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1.  Inleiding 

 

Het is al geruime tijd geleden dat de Commissie Werkhonden een meerjarenplan heeft 

gepresenteerd. Uiteraard zijn daar allerlei oorzaken en redenen voor aan te wijzen. Het heeft 

echter weinig zin daar nu nog op in te gaan. We blikken liever vooruit. Dat kan ook nu de 

Commissie sinds maart 2009 gelukkig weer op volle sterkte is.  

 

De Commissie vindt het nodig met een meerjarenplan haar beleid voor de komende jaren ten 

minste op hoofdlijnen aan de betrokken werkhondenverenigingen en de reddingshondensport 

duidelijk en kenbaar te maken, daarbij inbegrepen alle aangesloten verenigingen, kringgroepen 

e.a. en de individuele leden. Op deze manier ontvouwt de Commissie haar doelstellingen 

waarvan zij verwacht deze gestalte te kunnen gaan geven. Vanzelfsprekend zullen de plannen 

voor met name het eerste jaar het meest concreet te benoemen zijn.  

 

Op voorhand stelt de Commissie geen tovenaar te zijn. Wat in het verleden niet of minder goed 

is gegaan moet uiteraard verbeteren, en het liefst zo spoedig mogelijk. Maar dat kan alleen als 

alle betrokken partijen, inclusief de Raad van Beheer, daaraan hun medewerking verlenen door 

een intensieve en respectvolle samenwerking. De Commissie wil zich daarvoor ten volle inzetten 

en vertrouwt erop dat haar partners dat ook zullen doen. Een bijzondere rol speelt daarbij de 

Werkhondenraad. De Commissie ziet deze raad als toetssteen voor haar uitvoerend beleid. Waar 

nodig zullen voorts de formele en informele contacten worden geïntensiveerd.  

 

De Commissie beveelt het meerjarenplan tenslotte in uw aandacht aan. 

 

2. De rol en taken van de Commissie Werkhonden 

 

2.1. De algemene opdracht vanuit het Kynologisch Reglement 

Voor de concretisering van een plan als dit, is het goed nog eens de rol en taken van de Commissie te 

benoemen. De basis ervan is te vinden in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer, aldus: 

 

"De commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren 

van de organisatie van de werkhondensport, de reddings- en lawinehonden daaronder 

begrepen, in Nederland en voor zover mogelijk eveneens in het buitenland, alsmede voor de 

representatie hiervan." 

 

Het mag duidelijk zijn: de Commissie heeft een breed mandaat van de Raad van Beheer om de 

werkhondensport en het reddingshondenwerk naar behoren te laten werken en deze ook te 

promoten, zowel hier te lande als daar buiten. Het gaat hier overigens niet om alle typen 

hondensport. Het werkterrein van de Commissie betreft enerzijds de sport die met de werk- of 

gebruikshonden volgens het IPO-programma wordt beoefend en anderzijds het 

reddingshondgebeuren volgens het IPO-R-programma.  

 



cwh/v.1.0 Pagina 4 

 

In deze zin is dan een duidelijke afbakening waarneembaar ten opzichte van andere takken van 

hondensport zoals bijvoorbeeld Gedrag en Gehoorzaamheid en behendigheid (agility).  

 

2.2. Specifieke diensten en producten 

Die brede opdracht van het Kynologisch Reglement laat zich onder andere concreet vertalen in 

de volgende producten en diensten van de Commissie: 

 Het voeren van het wedstrijd- en examensecretariaat 

Dit onderdeel lijkt op het eerste gezicht niet zo interessant of belangrijk. Niets is echter 

minder waar. Doordat dit secretariaat van dag tot dag wordt bijgehouden en de te 

houden evenementen worden gepubliceerd, kan iedere werkhondenvereniging of 

organisator direct zien op welke dag een eigen examen of wedstrijd kan worden 

gehouden en welke keurmeesters beschikbaar zijn.  

De wedstrijdkalender is voorts voor alle grotere evenementen van belang om zoveel als 

mogelijk conflicten te kunnen vermijden. De Commissie zal het secretariaat op de 

bekende wijze willen en blijven uitvoeren.  

De Commissie beraadt zich nog over het nut en de noodzaak van de mogelijkheid van het 

publiceren van de verschillende uitslagen, uitgezonderd uiteraard die van het NK 

Speuren en het NK IPO voor alle rassen. Voor alsnog lijken de verenigingen en andere 

publicisten uitstekend te kunnen voorzien in deze informatieverstrekking.  

Een belangrijk onderdeel blijft de procedure voor het aanvragen van een keurmeester, 

maar net zo zeer het verwerken van alle uitslagen en het vullen van de gebruikelijke 

statistische gegevens inzake de jaarlijks gehouden evenementen. De Commissie zal deze 

taken blijven vervullen.  

Te zijner tijd - gedacht wordt aan een periode van twee à drie jaar - zal onderzocht 

worden hoe een verdergaande automatisering een grotere rol kan gaan spelen in de 

verwerking van alle uitslagen en overige gegevens.  

 De organisatie van het NK Speuren en het NK IPO 'alle rassen' 

De Commissie is verantwoordelijk voor het jaarlijks doen houden van deze nationale 

kampioenschappen. Ieder jaar zal de Commissie opnieuw de werkhondenverenigingen 

benaderen met het verzoek de organisatie praktisch ter hand te nemen. De Commissie 

realiseert zich terdege, dat het voor één of meer organiserende verenigingen een 

behoorlijke verantwoordelijkheid betekent en veel inzet en werk van hun individuele 

leden vergt. Dat het tot nu toe iedere keer tot goede organisaties heeft geleid, is iets om 

dankbaar voor te zijn. De Commissie zal iedere keer het betreffende evenement samen 

met de organisator gestalte geven. Uiteindelijk is de Commissie eindverantwoordelijk. 

Richtlijnen en de voorwaarden voor de uitvoering van deze evenementen zijn door de 

Commissie ontwikkeld en bekend gemaakt aan de verenigingen. De Commissie zal deze 

bij voortduring blijven evalueren en waar nodig bijstellen. En tenslotte is het belang van 

deze kampioenschappen groot: zonder deze te houden, kunnen we geen Nederlandse 

deelnemers naar de FCI-wereldkampioenschappen afvaardigen. En dat wil toch niemand.  
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 Het bepalen van de selectie-eisen en de samenstelling van WK-teams 

Vanzelfsprekend wil de Commissie er steeds voor zorg dragen dat de beste combinaties 

zich voor de selectie weten te plaatsen. Daarvoor zijn uiteraard objectieve criteria nodig. 

De Commissie ontwikkelt deze, stemt ze af in de Werkhondenraad en stelt ze waar nodig 

weer bij. Doel is uiteindelijk niet de eendagsvliegen te selecteren, maar de meest 

bestendige en best scorende combinaties, bezien over een langere periode van ten 

minste een jaar. Ieder jaar zal de Commissie zich intensief met de procedures bezig 

houden, de selecties naar beste eer en vermogen samenstellen en tenslotte de personen 

benoemen die de teams als coach kunnen bijstaan en begeleiden. Vertrouwen over en 

weer is hier een absoluut sleutelwoord. Met inachtneming van haar mogelijkheden zal 

de Commissie de WK-teams zo maximaal mogelijk faciliteren en ondersteunen. Tot slot is 

van belang dat we ons ervan bewust zijn, dat we grofweg gezegd toch 'middenmoters' 

zijn. De Commissie wil gaan verkennen in hoeverre een stijgende lijn te ontwikkelen valt, 

omdat ze ervan overtuigd is dat er in Nederland ruim voldoende potentieel aanwezig is 

om die middenmoot te ontstijgen. 

 Pakwerkers en spoorleggers 

Samengaan, samen doen, samen sporten en dat onder één noemer. Een logisch gevolg 

daarvan is, dat de Commissie er ook naar streeft om in eerste instantie één algemeen 

pakwerkerskorps in het leven te roepen. Dat betekent dat onafhankelijk van deze of gene 

werkhondenvereniging een algemeen licentieregime gaat gelden. De licenties zullen dan 

door de Commissie namens de Raad van Beheer worden uitgegeven. Inmiddels zijn diverse 

keren overleggen gevoerd met de commissarissen africhting van de betrokken 

werkhondenverenigingen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak dat zeer nauw 

aansluit bij de huidige werkwijzen van de verenigingen waarbij de pakwerkers thans worden 

geëxamineerd en afhankelijk van het resultaat de A- (allround) of de B- (wedstrijd) status  

kunnen verwerven. Deze pakwerkers zijn dan met name inzetbaar op de nationale en 

internationale wedstrijden.  

Net als nu zal ieder jaar aan de zogenoemde pakwerkersdagen invulling worden gegeven 

door de betrokken werkhondenverenigingen. De Commissie verwacht de nieuwe 

pakwerkersregeling aankomend jaar te presenteren, terwijl de invoering ervan wordt 

voorzien in 2011. Ook deze regeling zal in 2012 en daarna worden geëvalueerd en indien 

nodig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.  

Overigens merkt de Commissie op, dat zij het pakwerkersniveau hier te lande kwalitatief 

hoog aanslaat. Dat zegt iets over de wijze waarop binnen de verenigingen wordt omgegaan 

met de opleiding en scholing van het pakwerkerspotentieel.  

 

In tweede instantie streeft de Commissie ernaar om op identieke voet één algemeen 

spoorleggerskorps te formeren. De ideeën daarover staan nog in de kinderschoenen. Naar 

verwachting zullen de eerste concept-voorstellen de verenigingen en de commissarissen 

africhting op zijn vroegst eind 2011 of begin 2012 bereiken. Daarmee is overigens niet gezegd 

dat 'het spoorleggen' in de ogen van de Commissie minder belangrijk zou zijn. Integendeel.  

 



cwh/v.1.0 Pagina 6 

 

De Commissie moet echter keuzes maken waarbij het onder één noemer brengen van de 

pakwerkerslicenties de voorkeur genoot.  

 

Overigens spreekt de Commissie nog wel haar zorg uit over het uitleggen van de sporen in 

kwalitatieve zin. De Commissie wil in samenwerking met de verenigingen gaan verkennen op 

welke wijze met name de opleiding en bijscholing inzake het spoorleggen inhoudelijk en 

uitvoerend naar een voor iedereen acceptabel en hoger niveau kan worden gebracht.  

 Relatiebeheer 

Contacten leggen en onderhouden, elkaar opzoeken, formeel en informeel, je netwerk 

onderhouden, het bezoeken - al dan niet op uitnodiging - van diverse evenementen, de 

oren te luisteren leggen maar ook overleggen en waar nodig een duidelijk standpunt 

innemen. Op deze manier wil de Commissie invulling geven aan haar relatiebeheer. In 

formele kwesties onderhouden we soms afzonderlijk, maar meestal collectief onze 

contacten met de verschillende werkhondenverenigingen en hun besturen. Dat contact 

en overleg krijgt concrete vorm in de tweejaarlijkse vergaderingen van de 

Werkhondenraad. De twee bijeenkomsten met deze raad fungeren bij uitstek als 

platform voor de Commissie om haar beleid en voornemens te toetsen maar ook om 

algemene besluiten en regels te laten accorderen. Zo is dat ook uitdrukkelijk bepaald in 

het Kynologisch Reglement. 

 

Daarnaast wil de Commissie op inhoudelijk niveau verschillende hondensportkwesties 

van voornamelijk technisch gehalte bespreken met de commissarissen africhting die de 

meeste verenigingen kennen. In het algemeen gesproken zal dat twee tot drie keer per 

jaar plaatsvinden. Voornemens van de Commissie ter zake veranderingen en 

verbeteringen in het sportbeleid worden hier ingebracht en getoetst. De Commissie 

hecht veel waarde aan de inbreng van deze commissarissen en zal de ingeslagen weg de 

komende jaren blijven bewandelen en waar nodig intensiveren.  

 

Een andere belangrijke speler is de Raad van Beheer. De Raad heeft uit zijn midden een 

gedelegeerde benoemd voor werkhondenzaken. Het is verheugend te noemen dat deze 

gedelegeerde afkomstig is uit de Commissie en het 'werkhondenklappen van de zweep' 

dus kent. Alle belangrijke documenten en correspondentie worden gedeeld, regelmatig 

wordt gevraagd en ongevraagd aan de gedelegeerde en de Raad advies uitgebracht over 

uiteenlopende kwesties. De Commissie is van plan deze activiteiten voort te zetten op de 

thans aanwezige vertrouwensbasis. Daar blijft de Commissie in investeren. 

 

Ten slotte zet de Commissie zich in voor een sterkere vertegenwoordiging binnen de FCI. 

Bekend is dat de heer F. Jansen, als gedelegeerde van de Raad van Beheer, thans de 

functie van voorzitter vervult voor zowel de FCI-gebruikshondencommissie als de FCI-

reddingshondencommissie. De Commissie is van mening dat naast de heer Jansen een 

tweede Nederlandse gedelegeerde in beide commissies afgevaardigd moet worden.  
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Op deze manier kan de heer Jansen onafhankelijk optreden en kunnen niettemin onze 

belangen maximaal worden behartigd. De Commissie heeft hiertoe inmiddels een 

verzoek bij de Raad van Beheer neergelegd. 

 Het voeren van de correspondentie 

Communicatie is een groot goed. Dat geldt ook de schriftelijke communicatie. Dagelijks 

komen vele mails en andere post binnen van vele verschillende afzenders. Al die post 

moet vrijwel direct per dag worden verwerkt en uiteraard beantwoord. Het medium e-

mail zorgt ervoor dat het secretariaat vele mailtjes binnen krijgt, rijp en groen door 

elkaar, en afkomstig van 'jan en alleman'. Het secretariaat besteedt hieraan vele, zo niet 

te vele uren en dagen aan. De Commissie stelt zich op het standpunt dat zij in feite van 

doen heeft met de besturen of hoofdbesturen van de overkoepelende 

hondensportorganisaties, dus niet met aparte daarbij aangesloten of daaronder 

ressorterende verenigingen, kringgroepen of individuele leden, tenzij dat noodzakelijk is 

bijvoorbeeld bij de organisatie van een NK. De Commissie moet vaststellen dat er 

regelmatig mails of brieven al dan niet ter kennisneming, worden ontvangen die 

geschilpunten of andere organisatorische verschillen van inzicht en problemen bevatten 

tussen diverse leden, bestuursleden, en ex-bestuursleden en andere functionarissen van 

de verschillende verenigingen. Het is echter geen taak van de Commissie om al dan niet 

vermeende misstanden, ruzies en andere geschillen tussen de diverse partijen te 

beslechten. De Commissie is immers geen geschilleninstituut.  

Ook worden nogal eens door individuele leden vragen gesteld die in feite door hun eigen 

organisatie beantwoord kunnen en moeten worden. Het behoeft geen betoog dat de 

Commissie die voor haar niet bestemde correspondentie liever niet meer wil ontvangen. 

Dat spaart veel tijd en geld. De verenigingen wordt verzocht hun achterbannen hierop te 

wijzen. De Commissie zal het komende jaar het beleid gaan voeren dat dit type 

correspondentie niet meer  behandeld zal kunnen worden. Wordt in kwesties getwijfeld 

over het al dan niet inschakelen of informeren van de Commissie, dan is en blijft zij 

uiteraard bereid ter zake advies te geven. 

 Administratieve diensten 

Ten behoeve van een gestroomlijnde afhandeling van de aanvragen van de examens en 

wedstrijden, is een procedure ontwikkeld die in beginsel in eerste aanleg via de uit te 

nodigen keurmeester loopt. Naar het oordeel van de Commissie verloopt deze procedure 

in het algemeen gesproken goed en zal dan ook de komende jaren gehandhaafd blijven. 

Het blijft het streven om uiteindelijk naar een ict-ondersteunde applicatie te geraken die 

door alle betrokkenen via de elektronische snelweg gebruikt kan worden. Gesprekken 

hierover zullen op termijn met het webbeheer van de Raad van Beheer worden gevoerd. 

De voorwaarden en de route inzake de aanvraag van een buitenlandse keurmeester is 

inmiddels verbeterd en blijft gehandhaafd. De Commissie is overigens van mening dat 

het geen algemeen gebruik moet worden dat met name de organisatoren in de 

grensstreken buitenlandse keurmeesters uitnodigen. De Commissie zal hier op toezien. 
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De vrijgave van de eigen keurmeesters voor het buitenland namens de Raad van Beheer 

blijft de Commissie beheren.  

De uitgifte van het hondenlogboek blijft net als nu berusten bij het secretariaat van de 

Commissie. 

De ontwikkeling van de diverse formulieren ten slotte blijft de aandacht van de 

Commissie hebben. Invulgemak is hierbij leidend. De Commissie is van oordeel dat ze 

alleen nog op  elektronische wijze aangeboden en ingevuld verzonden moeten worden. 

Met de huidige stand van zaken mag dat voor alle betrokkenen geen problemen meer 

opleveren. 

Zoals gezegd worden hier niet alle activiteiten van de Commissie uitputtend behandeld. Dat kan 

ook niet. Daarvoor is het terrein van onze hondensport en de voortdurende aandacht die het 

van de Commissie vraagt veel te divers, maar ook interessant. Zo is de Commissie zich ervan 

bewust dat de representatie van onze sport als geformuleerd in het Kynologisch Reglement, nog 

weinig zo niet te weinig concrete invulling heeft gekregen. Dat zal in ieder geval op de wat 

langere termijn moeten verbeteren. 

3. Reglementen en Richtlijnen 

 

Voor de Commissie is een belangrijke taak weggelegd in het voorzien van de voor het beoefenen 

van onze hondensport noodzakelijke regelgeving. Deze taak steunt op het Kynologisch 

Reglement. Daar is met zoveel woorden bepaald dat de Commissie ter uitvoering van haar taak 

inzake het naar behoren functioneren van de hondensport, bevoegd is namens de Raad van 

Beheer reglementen vast te stellen, aan de werkhondenverenigingen verplichtingen op te leggen 

en andere besluiten te nemen. Een en ander mag niet strijdig zijn met het Kynologisch 

Reglement. 

 

Bekend mag zijn dat de tot nu toe bestaande reglementen sterk waren verouderd en bovendien 

veel overlap kenden. De Commissie heeft daarom besloten alle reglementen te moderniseren en 

opnieuw op te stellen met inachtneming van de regels die daarvoor gelden. Voorts zijn enkele 

nieuwe reglementen inmiddels opgesteld. 

 

Het gaat hier in het totaal om: 

 het Reglement IPO - deelexamens (in werking getreden) 

 het Reglement IPO-R - deelexamens (aangeboden) 

 het Uitvoeringsreglement examens en wedstrijden voor werkhonden (aangeboden) 

 het Keurmeestersreglement plus een opleidings- en examenprotocol (in voorbereiding) 

 het Huishoudelijk Reglement van de Commissie (in voorbereiding) 

 het Nationale IPO-examenreglement (gewijzigd in werking getreden maart 2009) 

 de Pakwerkersregeling beoordeling A & B -dagen (concept gereed) 

 de CWH-Richtlijnen (concept gereed) 
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Het ligt in de bedoeling van de Commissie om zo snel als mogelijk is alle vernieuwde en nieuwe 

reglementen en richtlijnen in werking te laten treden. De Commissie koerst op eind 2010, zodat 

2011 het eerste jaar is dat alles is aangepast en vernieuwd.  

 

Uitgangspunt voor de Commissie bij het stellen van de verschillende regels is dat deze een 

weerslag of afspiegeling moeten zijn van het te voeren beleid en daaraan dan ook zinvol moeten 

bijdragen. Bovendien hanteert de Commissie het principe dat regelgeving op zich geen doel mag 

zijn en dat niet geregeld moet worden wat al vanzelfsprekend is. Een overkill aan regels moet 

tenslotte steeds worden vermeden.  

In de rij hierboven ontbreekt nog een Spoorleggersregeling. Hierover zal nog eerst met de 

commissarissen africhting van gedachten worden gewisseld. Naar verwachting zal dat in 2011 

kunnen gaan plaatsvinden. 

 

De Commissie stelt zich overigens ten doel om jaarlijks de vigerende regels en reglementen te 

toetsen en te evalueren op bruikbaarheid, noodzaak, helderheid en actualiteit. Dat betekent 

echter niet dat de Commissie er voorstander van is om ieder jaar aanpassingen en wijzigingen 

door te voeren. Dat veroorzaakt nodeloos onrust en onzekerheid. In voorkomende gevallen kan 

de Commissie zogenoemde circulaires uitgeven die met name nadere uitleg kunnen geven aan 

veranderde en voortschrijdende inzichten en afspraken.  

 

Eén vorm van regelgeving verdient wat nadere uitleg. Het gaat hier om de CWH-Richtlijnen. Deze 

Richtlijnen behelzen enerzijds de bundeling van de procedurele regels en processen met behulp 

waarvan (langs elektronische weg) de aanvragen van wedstrijden en examens, van een CACIT-

wedstrijd en van een buitenlandse keurmeester plaatsvinden en anderzijds de 

selectievoorwaarden voor de NK's en WK's. De organisatievoorwaarden voor de NK's zijn erin 

opgenomen alsmede alle te gebruiken formulieren en een tarievenbesluit. Deze Richtlijnen zijn 

dus hoofdzakelijk uitvoeringstechnisch van aard en kunnen ieder jaar worden aangepast.  

 

Tot slot zij hier nog vermeld dat de regels en richtlijnen van de Commissie die bekrachtigd zijn 

door de Raad van Beheer, een alle werkhondenverenigingen en kynologenclubs bindend 

karakter hebben. Dat houdt in dat deze verenigingen en de clubs daar niet van kunnen afwijken. 

 

Aparte aandacht moet aan het IPO-reglement worden geschonken. Binnen de wereld van de FCI 

zijn inmiddels plannen ontvouwd om het internationale IPO-programma te wijzigen of aan te 

passen. In een speciale FCI-werkgroep of commissie zullen verschillende voorstellen worden 

behandeld en beoordeeld. Het jaar 2010 zal hiermee gemoeid zijn.  

De Commissie heeft de Raad van Beheer voorgesteld een lid van de Commissie in deze 

werkgroep plaats te laten nemen, zodat onze inbreng kan worden geborgd. Feit blijft echter dat 

de Commissie in 2010 de ontwikkelingen op de voet zal gaan volgen en haar invloed zal nemen 

waar mogelijk.  
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Indien het internationale IPO-programma inderdaad met ingang van 2011 gewijzigd zal zijn, zal 

ons huidige nationale reglement hierdoor worden vervangen. Er zal dan geen sprake meer zijn 

van twee IPO-reglementen, nationaal en internationaal. De Commissie zal dan daartoe de nodige 

stappen ondernemen en de werkhondenverenigingen tijdig op de hoogte stellen. 

 

Ook het IPO-R-reglement wordt de komende 2 jaar herschreven en aangepast. De Commissie 

spant zich in om ook dit reglement op identieke wijze en voor zoveel mogelijk synchroon lopend 

met het andere reglement te ontwikkelen en haar invloed te nemen.  

 

4. Keurmeesterbeleid 

 

4.1. Algemeen 

In het Kynologisch Reglement valt het volgende over de werkhondenkeurmeesters te vinden: 

"De keurmeesters voor werkhonden en reddings- en lawinehonden worden benoemd door de 

Raad van Beheer op voordracht van de commissie", en 

"De commissie is bevoegd, de opleiding en de examens voor keurmeesters voor werkhonden en 

reddings- en lawinehonden te regelen." 

 

De eerste opdracht legt een behoorlijke verantwoordelijkheid neer bij de Commissie. Eigenlijk 

staat er met zoveel woorden, dat de Raad van Beheer iemand pas tot werkhondenkeurmeester 

kan benoemen als de Commissie daar ten volle achter staat.  

En dat laatste kan de Commissie eigenlijk pas doen als ze ook de opleiding en de examens voor 

de nieuw te benoemen keurmeesters goed en degelijk heeft ingeregeld. De Commissie acht het 

haar taak om hier de komende jaren extra inspanningen voor te plegen. Het is immers een 

bekend feit dat het huidige keurmeesterskorps in het algemeen gesproken aan het vergrijzen is. 

Op dit moment fungeren ruim 35 keurmeesters binnen de IPO-hondensport. Dit aantal zal de 

komende jaren naar verwachting afnemen dan wel niet meer toereikend kunnen zijn omdat de 

oudere keurmeesters niet meer iedere uitnodiging kunnen of willen accepteren. De Commissie 

zal volgend jaar gaan inventariseren welke de verwachtingen ter zake zullen zijn. Naar alle 

waarschijnlijkheid zal in de komende jaren in een adequate opvolging van nieuwe keurmeesters 

moeten worden voorzien. Te bedenken hierbij is dat het scholingstraject al gauw zo'n één à twee 

jaar in beslag zal kunnen nemen. En dat betekent dat de Commissie haar beleid hierop zal 

moeten afstemmen door hieraan prioriteit te geven. 

 

Dat houdt tegelijkertijd ook in dat de Commissie het scholingsprogramma moet actualiseren en 

aan moet passen aan de eisen van deze tijd. Het in de loop van volgend jaar te verwachten 

vernieuwde Keurmeestersreglement zal een uitgebreid opleidings- en examenprotocol bevatten, 

waarin onder andere de leerdoelen nauwkeurig worden omschreven. Uiteraard zullen deze 

plannen zo spoedig mogelijk met de werkhondenverenigingen worden gedeeld. 
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4.2. Keurmeesters 'gekeurd' 

Misschien een rare titel? Eigenlijk niet want het zegt precies wat de Commissie wil gaan 

ontwikkelen: een vorm van monitoren van en het geven van feed-back aan het huidige 

keurmeesterskorps. Doel daarbij is de verbetering van hun prestaties en het zo veel als mogelijk 

op één lijn krijgen van het keuren. De plannen verkeren nog in een conceptuele fase en moeten 

aankomend jaar nog verder worden uitgewerkt. De Commissie acht het bezien tegen de 

achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen en met name die van onze hondensport, 

noodzakelijk om de rol en functie van de keurmeester te herijken onder andere op het niveau 

van actuele kennis en inzichten.  

 

Zonder in te gaan op incidenten en andere praktijkvoorbeelden is het de Commissie bekend dat 

de eenheid in keuren of de kwaliteit ervan een zekere verbetering behoeft. 

Overigens wil de Commissie hier niet gezegd hebben dat wij dus een slecht korps hebben. Die 

conclusie is onjuist, maar het verbreden en actueel maken van inzichten en de aanwezige kennis 

is een onverbiddelijke voorwaarde om de kwaliteit van het keuren op een zo hoog mogelijk peil 

te brengen en te houden. En daar zou ook iedere keurmeester naar kunnen en moeten streven. 

Het is voorts een gegeven dat keurmeesters in het algemeen gesproken geen kritiek of klachten 

zullen of willen ontvangen van de hondensporters. Sterker nog, in verschillende reglementen is 

bepaald dat het oordeel van de keurmeester niet aantastbaar is en dat kritiek niet wordt geduld. 

Op zich een logische bepaling, maar daar staat tegenover dat er thans geen enkele vorm van 

beoordeling van de keurmeesters plaats vindt. Als bedacht wordt dat het zowel in de profit- als 

in de non-profit-sectoren volledig is geaccepteerd dat het functioneren regulier wordt 

beoordeeld en geëvalueerd, maar ook in andere takken van sport de prestaties van bijvoorbeeld 

scheidsrechters (basketbal, voetbal e.a.) op hun merites worden beoordeeld, dan moet dat ook 

binnen onze sport zijn plaats kunnen krijgen. De Commissie zal in de huidige situatie dus 

verandering gaan aanbrengen. Het spreekt overigens voor zich dat de concrete plannen en 

ideeën met de keurmeesters zelf, maar ook met de verenigingen zullen worden besproken. 

Voorstellen zullen de vergaderingen met de keurmeesters en de verenigingen zo spoedig 

mogelijk bereiken. 

 

4.3. Bijeenkomsten 

De Commissie zal net als voorheen bijeenkomsten met de keurmeesters jaarlijks organiseren. De 

Commissie streeft ernaar om daar centrale thema's te behandelen. Waar nodig en nuttig zullen 

ook andere bijscholingsactiviteiten worden ontplooid als workshops, seminars, of andere 

cursussen. Uiteraard is het onderhouden van de contacten onderling en die met de Commissie 

zinvol. Overigens vindt de Commissie dat al deze bijeenkomsten geen vrijblijvend karakter 

hebben. Van iedere keurmeester wordt dan ook verwacht en geëist dat hij of zij aanwezig is en 

een actieve bijdrage levert aan de instandhouding van een kwalitatief uitstekend korps. 

 

Een recente ontwikkeling noopt hier overigens ook toe. Het mag bekend zijn dat binnen de 

politiek en de kynologie agressie van de hond en het terugdringen daarvan de volle aandacht 
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heeft gehad en nog steeds heeft. Het zag er naar uit dat de zogenoemde Mag-test verplicht zou 

worden gesteld. De Regeling Agressieve Dieren is evenwel - voorlopig althans - niet in werking 

getreden. Bij de andere rashondverenigingen (niet zijnde werkhonden) is de idee ontwikkeld om 

het VZH-examen met nadruk op het B-gedeelte daarvan, te introduceren. En dat houdt in dat 

mogelijk een groter beroep zal worden gedaan op de werkhondenkeurmeesters. Alle reden dus 

om de keurmeesterkwaliteiten te verbeteren. 

 

Voor het up to date houden van hun kwaliteiten en kennis blijft de Commissie africhtings- en 

reddingshondenkeurmeesters afvaardigen naar de FCI-Richterseminars voor respectievelijk het 

IPO- en het IPO-R- gebeuren.  

 

Tenslotte een 'open deur' die ons allen aangaat:  

"Zonder hondensport geen keurmeester en zonder keurmeester geen hondensport". 

 

5. Website 

 

Het zal menigeen wellicht niet zijn ontgaan. Op de website van de Raad van Beheer is inmiddels 

aparte ruimte ingeregeld voor de Commissie Werkhonden. Er is door de Raad van Beheer ook al 

enige content geplaatst. Tot nu toe was een stukje 'CWH-website' ondergebracht op de site van 

Hondensport en Sporthonden. Op deze website zijn voor alsnog alle te gebruiken formulieren en 

andere informatie van de Commissie te vinden.  

De Commissie zal op korte termijn met het webbeheer van de Raad van Beheer in contact treden 

om een verdere opzet en indeling van de nieuwe CWH-site te bespreken en te realiseren.  

De Commissie zal daartoe eerst een verdergaand ontwerp in eigen huis ontwikkelen, inclusief de 

mogelijkheid van interactie tussen de website en de gebruikers. Nadat de actuele en 

noodzakelijke content definitief is geplaatst en de CWH-site bij de Raad naar behoren 

functioneert - hierbij valt met name te denken aan het downloaden van de verschillende 

formulieren en andere daarmee te vergelijken zaken - kan naar onze mening de website bij 

Hondensport en Sporthonden worden opgeheven, uiteraard onder dankzegging voor de tot dan 

bewezen diensten. Tijdelijk zullen dus twee websites naast elkaar bestaan. 

Vervolgens zal de Commissie zich meer dan nu moeten inspannen om de site up to date te 

houden. In de lucht brengen is één, maar bijhouden is een zaak die dikwijls wordt onderschat 

qua tijd en inspanning. Niet ondenkbaar is dat de Commissie zich daarbij professioneel zal laten 

bijstaan of adviseren. 

   

6. Het Reddingshondgebeuren 

 

De reddingshondensport neemt een bijzondere en aparte plaats in binnen het werkgebied en de 

taakopdracht van de Commissie. Het is een bekend gegeven dat het aantal beoefenaren in deze 

tak van hondenafrichting relatief klein is vergeleken met hen die volgens het IPO-programma 

trainen. Toch zijn ook op dit terrein verschillende activiteiten vanuit de Commissie te 

ondernemen en te onderhouden.  
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We noemen de volgende: 

 de organisatie van een praktijkdag voor de reddingshondkeurmeesters 

 het beoordelen en verwerken van de door de FCI en de IRO (International Rescuedog 

Organisation) doorgevoerde wijzigingen in de IPO-R-programma's 

 de bijscholing van een aantal reddingshondkeurmeesters zodat ook zij gerechtigd zijn tot 

het keuren van het bekende VZH-programma dat inmiddels verplicht is gesteld voordat 

examen kan worden afgelegd in één van de IPO-R-disciplines 

 het onderhouden en intensiveren van de contacten binnen FCI- en IRO-verband 

 de organisatie van een NK IPO-R, de voorwaarden daarvan en de eisen om daaraan te 

kunnen deelnemen. Een en ander zowel op individueel niveau als mogelijk in 

teamverband. 

Dit laatste onderdeel behoeft enige toelichting. Tot nu toe is zo'n evenement niet gehouden.  

In 2010 wordt er door de Commissie naar gestreefd een eerste NK IPO voor reddingshonden te 

organiseren in samenwerking met de Nederlandse Reddingshonden Bond. Bovendien wordt ook 

gewerkt aan een eerste voorstel van selectiecriteria voor een deelneming aan het 

FCI Wereldkampioenschap IPO-R. 

 

7. Financieel beleid 

 

De Commissie wil een gedegen financieel beleid voeren. Daartoe wordt een zogenoemde 

begrotingscyclus gehanteerd. De Commissie draagt er zorg voor, dat de uitgaven ter zake van 

haar activiteiten gedekt kunnen worden uit de inkomsten ter zake van haar activiteiten, aldus 

het voorschrift van het Kynologisch Reglement. De Commissie moet dus zelf voorzien in haar 

financiële middelen. Dat krijgt onder andere gestalte door van de werkhondenverenigingen 

bijdragen te vragen ter financiering van al haar activiteiten. Ieder jaar zal de Commissie haar 

begroting geldend voor het jaar daarop presenteren. In de voorjaarsvergadering van de 

Werkhondenraad wordt steeds verantwoording afgelegd van het gevoerde financiële beleid. 

Het blijkt evenwel dat de financiële ruimte van de Commissie niet bijster groot kan worden 

genoemd. Dat resulteert er inmiddels zelfs in dat commissieleden een grote terughoudendheid 

betrachten bij hun beroep op het vergoeden van de normale en zeker niet buitensporig te 

achten declarabele onkosten. Natuurlijk is al het werk en de tijd die de leden in het 

commissiewerk steken ten volle vrijwilligerswerk. Dat staat niet ter discussie. Maar aan de 

andere kant is te zeer leunen op privémiddelen weinig, zo niet allerminst professioneel. En dat 

zou een zichzelf serieus nemende hondensportorganisatie als de onze niet moeten willen. Het is 

hier evenwel niet de plaats om de verschillende begrotingsposten uit te lichten en te bespreken. 

Niettemin zal gelet op een aantal bijzondere en noodzakelijke activiteiten en plannen van de 

Commissie, gezocht moeten worden naar extra fondsen. Verhoging van bijdragen van 

verschillende posten zal in de eerste plaats als voorstel de verenigingen bereiken. In de tweede 

plaats zal de Commissie onderzoeken of op onderdelen ook efficiënter kan worden gewerkt. 

Zonder substantiële extra of verhoogde bijdragen dreigen in ieder geval belangrijke zaken òf 

vertraging op te lopen òf in het geheel niet gerealiseerd te kunnen worden.  
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Dat kan er zonder extra inkomsten toe leiden dat er mogelijk pijnlijke keuzes moeten worden 

gemaakt. De Commissie roept in ieder geval alle betrokken partijen op om met ideeën of 

voorstellen te komen die de financiële positie kunnen verbeteren. 

 

De Commissie stelt jaarlijks met instemming van de Werkhondenraad een Tarievenbesluit vast 

inzake de verschillende aanvragen en vergoedingen waaronder die voor de keurmeesters. 

Voorstellen tot verhoging van bepaalde posten zullen dit jaar (2009) worden gedaan. 

 

Tot slot wil de Commissie kenbaar maken naar een ander systeem van afdracht van de 

examengelden e.a. te geraken. Het voorstel is grofweg gezegd dat de penningmeester van de 

Commissie niet meer financieel van doen heeft met de aangesloten (lid-)verenigingen, 

kringgroepen en andere individuele organisatoren, maar nog alleen met de kas van de 

(hoofd)besturen van de werkhondenverenigingen.  

Het bespaart een geweldig stuk extra administratief werk en komt de financiële boekhouding 

van de Commissie zeer ten goede. De medewerking van alle verenigingen wordt daarom zeer op 

prijs gesteld. 

 

8. Samenvatting 

 

We vatten de plannen en activiteiten voor de komende jaren nog eens samen op hoofdlijnen. 

 

 Uitvoering en waar mogelijk verbeteren met verdergaande ict-ondersteuning van het 

wedstrijd- en examensecretariaat 

 Jaarlijkse organisatie van de NK's samen met de organisatoren 

 Selectiecriteria ontwikkelen en WK-teams selecteren plus zorgen voor coaching 

 Invoeren algemene pakwerkersregeling 

 Ontwerpen voorstellen voor een algemene spoorleggersregeling 

 Onderhouden en intensiveren van het relatiebeheer met de WHR, de commissarissen 

africhting, de RvB en de FCI; invloed nemen in de diverse FCI-commissies door 

vertegenwoordiging; gevraagd en ongevraagd advisering in de verschillende gremia 

 Correspondentie voeren maar hoofdzakelijk met de directe partners van de Commissie 

 Het leveren maar ook waar mogelijk verbeteren van de verschillende administratieve 

diensten, onder andere door verdergaande automatisering 

 In de jaren vanaf 2011 meer de nadruk leggen op de representatie 

 In 2010 zoveel als mogelijk is implementeren van alle noodzakelijk vernieuwde en 

aangepaste regels; in de jaren daarna zorgvuldig blijven volgen, evalueren en waar nodig 

bijstellen daarvan met de nadruk op terughoudendheid 

 Het komende jaar speciale aandacht en veel effort steken in de aanpassingen van het 

FCI-reglement en wijzigingen op adequate wijze doorvoeren 
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 Gestalte geven aan een nieuw keurmeestersbeleid op de terreinen van het scholen van 

nieuwe keurmeesters en het beoordelen en bijscholen van de huidige keurmeesters met 

als doel een hogere 'keurkwaliteit' en eenheid in keuren bereiken 

 Het afvaardigen van de verschillende keurmeesters naar de FCI-Richterseminars, maar 

mogelijk ook andere bijscholingen 

 Content leveren voor de nieuwe website en het regelen van het onderhoud daarvan met 

de Raad van Beheer; het afsluiten van de huidige site 

 Het blijven ondersteunen van de Reddingshondensport op alle voorkomende terreinen, 

waaronder de wijzigingen in de IPO-R-reglementen en de organisatie van het NK 

 Als belangrijk sluitstuk ten slotte geldt het voeren van een gezond financieel beleid 

inclusief een sluitend begrotingsmechanisme. De afdracht van de bijdragen van 

evenementen zal voortaan via de hoofdbesturen lopen. Aanpassingen van het 

Tarievenbesluit zullen jaarlijks kunnen plaatsvinden. Onderzocht zal worden hoe de 

Commissie meer inkomsten kan verwerven. 

 

 

9. Tot slot 

  

De Commissie verwacht met dit meerjarenplan een groter en duidelijker inzicht te hebben 

gegeven aan alle betrokken partijen en geïnteresseerden in haar plannen en activiteiten voor de 

komende jaren. De Commissie is zich ervan bewust dat vele zaken niet haalbaar of te realiseren 

zijn zonder de steun of instemming van alle betrokken partijen. De Commissie vertrouwt erop 

dat deze partijen hun verantwoordelijkheid zullen nemen met als uiteindelijke doel een 

geweldige hondensport die goed is georganiseerd en ook prima resultaten kan opleveren. 

Daaraan wil de Commissie naar vermogen toe bijdragen. Dit meerjarenplan draagt daaraan naar 

onze mening toe bij. 

 


