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Beste leden en medeleden,  
 
Allereerst spreken wij de wens uit dat u in goede gezondheid verkeert, hetgeen in deze tijden 
het belangrijkste is en blijft. Verder hopen wij dat we elkaar snel weer kunnen treffen op een 
evenement met onze geliefde Tollers.  
 
Ondanks het feit dat er -vanwege de voortdurende Corona pandemie- weinig tot geen evene-
menten konden en nog steeds niet kunnen worden georganiseerd, heeft het bestuur niet stil-
gezeten.  
 
Het begon vorig jaar juli met het concept-gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer.  
Vanwege de korte reactietijd richting de Raad van Beheer heeft het bestuur de voorstellen 
via een nieuwsbrief bij de leden neergelegd met het verzoek om hier op te reageren. Hier is 
ruim gehoor aan gegeven en deze reacties zijn, met de vragen vanuit het bestuur, verzameld 
en doorgestuurd naar de Raad van Beheer. Vervolgens hebben we het nogmaals bij onze 
fokkers/dekreu-eigenaren onder de aandacht gebracht middels een enquête, deze uitkom-
sten zijn eveneens gedeeld en doorgestuurd naar de Raad van Beheer.  
 
In november 2020 werden wij vervolgens onaangenaam verrast met de invulling van de Nor-
menmatrix en het feit dat deze gelijk in december 2020 van kracht zou worden. De normen-
matrix zou een vertaling van ons VFR moeten zijn, een VFR welke mét de leden is afge-
stemd en op de ledenvergadering(en) is aangenomen. De vertaling van ons VFR naar de 
normenmatrix vertoont (nog steeds) op een aantal punten hiaten. Het bestuur heeft zich over 
de stukken gebogen, heeft de op- en aanmerkingen bij de Raad van Beheer neergelegd wat 
er in ieder geval toe had geleid dat de controle op de normenmatrix voor ons ras (en nog een 
aantal andere rassen) werd uitgesteld naar mei 2021.  
 
Inmiddels heeft het bestuur van de Raad van Beheer een wisseling doorgemaakt en hebben 
diverse bestuursleden hun functie neergelegd waardoor er zaken zijn doorgeschoven. On-
danks dat feit hebben wij onze brieven/e-mails regelmatig doorgestuurd naar de Raad van 
Beheer om onze vragen actueel te houden.  
 
Vorige maand kwamen wij er overigens toevallig achter dat er iets is aangepast in de nor-
menmatrix voor ons ras, een wijziging die niet is gecommuniceerd met de rasvereniging en 
waar we de Raad van Beheer op hebben aangesproken. Het betreft een aanpassing onder 
‘overige aandoeningen’, daar is de regel “Dierenartsverklaring voor afwezigheid van auto-
immuunziekten” eruit gehaald, een actie waar we blij mee zijn maar we hadden het wel pretti-
ger gevonden als wij hierover vooraf waren geïnformeerd zodat wij op onze beurt jullie had-
den kunnen informeren. Nu kwamen wij hier per toeval achter. Op ons schrijven daarover van 
3 maart jl. hebben wij tot op heden helaas nog geen reactie van de Raad van Beheer mogen 
ontvangen.  
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Ter informatie: 
 
De inhoud van de normenmatrix zoals 
gepubliceerd door de RvB op 6 novem-
ber 2020: 

 

 

  

 

 

 

 

 

De actuele inhoud zoals deze op de site 
van de RvB staat: 
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“De Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers van stamboomhonden staan voor verant-
woord fokken. Zo kunnen we een vuist maken tegen de hondenhandel en duidelijk onze meerwaarde 
tonen ten opzichte van de broodfok en de fokkerij van look-alikes. Een stamboomhond is immers een 
hond uit een goed nest. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag laten zien. De campagne 
‘stamboomhond, hond uit een goed nest’ van de afgelopen jaren heeft de voordelen van de stam-
boomhond goed voor het voetlicht kunnen brengen. 
 
Start normenmatrix en ‘groen vinkje’ 
Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten 
komen is er als aanvulling op de ‘gewone’ stamboom al lang geleden besloten tot de stamboom ‘met 
een gouden randje’. Oftewel een stamboom waarbij de hond niet alleen voldoet aan de algemene  
regels voor het fokken van rashonden, maar ook voldoet aan de door de rasverenigingen geadviseer-
de gezondheid- en gedragsnormen per ras, de zogenaamde normenmatrix. Deze toevoeging zou in 
tekst op de stamboom komen bij de start van de normenmatrix in de nieuwe IT. De toevoeging van het 
‘gouden randje’ moet een stimulans zijn voor fokkers om aan deze aangescherpte regels, de normen, 
te (gaan) voldoen. Het groene vinkje geeft aan dat het proces van fokken zeer zorgvuldig en met aan-
vullende eisen is gedaan. Bij de voorbereiding van de nieuwe IT is er vervolgens gekozen om deze 
toevoeging in tekst ook wat meer visueel te maken, direct herkenbaar. Dit resulteerde in het ‘groene 
vinkje’ vóór de tekst wanneer er aan de normen is voldaan. Bij de keuze voor het groene vinkje is er 
ook meteen gekozen voor de tegenhanger: het ‘rode kruis’ als visueel kenmerk als er niet aan (één 
van) de normen is voldaan. Nu lijkt met het invoeren van het ‘rode kruis’ het oorspronkelijke doel van 
de normenmatrix en het stimuleren van de goedwillende fokkers in het geding te komen. Het rode 
kruis wordt als erg negatief ervaren, zodat men die stamboom dan eigenlijk liever helemaal niet meer 
wil en van registratie afziet. Daarbij komt met name dat er geen onderscheid is waarom je een rood 
kruis ziet. Is dat omdat de reu net een paar dagen te jong was bij de dekking, omdat er één screening-
onderzoek nog niet beschikbaar was bij de dekking of omdat één van de ouderdieren net niet aan één 
van de andere normen uit de matrix voldeed? Allemaal nog steeds verantwoord gefokte stamboom-
honden, die ruimschoots boven de wettelijke regels gefokt worden, maar die het ‘gouden randje’ net 
mislopen. Ook belangrijk bij dit duurzaam fokbeleid is dat de hond met zo’n ‘rood kruis’-stamboom ver-
volgens op latere leeftijd alsnog kan blijken te voldoen aan alle geldende normen en zo kan dienen als 
ouderdier voor toekomstige generaties. Daarnaast is er nog vanuit het veld discussie over de toevoe-
ging van bepaalde normen voor bepaalde rassen. Kortom, door de toevoeging van het ‘rode kruis’ hel-
pen we onze fokkers en de rashond niet verder naar een gezondere toekomst.  
 
Vervallen rood kruis & aanpassing stambomen  
Op basis van de reacties van onze fokkers en verenigingen hebben we besloten om het rode kruis 
inclusief de teksttoevoeging te laten vervallen op de stambomen. Dit is vanaf nu dus niet meer zicht-
baar op de stambomen. Bij de online dekaangifte op Mijn RvB blijven de meldingen in het systeem dat 
een combinatie op dat moment niet voldoet wel gewoon zichtbaar voor de fokker. Dit wordt aangege-
ven op het scherm met een rood kruisje en een uitleg van de melding. Het rode kruis wordt echter 
niet opgenomen op de geprinte stamboom. Vanaf de start van de normenmatrix gaan we het groene 
vinkje en de ‘voldoet’-tekst gebruiken. Daarvoor moet men natuurlijk wel aan alle normen voldoen. 
Voldoet men daar niet aan dan ontvangt de fokker de stamboom zonder toevoeging. Voor alle rassen 
blijft natuurlijk gelden: niet voldoen aan de BWG-regels voor inteelt betekent geen stambomen. 
De nesten die sinds 1 december gefokt zijn met een stamboom met een rood kruis als gevolg van 
overtreding van de BWG-regels, kunnen worden aangepast naar de stamboom zonder vermelding.  
De fokkers en eigenaren ontvangen hierover de komende periode bericht en de aangepaste stambo-
men worden opnieuw gedrukt en opgestuurd”. 

Vervolgens kreeg de rasvereniging een mailing van de Raad van Beheer over  
“Normenmatrix: Stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje”.  
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Naar aanleiding van die mailing heeft de rasvereniging er een schrijven doen uitgaan:  
 
Naar aanleiding van de mailing “Normenmatrix: Stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje’” 
d.d. 16 maart jl. willen wij het bestuur van de Raad dringend verzoeken om pas over te gaan tot het 
plaatsen van groene vinkjes als ALLE fokkers de gelegenheid hebben om een groen vinkje op hun 
stamboom te krijgen.  

Daarnaast is het belangrijk om de pupkoper ‘aan de voordeur’ een bewijs te kunnen laten zien dat het 
nest gefokt is volgens de regels die voor dat ras in de normenmatrix zijn opgenomen. Het ‘bewijs aan 
de voordeur’ is belangrijk, omdat rasverenigingen én de Raad dit kunnen promoten en pupkopers erop 
kunnen wijzen daar naar te vragen. De stamboom komt immers pas vaak als de pups al verkocht zijn 
en verdwijnt in de regel in een map of la.  

 

Op dat schrijven heeft de rasvereniging op 30 maart jl. een reactie gehad van de Raad 
van Beheer: 

 

 

De informatie over het uitstellen van de handhaving op de normenmatrix is overigens nog niet 
via een mailing naar alle aangesloten verenigingen verzonden en ook nog niet aangepast op 
de Raad van Beheer website.  

“Hartelijk dank voor uw brief van 19 maart jl., naar aanleiding van de mailing met als titel 
‘Normenmatrix: Stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje’. Hierin werd ook gesproken over 
het schrappen van het rode kruis. In reactie hierop berichten wij u als volgt. 

U stelt voor om pas te gaan werken met groene vinkjes als alle fokkers in de gelegenheid zijn om die te 
krijgen, dus op het moment dat er voor alle rassen normen zijn vastgesteld. De Raad van Beheer snapt 
die wens, zeker in combinatie met het schrappen van het rode kruis. Daardoor wordt het inderdaad 
minder inzichtelijk welke honden wel of niet voldoen aan de normen. 

De Raad van Beheer heeft echter ook andere geluiden gehoord. Niet alle rasverenigingen willen het-
zelfde. Het bestuur zal daarom de verschillende mogelijkheden ten aanzien van de normenmatrix aan 
de Algemene Vergadering voorleggen zodat een democratisch besluit kan worden genomen. Dit houdt 
wel in dat de handhaving op de normenmatrix per 1 mei a.s. in ieder geval wordt uitgesteld. Nadere 
berichten hierover ontvangt u -tegelijk met de overige aangesloten verenigingen- op een later moment. 

“Daarnaast geeft u aan dat het voor fokkers belangrijk is om een bewijs ‘aan de voordeur’ aan pupko-
pers te kunnen laten zien. Wanneer de normenmatrix voor een ras is ingesteld, is het mogelijk de be-
oogde ouderdieren op de website in te vullen. Dat kan ook al voorafgaand aan de dekking. Dan wordt 
inzichtelijk gemaakt of de combinatie voldoet aan de gestelde normen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben”. 
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En dan eindelijk: het aangepaste Concept gezondheidsbeleid Raad van Beheer (RvB) 

Vorige week ontving de rasvereniging een schrijven waarin werd aangekondigd dat de nieuwe concept-
voorstellen voor het gezondheidsbeleid voor de AV van 26 juni aanstaande zouden worden gepubli-
ceerd. Op vrijdag 2 april jl. ontvingen wij een schrijven dat de voorstellen inmiddels op de Raad van  
Beheer website zijn gepubliceerd. De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurs-
lid, de hand-out van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt. 

 

Op de Raad van Beheer agenda van de Algeme-
ne Vergadering van 26 juni aanstaande staan 
drie onderwerpen van het voorgenomen gezond-
heidsbeleid: SNP-analyse, epilepsie en de FCI 
Limited Registration. Op basis van de eerdere 
voorstellen die in 2020 aan u zijn voorgelegd en 
de vragen en suggesties die daarop zijn ontvan-
gen, zijn er aangepaste voorstellen gemaakt.  

Alle informatie vindt u via de Raad van Beheer 
website:   
www.houdenvanhonden.nl/concept-
gezondheidsbeleid.   

U vindt de items onder het hoofdstuk ‘ 
Voorstellen AV 26 juni 2021’. 

U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken 
om deze te bekijken:  

• de videopresentatie door een bestuurslid van 
de Raad van Beheer; 

• de hand-out van de presentatie; 

• het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.  

 

Neem even de tijd om de stukken door te 
nemen en laat ons weten hoe u over deze 
voorstellen denkt via  
secretariaat@tollertales.nl.

http://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid
http://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid
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www.tollertales.nl 

 

Jaaragenda 2021 

Meer informatie over de evenementen kunt u terugvinden op www.tollertales.nl onder de knop "club agenda". 

Note: alle data zijn momenteel onder voorbehoud, de tijd zal het leren hoeveel evenementen we dit jaar kunnen 
realiseren, maar de plannen zijn er! 

Datum  Activiteit  Locatie 

24 mei TollingTest (alleen junioren/beginners)  Beuningen 

11 juni Toller-SUP-workshop Loosdrecht 

13 juni Fokgeschiktheidskeuring (FGK) Nieuwegein 

13 juni Jonge Hondendag (JHD) Nieuwegein 

18 juni Toller-SUP-workshop Loosdrecht 

19 juni Fokkersoverleg Woudenberg 

19 juni Algemene Leden Vergadering (ALV) Woudenberg 

3 juli Standaard Jacht Proef (SJP) Kropswolde 

14 augustus Dock Diving  Druten 

12 september Kampioenschapsclubmatch (KCM) Nieuwegein 

12 september Fokgeschiktheidskeuring (FGK) Nieuwegein 

18 september Clubdiplomadag (CDD) Oudewater 

21 november Working Test (WT) St. Oedenrode 

Verder zijn er nog twee dingen waar wij achter  

de schermen mee bezig zijn:  

een nieuwe website én ZooEasy online. 

 
Binnenkort meer daarover. 


