Secretariaat:
Erica van Lisdonk
Sterrebos 9
4751 JH Oud Gastel
T. 0165-514190
M. famlizzy@ziggo.nl

Oud Gastel, 24-06-2015
Geacht bestuur van de Raad van Beheer,
Ons is op 20 juni jl. de brief vanuit de FCI onder ogen gekomen met daarin een besluit aangaande
het land van herkomst van de Tibetaanse Terriër, gericht aan de kennelclubs, die aangesloten zijn
bij de FCI, waaronder dus ook de Raad van Beheer (RvB).
Hierin staat vermeld dat er binnen de FCI unaniem is besloten om een aantal rassen, met name de
Lhasa Apso, Shi Tzu, Tibetaanse Spaniel, Tibetaanse Mastiff en de Tibetaanse Terriër over te
dragen aan de Chinese Kennelclub.
Dit betekent voor deze rassen dus dat niet Tibet, maar China het land van herkomst gaat worden,
blijkbaar is hiervan het gevolg dat hierdoor China ook het patronaatsland voor deze rassen gaat
worden, dit is nu Engeland. Het besluit alsook de volgen zijn voor ons onacceptabel.
De Tibetaanse Terriër Club Nederland (TTCN) is een rasvereniging, aangesloten bij de Raad van
Beheer, specifiek voor het ras ‘Tibetaanse Terriër’. In dit kader sturen wij dan ook deze brief.
De Tibetaanse rassen zijn afkomstig uit Tibet, hun historie ligt in het gebied Tibet, de meerderheid
van deze rassen draagt de naam Tibetaan, dit kan en mag toch niet veranderd worden, omdat het
een deel van het cultureel erfgoed is en het de historie van het ras verwoord. De Tibetaanse Terriër
is een onderdeel van de Tibetaanse cultuur, wij hebben ons mooie ras te danken aan de Tibetanen.
Ons ras komt al 2000 jaar uit Tibet. Waarom nu het land van herkomst veranderen naar China?
Er is geen zwaarwegende reden om het land van herkomst en/of het patronaatsland voor de
verschillende Tibetaanse rassen te wijzigen. Deze wijziging (of enig ‘neven-effect’ uit deze wijzing)
heeft geen voordeel voor de verschillende Tibetaanse rassen en of het ras de Tibetaanse Terriër.
Deze wijziging heeft het risico op een negatief effect ten aanzien van de rassen, de rasstandaarden
en daarmee samenhangend de gezondheid van de verschillende rassen. Deze punten,
rasstaandaard en gezondheid zijn juist de kern van de FCI, de RvB en de TTCN en dienen ten
allertijden beschermd te worden.
Daarnaast is de wijziging in ons ogen een gevolg van de onderdrukking van China over Tibet, een
politieke aangelegenheid welke geen invloed mag hebben op de kynologie, FCI, RvB en de TTCN,
mits dit positief bijdraagt aan de kernraken/-waarden. Een bezetting of onderdrukking van een volk
mag dus geen reden zijn om de historie van de Tibetaanse rassen te gaan veranderen.
De TTCN tekent protest aan tegen het besluit van de FCI aangaande het wijziging van het land van
herkomst van het ras Tibetaanse Terriër naar China en het wijzigen van het patronaatsland. Wij
vragen dan ook de Raad van Beheer dit protest kenbaar te maken aan de vertegenwoordiger van
de FCI en de FCI en er gepaste actie (gepaste actie betreft het nietig verklaren van het besluit
waar wij protest tegen aantekenen) op te nemen.
De TTCN neemt het de Raad van Beheer kwalijk dat zij ons hiervan niet in kennis heeft gesteld
voordat dit bericht openbaar werd gemaakt. Wij zijn lid van de RvB en vertegenwoordigen het ras
Tibetaanse Terriër. Ten aanzien van een kwestie over zoiets belangrijks aangaande ons ras dienen
wij geïnformeerd te worden. De Nederlandse rasverenigingen aangesloten bij de RvB moeten op
hun kennelclub kunnen vertrouwen, door ons dit besluit, blijkbaar door de FCI al besloten op 18/19
maart 2015 en nu pas openbaar gemaakt, is dit vertrouwen ernstig geschaad.
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Net als andere verenigingen, fokkers en eigenaren van de Tibetaanse rassen wereldwijd zijn
tekenen wij protest aan tegen dit besluit.
Namens de TTCN en al haar leden willen wij de RvB dan ook verzoeken om richting de FCI actie te
ondernemen om dit drastische besluit terug te draaien.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Tibetaanse Terrier Club Nederland,
Pim Zweedijk,
Voorzitter Tibetaanse Terriër Club Nederland

