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Geacht bestuur, 
 
Bijgaand doe ik u afschrift toekomen van mijn brief  - heden, d.d. 20 juli 2005 - aan het 
bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Ik vraag u goede nota 
te nemen van de inhoud, welke verder voor zich spreekt. 
 
U heeft tot nu toe niet inhoudelijk willen reageren, dan wel ontwijkend gereageerd, op de vele 
door mij aan u gestelde vragen over de problemen die gerezen zijn in de hondenpopulatie van 
onze rasvereniging. Ook heeft u niet willen aangeven welk beleid u voor ogen staat om deze 
problemen te attaqueren. U volstaat slechts met de telkens herhaalde en ergerlijke mededeling 
in het clubblad dat alle honden die buiten de rasvereniging zijn gefokt, bastaarden zijn. Ik heb 
u thans in ruime mate de tijd gegeven om te antwoorden. De tijd is wat mij betreft nu 
verstreken en uw zwijgzaamheid zal u verder niet baten.  
 
Stellig ben ik van plan antwoord te krijgen op al mijn vragen. Ik heb het voornemen samen 
met andere toegewijde leden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering uw beleid ten 
aanzien van een aantal zaken aan de orde te stellen, met name uw fokbeleid en de mijns 
inziens funeste gevolgen daarvan. Dit wenste u niet ter discussie te stellen in de algemene 
ledenvergadering van 5 april jongstleden, waarbij ik helaas niet aanwezig kon zijn. Ik zal 
samen met andere leden te zijner tijd een aantal moties opstellen, die deze keer wèl - met of 
zonder uw instemming, zonodig met behulp van gerechtelijke dwang - ter stemming aan de 
algemene ledenvergadering zullen worden voorgelegd. Ook zal ik zaken, die volgens mij en 
velen met mij, in de loop der jaren scheef zijn gegroeid in onze organisatie, dan nadrukkelijk 
ter discussie stellen. Ik doel hier op het feit dat het bepalen van de fokcombinaties, de 
uitvoering daarvan, de bepaling wie van de leden een pup toegewezen krijgt, het beheer van 
de wachtlijst van pupkopers en de redactie van het clubblad, dat wil zeggen de bepaling welke 
artikelen wèl en welke niet worden gepubliceerd, in handen is van slechts één persoon. Aan 
deze machtspositie en het misbruik daarvan zal een eind worden gemaakt. 
 
Ten slotte maak ik u er op attent dat een door mij geschreven artikel over de wetenschappe-
lijke stand van zaken tot nu toe op het gebied van PRA door de redactie van ons clubblad niet 
is geplaatst. De erfelijke oogafwijking PRA is naar mijn mening door onzorgvuldig fokken 
onnodig verder verspreid in onze populatie, waarbij u zeer te verwijten valt niet meteen 
daadkrachtig te hebben opgetreden om deze ernstige ziekte zoveel mogelijk in te perken. Ik 
doe u hierbij afschrift van het artikel toekomen, zodat u zich van de correctheid van de inhoud 
kunt vergewissen. Voor zover u mij vraagt, zoals u deed bij mijn vorige artikel over de 
doodgeboren puppen van Shala, of ik bereid ben dit artikel te herschrijven in een u of de 
redactie welgevallige vorm, stel ik u nu reeds op de hoogte van het feit dat ik geenszins van 
plan ben zulks te doen. Ook stel ik geen prijs op redactioneel commentaar voorafgaand aan dit 
artikel, zoals dat de vorige keer het geval was. Ik verzoek u, en zonodig sommeer ik u, de 
redactie opdracht te geven tot integrale plaatsing van het artikel in het eerstvolgende clubblad. 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik inmiddels met de meeste hoogachting, 
 
Johan Berends.  
Frankrijk. 


