
Misschien had Annie van der Sluis wel wat duidelijker kunnen zijn in haar brief aan de leden 
van de RvB. Ik doe een suggestie:  
 
"Beste leden van de Raad van Beheer, U denkt misschien: wat is dat Kynologen Verbond 
Nederland? En waar bemoeit dat Kynologen Verbond Nederland zich mee? Kynologen 
Verbond Nederland, was dat niet die Kynologen Vakbond Nederland, zoals ze zich vroeger 
noemden. Dat klopt beste mensen, maar met een vakbond had het allemaal niets te maken, 
dus daar zetten we toen ook al een heleboel kynologen mee op het verkeerde been. U raadt 
het al. We zijn helemaal geen lid van de Raad van Beheer en dus eigenlijk helemaal geen 
gesprekspartner. Toch krijgt u van mij deze brief, etc..."  
 
Sorry Annie, het moet me even van het hart. Deze aktie lijkt een beetje op iemand die niet is 
uitgenodigd op een verjaardagsfeestje, maar toch brutaal met een bloemetje in de hand 
aanbelt, zich als gast voordoet en zich naar binnendringt. Totdat iemand vraagt: wie is dat 
eigenlijk?  
 
Je mag er best een mening over hebben, maar anderen die wel lid zijn van de club, zijn 
uitstekend in staat hun eigen afweging te maken. Dat wil niet zeggen dat je op een aantal 
punten geen gelijk hebt, maar de manier waarop je dit gedaan hebt, is niet erg chique. 
Overigens vind ik dat het DNA materiaal en DNA profiel van de hond eigendom moet zijn van 
de eigenaar, dus niet van de fokker en ook niet van de Raad van Beheer. Zo is het in onze 
club en dat zal, wat ons betreft, ook zo blijven. 
 
Ik zei het al in mijn reactie op Laura Loeve’s bijdrage. Zodra er een grote stap voorwaarts 
gemaakt kan worden in de kynologie, wordt er steeds door een aantal mensen op de rem 
getrapt. Dus nogmaals mensen: grijp deze kans! Er zijn meer voordelen dan nadelen. Over 
de voorwaarden kun je met elkaar van gedachten wisselen en er een oplossing voor zoeken. 
De voordelen liggen voor het oprapen. 
 
Mvg. Johan Berends. 


