
De rashondenfokkerij? Niets mee aan de hand. 

Babbel,babbel, leugen, leugen, bla bla. Aan het woord is onze kersverse, illegaal benoemde directeur 

van het bureau van de RvB,  all-roundkeurmeester Rony Doedijns.  

Eerst maar eens rechtzetten welke positie onze babbelzieke Rony werkelijk bekleedt. Hij is geen 

directeur van de RvB. De vereniging RvB heeft geen directeur, maar een bestuur van zeven 

vrijwilligers. Dit bestuur wordt gekozen door de leden.  

De vereniging RvB houdt ten dienste van de Kynologie een bureau in stand. Het bureau is dus een 

dienstverlenend orgaan van en betaald door de georganiseerde kynologie. Niets meer en niets 

minder.  

Rony is één van de twee illegaal benoemde directeuren van het bureau van de RvB. De directeur (dus 

niet directeuren) wordt benoemd door het door de leden gekozen bestuur van de RvB.  

Dan trek je wel een hele grote broek aan als je jezelf directeur van de RvB noemt. Zal je dat niet meer 

doen Rony? Want in de hiërarchie van de vereniging RvB sta je bijna op de laatste plaats. Voor je het 

weet word je er uit gedonderd.  

Nu terug naar babbel, babbel, leugen enz.  

Rony wordt tijdens een “koffieleut” uitzending van omroep Max aan de tand gevoeld door Tineke de 

Nooij.  

Nu komt ie: “Ons” Rony denkt zeker dat als je een rashond koopt via een bij de RvB aangesloten 

rasvereniging je een hele grote kans hebt dat je een gezonde, vrolijke, leuke rashond aanschaft die 

gemakkelijk vijftien jaar of ouder zal worden en die alleen maar bij de dierenarts komt voor de 

jaarlijkse vaccinatie. Zo!!! Gaaf zo’n rashond! Cool vet zeg. Helemaal toppie. 

Rony, Rony…….. Je hebt niet goed opgelet of je staat glashard te liegen. 

Ongeveer een jaar geleden heeft de RvB n.a.v. alle commotie in de media over schrijnende 

misstanden in de rashondenfokkerij  een onderzoek laten uitvoeren. Van het resultaat word je niet 

blij.  

Lees het eens na op de website van de RvB. De titel is: “Risicoanalyse, Reputatie en Imagoschade 

Rashondenverenigingen 2012.” (toekomst rashondensector) Omdat de rashondenfokkerij er zo 

florissant bij staat, omdat je een hele grote kans hebt op een gezonde, vrolijke, leuke rashond die 

gemakkelijk vijftien jaar of ouder zal worden…. 

Het grote, onderliggende probleem van de rashondenfokkerij is de krimpende genenpool. Gevolg 

van o.a. de gesloten stamboeken, onverantwoorde selectie, te weinig fokdieren per populatie, te 

kleine populaties, de kampioenencultus.  Gaat er een lichtje bij je branden, Rony? 

In het rapport staat als eerste punt van een succesvolle strategie:  

“Wij, de rashondenverenigingen van Nederland, erkennen het probleem van een krimpende 

genenpool bij rashonden, dat in groeiende mate tot ernstige aangeboren medische en 

gedragsproblemen leidt.“ 

http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/121031-RvB_Rapport_toekomst_Rashondensector.pdf
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/121031-RvB_Rapport_toekomst_Rashondensector.pdf


 
Dringt het tot je door Rony, directeur van het bureau van de RvB, voorzitter van de 
keurmeestersvereniging, all-round keurmeester, man die tientallen keurmeesters-examens per jaar 
af neemt.   
 
Erken het probleem, Rony!  Dat had je moeten doen. Maar nee, toppertje Rony kiest voor 
babbel,babbel, leugen, leugen, bla bla. 
 
“Vuilnisman, kan deze zak ook mee?” (Spaan) 
 
René Woudman – www.kynologie-op-de-korrel.nl 
 

 

 


