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Aan:  Werkhondenverenigingen, 
      T.a.v. de secretaris.  
      Keurmeesters RvB 

Per e-mail 
Onderwerp : vogelgriep 
Ons kenmerk : CWH GB-17-003 
Uw kenmerk :  
Bijlage  :  
CC.  : Lijffijt John, Snip Marjolein, Roest Laura, Dokkum Dieuwke RvB, CWH.  
   
        Gaanderen, 4 januari 2017. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 19 december 2016 heeft de CWH u een brief geschreven (CWH GB-16-235) over het speuren 
met onze honden in samenhang met de heersende vogelgriep. 
In deze brief spraken we van: 
De CWH neemt het standpunt in dat zij graag op goede voet wil blijven met “onze” boeren en geeft dan 
ook het dringende advies om in gebieden waar vogelgriep heerst of een verdenking bestaat, niet te 
gaan speuren. 

Inmiddels zijn we een  paar weken verder en moeten we constateren dat er nieuwe gebieden 
bij zijn gekomen waar de vogelgriep is aangetoond. (zie onderstaand kaartje) 
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In januari zijn een gering aantal evenementen gepland waaronder een paar wedstrijden. 
Om deze reden heeft de CWH overleg gevoerd met verschillende instanties om een goed 
beeld te krijgen van de huidige problemen rondom de vogelgriep. 
 
In Artikel V.38 van het Kynologisch Reglement is opgenomen dat de commissie namens de 
Raad van Beheer is belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de 
werkhondensport, de reddings- en lawinehonden, watersport en drijven met kuddehonden 
daaronder begrepen, in Nederland en voor zover mogelijk eveneens in het buitenland, alsme-
de voor de representatie hiervan.  
De CWH wil op korte maar zeker ook op de langere termijn onze hondensport promoten en is 
daarbij afhankelijk van andere partijen. 
Mede gezien het feit dat de huidige vorm van vogelgriep H5N8, niet alleen zeer besmettelijk is 
maar ook overdraagbaar op mens en dier, er grote economische belangen in het geding zijn en 
de beeldvorming over onze hondensport niet negatief in het nieuws moet komen als we hier 
zelf iets aan kunnen doen, heeft de CWH doen besluiten om in de maand januari 2017 geen 
evenementen toe te staan waarbij gespeurd wordt.  
De tot nu toe verstrekte goedkeuringen voor examens en wedstrijden worden dan ook inge-
trokken. 
De verenigingen die dit betreffen kunnen hun evenement eventueel verplaatsen maar zullen 
als ze hiervan afzien, geen kosten aan de CWH hoeven te betalen, met andere woorden het 
evenement wordt dan als niet aangevraagd beschouwd. 
Verder blijft onverkort van kracht dat speuren in gebieden waar de vogelgriep is vastgesteld 
maar ook in gebieden waar veel watervogels leven, moet worden gemeden. 
Eind januari zal de CWH de problematiek rondom de vogelgriep opnieuw bespreken en een 
beslissing nemen over evenementen in de maand februari 2017. 
 
De CWH is zich bewust van het feit dat verenigingen voor een voldongen feit worden geplaatst 
maar is tevens van mening dat ook moeilijke beslissingen genomen moeten worden in het 
belang van onze hondensport. 
 
Wij verzoeken u om uw leden te informeren over genoemde beslissing. 
 
  

Met vriendelijke groet en namens de CWH, 
  
 

Gerard Besselink 
Secretaris CWH  

 


