 
heeft mijn persoonlijke voorkeur. Jaren geleden is 
‘transparant zijn’ een leuze van de Raad van Beheer 
geweest, dus nieuw is dit begrip niet. Echter, de keuze 
voor het lidmaatschap van een rasvereniging kan ook 
worden ingegeven door de fokker bij wie de pup is 
gekocht en/of aan welke activiteiten men wil gaan 
deelnemen. Tentoonstellingen? Jachttrainingen? 
Workshops? Hondensporten? Wandelingen of andere 
recreatieve bezigheden? Er is keus genoeg. 

Rechten en plichten 
Een rasvereniging werkt voornamelijk dienstverle-
nend. De lidmaatschapsgelden van de leden 
moeten verantwoord worden besteed, waarbij men 

Aanschaf via de rasvereniging
In Nederland is de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
de organisatie die staat voor de relatie tussen mensen en 
honden. De Raad zet zich in voor het fokken van raszuivere, 
gezonde rashonden maar ook voor gezondheid, gedrag en 
welzijn van rashonden in Nederland. 
Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 150 rasverenigingen 
aangesloten en daar kun je terecht voor informatie over alle 
aspecten van het ras van je keuze. Het wordt toekomstige 
hondeneigenaren niet moeilijk gemaakt, want de website 
van de Raad van Beheer (www.houdenvanhonden.nl) bevat 
niet alleen foto’s en een korte karakteristiek van elke 
rashond, maar ook de website- en emailadressen van alle bij 
hen aangesloten rasverenigingen.     
De eerste stap bij het kopen van een rashond is, idealiter, 
contact zoeken met de rasvereniging. Daar is de liefde voor 
en de gebundelde kennis van het ras aanwezig en daar zet 
men zich in voor een gezonde hondenpopulatie, met het 
gewenste temperament en gedrag. Kortom, voor het ras van 
je dromen. 
Verwar een rasvereniging niet met een kynologenclub of 
een kynologenvereniging – kortweg KC of KV genoemd. 
Dat zijn regionale verenigingen, die veelal (gehoorzaam-
heids)cursussen en opleidingen voor baas én hond organise-
ren, evenals regionale clubmatches. Rasloze honden zijn 
daar ook welkom. In een volgende ONZE HOND wordt met 
kynologenclubs kennisgemaakt. 

Verenigingsfokreglement
Ook in de kynologie is het noodzakelijk om het kaf van het 
koren te scheiden. Om er zeker van te zijn dat men contact 
opneemt met de juiste mensen, is het belangrijk te weten dat 
het om een bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereni-
ging gaat. ‘Aangesloten’ betekent dat de rasvereniging aan 
een aantal door de Raad van Beheer gestelde voorwaarden 
voldoet. Eén van die voorwaarden is het Verenigingsfokre-
glement. Een reglement dat het bestuur van elke aangeslo-
ten rasvereniging heeft gemaakt volgens een vastgesteld 
format. Het moet zijn goedgekeurd door de Algemene 
Ledenvergadering van de desbetreffende rasvereniging én 
door de Raad van Beheer. De verschillen in fokreglementen 
hebben veelal te maken hebben met typische gezondheids- 
of werkeisen binnen de verschillende rashonden. 
Het gemiddelde Verenigingsfokreglement bevat onder 
andere fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, 
gedragsregels en exterieureisen. Als een rasvereniging, in 
het belang van de hond, daaraan extra fokregels wil 
toevoegen, is dat mogelijk. 
In de fokkerij van rashonden is het belangrijk dat een fokker 
is aangesloten bij een rasvereniging en fokt volgens het 
Verenigingsfokreglement. En hoewel er bij ‘levend materi-
aal’ nooit garantie kan en moet worden gegeven, staat het 
vast dat er bij die fokkers extra tijd, aandacht en kosten zijn 
geweest om welzijn, gezondheid, gedrag en exterieur zo 
goed mogelijk te waarborgen. 

Het is belangrijk om te weten dat het om een bij de 
Raad van Beheer aangesloten rasvereniging gaat.
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fokadviescommissie, die kan adviseren, toestemming 
geven, verbieden of dispensatie geven bij de fokkerij. Soms 
nuttig, soms een bron van tweespalt. Vrijwel elke rasver-
eniging heeft een manier om belangstellenden in het ras 
van informatie te voorzien. Sinds een aantal jaren is het 
internet een snelle manier om rasverenigingen te googelen 
en meteen te kijken of er pups beschikbaar zijn. Voor een 
aspirant-koper is de rasvereniging vaak de eerste kennis-
making met de wereld van de rashond. Die informatie 
moet dus eerlijk zijn en de aspirant-pupkoper moet worden 
verwezen naar nesten en fokkers die aan alle eisen van het 
Verenigingsfokreglement c.q. de rasvereniging voldoen. 
Rasverenigingen kunnen zich niet permitteren kopers naar 
fokkers te verwijzen die zich niets gelegen laten liggen aan 
de eisen m.b.t. gezondheid, gedrag en exterieur. Laat staan 
dat aspirant-kopers bij hondenhandelaren of malafide 
adressen terechtkomen. 

Studiemateriaal
Een bestuur vergadert gemiddeld zo’n 4 tot 6 keer per jaar 
en bestaat normaliter uit 5 tot 9 personen. Drie van hen 
vormen gewoonlijk het dagelijks bestuur: voorzitter, 
secretaris en penningmeester. De andere ‘gewone’ be-
stuursleden vervullen vaak een taak bij fokkerijzaken, 
pupinformatie, clubblad, clubwinkel, website, herplaatsing 
van honden, sportieve activiteiten, ledenadministratie, 
public relations, gedragsresten, werktesten, etc.     
Leden van een bestuur kunnen het ras vertegenwoordigen 
in de rasgroep*, in de ALV van de Raad van Beheer, in 
externe commissies en in internationale kynologische 
organisaties.
Rasverenigingen spelen ook een rol bij de opleiding van 
nieuwe keurmeesters. Zo kan men een groot aandeel 
hebben in het vervaardigen en beschikbaar stellen van het 

steeds voor ogen moet houden dat de belangenbehartiging 
van het ras voorop staat. De taken van het bestuur van een 
rasvereniging zijn vastgelegd in statuten, terwijl het 
huishoudelijk reglement de dagelijkse gang van zaken 
voorschrijft. Beide reglementen moeten voor de leden 
beschikbaar zijn. Daarbinnen kan elk bestuur op eigen 
wijze de werkzaamheden en activiteiten van de rasvereni-
ging invullen.  
In grote lijnen komt het er dus op neer dat rasverenigingen 
fokkers en liefhebbers van een bepaald ras bij elkaar 
brengen en de belangen van dat ras – in de ruimste zin van 
het woord – behartigen. 
In de (half)jaarlijkse vergadering van de Raad van Beheer 
met alle aangesloten verenigingen heeft elke rasvereniging 
één stem, ongeacht het aantal leden dat de vereniging telt. 
De rechten en plichten van een rasvereniging naar de Raad 
van Beheer – en omgekeerd – zijn vastgelegd in het 
Kynologisch Reglement (KR). Elke Nederlander wordt 
geacht de wet te kennen – elke kynoloog wordt geacht het 
KR te kennen of het tenminste in bezit te hebben.   
Jaarlijks betaalt een rasvereniging een vastgesteld bedrag 
per lid aan de Raad van Beheer. De aan een rasvereniging 
verleende aansluiting bij de Raad van Beheer kan door 
dezelfde Raad, tijdelijk of definitief, worden ingetrokken. 
Het voert te ver hierop nu in te gaan, maar de kynologie 
heeft een ‘eigen rechtspraak met eigen straffen’.   

‘Thermometer in het ras’
Eén van de belangrijke taken van een bestuur van een 
rasvereniging is de vinger aan de pols houden met betrek-
king tot de gezondheid. Ook de gezondheidsuitslagen van 
onderzoeken die de Raad van Beheer aan de rasverenigin-
gen ter beschikking stelt, horen bij wat we maar ‘de 
thermometer in het ras’ zullen noemen. Iedere pupkoper 
wil graag een gezonde hond kopen en rasverenigingen 
moeten daarop inspelen en eraan meewerken. Dat neemt 
niet weg dat een nieuwe eigenaar toch een zogenoemde 
‘onderzoeksplicht’ heeft, terwijl de verkoper – in dit geval 
de fokker – aan een mededelingsplicht  is gehouden. 
Een aantal rasverenigingen kent een fokkerscommissie of 

Sinds een aantal jaren is het internet een snelle 
manier om rasverenigingen te googelen en meteen 
te kijken of er pups beschikbaar zijn.

Iedere pupkoper wil sowieso graag een gezonde rashond kopen.  
Foto: Ria Hörter.
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afgelopen periode gevoerde beleid. Voor leden is de 
ALV hét platform om voorstellen en wijzigingen in te 
dienen, nieuwe bestuursleden voor te stellen en het 
bestuur te ondervragen en te adviseren over aller-
hande onderwerpen. De notulen van een ALV 
moeten voor alle leden beschikbaar zijn.  

Creatief
Rasverenigingen organiseren, vaak jaarlijks, een 
(Kampioenschaps)clubmatch waar de honden door 
een exterieurkeurmeester worden beoordeeld en 
gekwalificeerd. Ook hier is een rasvereniging 
gehouden de reglementen van het KR te volgen. Het 
kiezen en uitnodigen van de keurmeester(s) is een 
zaak van het bestuur, maar sommige verenigingen 
laten de leden mee beslissen. 
De activiteiten die een rasvereniging organiseert, 
hangen ook samen met de aard van het ras. Soms ligt 
het accent op de hond als gezelschapsdier, op 
tentoonstellen en bij andere op het werken met de 
hond. Ook jonge hondendagen, puppydagen, 
fokkersdagen, africhtingwedstrijden, exterieurdagen, 
schapen drijven, ringtraining, aanlegtesten, karak-
tertesten, speuren, baanrennen, coursen, nesten-
dagen, familiedagen en ‘doe dagen’ kunnen op het 
programma staan. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en een aantal 
rasverenigingen speelt in op jeugdige kynologen, zo 
in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. Voor hen worden 
junior handlings tijdens de clubmatches gehouden. 

Tip 3: De eerste stap die moet worden 
gezet bij het aanschaffen van een rashond mét 
FCI-stamboom, is contact opnemen met een 
rasvereniging van het betreffende ras. ■

studiemateriaal, terwijl men ook proefexamens kan 
houden. Periodiek organiseert de Raad van Beheer, veelal 
in samenwerking met de rasvereniging, ‘echte’ examens 
voor exterieur keurmeesters. Rasverenigingen beslissen dan 
wel niet bij wie een examen wordt afgenomen, maar kunnen 
wel goed onderbouwde voorkeuren aan de Raad doorgeven.    

Tip 2: bent u echt geïnteresseerd in de regelgeving in de 
Nederlandse kynologie? Download dan een exemplaar van 
het Kynologisch Reglement via https://www.houdenvan-
honden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/ .

Vrijwilligers
Het toelatingsbeleid voor leden verschilt per rasvereni-
ging. Soms kan men meteen lid worden, andere rasvereni-
gingen hanteren een aspirant-lidmaatschap, waartegen in 
beroep kan worden gegaan, of accepteren leden alleen op 
voorstel van andere leden. Jaarlijks moet er voor een 
lidmaatschap worden betaald. Op dit moment variëren de 
contributies van circa 25 tot circa 40 euro. Soms is er 
gelegenheid om tegen gereduceerd tarief gezinslid te 
worden en leden die zich in de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen – onder bepaalde 
voorwaarden – tot lid van verdienste of tot erelid worden 
benoemd. In de statuten is geregeld hoe het bestuur moet 
omgaan met schorsing, ontzetting uit het lidmaatschap en 
royement van leden. De leden van rasverenigingen vormen 
de vijver waarin het bestuur vist als het om functies en 
vrijwilligers gaat. Het goed functioneren van een rasvereni-
ging is vaak mede afhankelijk van het aantal beschikbare 
vrijwilligers. Als de werkzaamheden een wat grotere 
omvang hebben, kan een bestuur commissies instellen – 
permanent of tijdelijk – of werkgroepen vormen. Een 
commissie fokkerijzaken, tentoonstellingscommissie, 
commissie reddingshonden, jachtcommissie, redactiecom-
missie, werkgroep keurmeesterexamen, werkgroep herzie-
ning fokregels behoren tot de vele mogelijkheden. Soms zijn 
rasverenigingen zo groot dat er lokale afdelingen (regio-
groepen, districten, kringgroepen) bestaan. 

Hét platform 
Het bestuur van een bij de Raad van Beheer aangesloten 
rasvereniging wordt democratisch gekozen uit de leden. Dit 
gebeurt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
rasvereniging, die één of twee keer per jaar wordt gehou-
den. Bestuursleden treden af volgens een van te voren 
opgemaakt rooster van aftreden. Het bestuur bepaalt de 
agenda van een ALV; de gang van zaken is geregeld in de 
statuten, de ‘grondwet’ van een rasvereniging. In de ALV 
moet een bestuur verantwoording afleggen over het in de 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor 
rasverenigingen. Foto: Gerald Waanders.

*  Door de Fédération Cynologique Internationale (FCI) zijn meer dan 300 erkende hondenrassen onderverdeeld in 10 rasgroepen. 
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