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ZOMERKAMP RAAD VAN BEHEER YOUTH WAS WEER 
GEWELDIG!

Van 14 tot en met 16 augustus was de mooie locatie van KC Delft weer the place to be voor de kynologische jeugd: 

het Raad van Beheer Zomerkamp, bezocht door 21 jongeren tussen de 8 en 17 jaar en hun hond. De jongeren 

hebben uiteenlopende interesses: sommigen lopen Agility-wedstrijden, anderen doen Flyball en weer anderen zijn 

in de showringen te vinden. Eén ding hebben ze gemeen: hun liefde voor honden!  

Het veld was zoals elk jaar weer aangekleed met banners 

van de Partners in Youth - Royal Canin en de Raad van 

Beheer Youth - waardoor iedereen direct wist dat ze op 

het goede adres waren. Ook dit jaar had de Youth-

commissie een mooi programma van workshops voor-

bereid. Door het te grote risico van blauwalg in het 

natuurgebied was Dogsurvival dit jaar helaas geen 

onderdeel, maar er waren genoeg andere sporten te 

proberen die even goed in de smaak vielen. Alle 

kinderen staan open om nieuwe sporten te proberen. De 

verwondering als blijkt dat hun hond dat óók heel goed 

kan en als ze er zelf veel lol in hebben, blijft geweldig om 

te zien. De bereidheid verder te kijken, typeert onze 

kynologische jeugd. 

Workshops 

Ook dit jaar waren er weer geweldige workshopgevers 

die hun sport hebben laten zien. Zo waren Priscilla en 

Melissa van Oosten, respectievelijk de Wereldkampioen 

en de Nederlands Kampioen Junior Handling, 

aanwezig. Monica Vink gaf Agility, en Pauline van der 

Lans jachttraining. Onder leiding van Jolande Posma en 
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Itske Stolze maakte iedereen een mooie riem voor hun 

hond, Henny Groos gaf een gave demonstratie en 

workshop (Xtreme) Hoopers. Bregtje Hut liet alle 

jongeren en hun hond Dog Dancen en Marianne 

Krediet gaf ons een andere kijk op de hond door de 

ogen van een fysiotherapeut. Dit jaar gaven zelfs twee 

Youth-deelnemers een workshop: Iris en Jasmijn van 

Vlimmeren legden alles uit over tekenbandjes met 

Agility

Dog Dance

Hersenwerk

Balans en coördinatie
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Elke dag werd er gezamenlijk ontbeten
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keramiek-kralen. Andere workshops waren onder andere 

Balans & Coördinatie, Hersenwerk, FCI Obedience en 

Canicross. 

Watergevechten en jarigen 

Hoewel het gelukkig niet meer zo ontzettend warm was, 

werd er bij een waterspel wel dankbaar gebruik gemaakt 

van het zwembad – het leverde een watergevecht en een 

poolparty op. Het spelen van Bingo en het spel 

Weervolven & Waaghalzen wordt een geliefde traditie op 

de woensdagavond. Ook werden twee jarigen 

toegezongen: Panda de Sheltie van Lisanne én de vaste 

begeleider Marissa Danen. Mariska Haring maakte weer 

heel veel foto’s en gaf elke deelnemer dit jaar zelfs een 

eigen fotoshoot! De leukste foto van elke shoot is op een 

mooi certificaat uitgereikt aan elke deelnemer. 

Drie dagen pret 

Na drie dagen pret gingen alle deelnemers moe maar 

tevreden naar huis, nieuwe ervaringen en vrienden rijker. 

Wij kijken alweer uit naar het Zomerkamp 2019!

De foto’s van Mariska Haring zijn ook te vinden op onze 

Facebook-pagina

Hoopers

Junior Handling 

WaterpretEven een onderonsje met je beste maatje...
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Hersenwerk

Jacht

https://www.facebook.com/RVByouth/
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TWEEDE VERDIEPINGSAVOND LOOK-ALIKES EN OUTCROSS

Gezien de grote belangstelling voor de verdiepingsavond look-alikes en outcross in mei jl. organiseert de 

Raad van Beheer samen met de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid op 11 september a.s. een tweede avond in 

Woudenberg. De avond is bedoeld voor rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden 

om te praten over de voor- en nadelen van deze manieren om de genenpool te verbreden. Gratis toegang, 

aanmelden vooraf is noodzakelijk.

De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen 

mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker. Veel 

rasverenigingen kampen met problemen en proberen via 

hun fokbeleid de toekomst van hun ras te borgen. De 

mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasvere ni-

gingen hebben ervoor gekozen de genenpool van hun 

ras uit te breiden door honden zonder stamboom aan te 

laten keuren. Een andere, maar meer verregaande 

maatregel, is het inkruisen van andere rassen. Beide 

hebben uiteraard consequenties. De Werkgroep Fokkerij 

en Gezondheid wil graag meer informatie bieden over 

deze onderwerpen.

Lezingen en discussie 

Tijdens deze avond zijn er lezingen van Pieter Oliehoek 

en Carel Canta over het hoe en waarom van het 

aankeuren van look-alikes en het inkruisen van honden 

van andere rassen. Daarnaast worden er (begeleid door 

keurmeesters) honden gepresenteerd uit raskruisingen 

van de Saarlooswolfhond en de Griffon. Naar aanleiding 

van de diverse lezingen en presentaties is er uitgebreid 

ruimte voor discussie. 

In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst 

vragen wij om u vooraf aan te melden via  

dierenarts@raadvanbeheer.nl onder vermelding van 

‘aanmelden verdiepingsavond september 2018’. 

Aanmelden kan tot 1 september. Vol = vol.

Fairfok-stand succesvol tijdens WDS2018
De speciaal voor de World 

Dog Show ingerichte 

Fairfok-stand kreeg veel 

bijval van bezoekers uit het 

buitenland. De meeste 

mensen waren onder de 

indruk van het 

voorlichtingsmateriaal en 

de tot nu toe behaalde 

successen binnen het 

programma. Velen zien 

Fairfok als een goed 

voorbeeld dat ook in 

andere landen navolging 

verdient, zo bleek tijdens 

de WDS2018.

Tijdens deze avond kunt u ook rekenen op een presentatie 

van honden uit een outcrossprogramma

Van links naar rechts Chris van Bommel en Monique van Boxtel van de werkgroep Fokkerij 

en Gezondheid, en Laura Roest en Dieuwke Dokkum van de Raad van Beheer

mailto:dierenarts@raadvanbeheer.nl
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INFORMATIEAVOND OVER KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN

Zoals bekend worden onze kynologische opleidingen 

opnieuw ingericht. Op 20 september a.s. organiseert 

de Raad van Beheer een informatieavond hierover in 

Woudenberg, gericht op kynologenclubs en rasvereni-

gingen die kynologische opleidingen (willen gaan) 

geven, alsmede op docenten die al kynologische 

opleidingen verzorgen. 

Op deze avond gaat projectleider Marjoleine Roosendaal 

(zie foto) in op de modulaire opzet van de opleidingen. 

Met deze aanpak kunnen cursisten de nodige certificaten 

bij elkaar sparen tot ze de opleiding compleet hebben. 

Hierdoor worden de opleidingen laagdrempeliger. Ook 

nieuw is dat de opleidingen door alle leden van de Raad 

van Beheer kunnen worden aangeboden, dus ook door 

rasverenigingen. 

Andere inhoud

Ook op de inhoud van de opleidingen gaat Marjoleine 

Roosendaal in. Laagdrempeligheid is hier eveneens een 

belangrijk uitgangspunt. Als mensen eens een nestje 

willen fokken, dan moeten zij de nodige praktijkgerichte 

basiskennis hebben. Daarop is de basiscursus - het 

vroegere KK1 - gericht. Het tweede deel van de opleiding 

is gericht op diegenen die zich verder willen verdiepen, 

misschien zelfs door willen gaan voor keurmeester. Dat 

deel is meer op theorie gericht en geldt tevens als 

voorbereiding op de cursus Exterieur en Bewegingsleer 

(E&B), de basisopleiding voor keurmeesters.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan tot 10 september 2018 

via opleidingen@raadvanbeheer.nl. Meer informatie op 

onze website

Aanvragen voor erkenning buitenlandse 
hondenrassen

Onlangs besloot het bestuur van de Raad van Beheer dat buitenlandse rassen die nog niet door de FCI zijn erkend, 

maar wel door een FCI erkende kennelclub, contractpartner of associatiepartner, door de Raad van Beheer erkend 

kunnen worden en ingeschreven in het Voorlopig Register (VR) via de importprocedure of via

een aankeuring. In juni maakten wij dit bekend, inmiddels zijn er diverse aanvragen binnengekomen.

Er zijn meer dan 350 verschillende door de FCI erkende 

hondenrassen. Daarnaast zijn er rassen die wel door 

nationale kennelclubs worden erkend, maar niet door de 

FCI. Een voorbeeld van zo’n ras in Nederland is het 

Markiesje. Het Kynologisch Reglement biedt de 

mogelijkheid buitenlandse rassen – die niet door de FCI 

zijn erkend – nationaal te erkennen. Deze rassen worden 

dan in het voorlopig register van de Nederlandse 

stamboekhouding (VR) ingeschreven. 

Aanvragen 

Wij hebben aanvragen voor erkenning ontvangen van de 

volgende rassen: Barbado da Terceira, Bolonka Zwetna, 

Cão de Gado Transmontano, Vostochno Evropeyskaya 

Ovcharka, Prazsky Krysarik, Miniature American Shepherd 

en Boerboel. De Raad van Beheer is in gesprek met de 

desbetreffende kennelclubs in de landen van herkomst. 

Lees meer over deze regeling

De Portugese Barbado da Terceira is een van de rassen 

waarvoor erkenning is aangevraagd

mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/bijeenkomst-vervolg-modulering-kynologische-opleiding/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/inschrijven-nationaal-erkend-ras/
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TERUGBLIK BENELUX WINNER 2018

In de Raadar special over de World Dog Show 2018 hebben we vooral aandacht besteed aan de wereldtentoon-

stelling. Uiteraard zijn we ook heel trots op de Benelux Winner die op de openingsdag, donderdag 9 augustus, 

werd gehouden. Voor deze prachtige show, gesponsord door partner Eukanuba, waren maar liefst 7.712 

inschrijvingen. Hierbij de vier winnaars!

Best In Show werd de Schotse Terriër Mcvan’s 

Big Bopper At Beameups, van Rebecca Cross 

uit de Verenigde Staten 

Reserve Best In Show werd de Barsoi Borsca-

na Eurocub van de Zweed Rickard Sellin

Vierde Best in Show werd de Mopshond Zuma’s Razz 

Ma Tazz van de Zweedse Susanne Ansersson

En er waren nog veel meer prijzen te winnen...

Derde werd de Grand Basset Griffon 

Vendéen Frosty Snowman van Nederlandse 

Gwen Huikeshoven (tevens BIS WDS2018!)

https://petsplace.nl/vipclub
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BAV OVER TUCHTRECHT, STATUTEN EN TERMIJNEN

Op dinsdag 23 oktober aanstaande organiseert de Raad van Beheer een Buitengewone Algemene Vergadering 

(BAV). Op de agenda staan uitsluitend juridische onderwerpen. 

De Raad van Beheer is al enige tijd bezig met de 

herziening van het tuchtrecht (hoofdstuk VI Kynologisch 

Reglement). Daaraan gekoppeld worden ook de statuten 

en enkele andere artikelen uit het Kynologisch 

Reglement gewijzigd. De achterban is hiervoor al 

meerdere malen geraadpleegd en waar mogelijk is de 

feedback uit deze raadpleging in de voorstellen verwerkt.

Voor een statutenwijziging is een quorum vastgesteld. 

Bekend is dat de benodigde aanwezigheid van meer dan 

de helft van het aantal leden niet gehaald zal worden 

tijdens de BAV. De definitieve behandeling van de 

statutenwijziging zal daarom tijdens de reguliere 

Algemene Vergadering van 1 december a.s. plaatsvinden.

Tijdens de BAV van 23 oktober wordt tevens een voorstel 

tot aanpassing van de termijnen voor het indienen van 

initiatiefvoorstellen en amendementen geagendeerd. 

Meerdere leden hebben hier tijdens een eerdere 

Algemene Vergadering om gevraagd. 

De formele oproep aan de leden voor de BAV van 23 

oktober volgt binnenkort.

‘The Big Walk’ opent het strandseizoen voor 
honden

Het strandseizoen voor honden start zondag 7 oktober 

op grootse wijze met The Big Walk. Hondenliefhebbers 

en hun trouwe viervoeters kunnen dan deelnemen 

aan de eerste editie van deze unieke wandeling op het 

strand van Zandvoort. Hulphond Nederland roept alle 

honden en hun baasjes op om mee te doen aan de 5 

kilometer strandwandeling. Met hun deelname steunen 

zij de opleiding en inzet van hulphonden.  

Met een donatie van 10 euro kunnen hond en baasje op 7 

oktober deelnemen aan The Big Walk. Strandpaviljoen 

Tijn Akersloot is de start- en finishlocatie voor de 

wandeling. Voor gehandicapte deelnemers is een route 

uitgestippeld over de boulevard. 

Big Walk of Fame 

Op het keerpunt, na 2,5 kilometer, kan elke hond een 

pootafdruk achterlaten bij de Big Walk of Fame. Alle 

deelnemende honden ontvangen bij de finish een 

gesponsorde goodie bag. Het wandelevenement begint 

om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. The Big Walk wordt 

gesteund door alle betrokken ambassadeurs van 

Hulphond Nederland en gedragen door Royal Canin, 

Athlon en P5COM, sponsors van Hulphond Nederland. 

Zo komt de opbrengst volledig ten bate van het opleiden 

van meer hulphonden. 

Inschrijven voor The Big Walk kan op www.thebigwalk.nl. 

LAAT JE HOND 
ÉN JEZELF 
LEKKER UIT OP 
HET STRAND!

GA NAAR WWW.THEBIGWALK.NL EN SCHRIJF JE IN.

7 OKTOBER 2018 - STRAND ZANDVOORT
DÉ START VAN HET STRANDSEIZOEN VOOR HONDEN.
LOOP MEE EN STEUN DE OPLEIDING VAN HULPHONDEN!

VOOR 

http://www.thebigwalk.nl
http://www.thebigwalk.nl
https://hulphond.nl/
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CHINESE ASTROLOGIE: ‘HET JAAR VAN DE HOND IS EEN 
GELUKSJAAR’

In het Jaar van de Hond 2018 besteedt Raadar aandacht 

aan de Chinese astrologie met opvallende, leuke en 

bijzondere items uit deze theorie. De twaalf dieren van 

de Chinese dierenriem zijn de Rat, Os, Tijger, Konijn, 

Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. De 

hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de 

Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Het Chinese nieuwjaar is bij velen bekend van de 

optochten met grote draken en leeuwen, rode 

lampionnen en de oorverdovende duizendklappers om 

kwade geesten te verdrijven. Maar het wordt ook intiem 

en in kleine kring aan tafel gevierd, in Chinese wijken 

over de hele wereld.

Aarde-hond

Zoals gezegd is 2018 het jaar van de Hond, in het 

bijzonder de zogeheten Aarde-Hond. De Chinese 

astrologie werkt namelijk niet alleen met dieren, maar 

ook met elementen. De Aarde-Hond bezit een grote mate 

van discipline en heeft vaak een serieuze en ietwat starre 

kijk op het leven. Meer in het algemeen is de Hond 

loyaal, betrouwbaar, standvastig en intelligent.

Geluksjaar

Volgens astrologen is het jaar van de Hond een geluksjaar. 

De hond wordt namelijk ook gezien als een symbool van 

geluk. Volgens de sterren bereikt de economie dit jaar weer 

een positieve piek. Zo bleek nog onlangs de Nederlandse 

economie het hardst te groeien van de hele EU. Ook in de 

gezondheidszorg worden goede stappen gezet: de mens 

komt weer centraal te staan, in plaats van de bureaucratie. 

Hopelijk zet die trend door.

Alle honden zijn in hun hart aarde- honden, en de Teckel 

zeker...

Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/
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HET NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE IN ZIJN ELEMENT

Op maandag 13 augustus jl. kwam een delegatie van rasvereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, maar ook 

gasten uit Amerika naar Maasbroek om daar te zien waar het ras origineel voor is gefokt: het helpen vangen van 

wilde eenden in een eendenkooi. Laura Roest, dierenarts van de Raad van Beheer, keek mee en doet verslag.

Aangekomen in een fruittuin staat een klein huisje met 

kleine ramen. De ramen staan laag, zo vertelt Kerstin 

Ueckert, voorzitter van de rasvereniging Het Neder-

landse Kooikerhondje, zodat je zittend de omgeving 

goed in de gaten kunt houden. Je kunt zien wanneer er 

wilde eenden in de vijver (kooiplas) landen. De vijver 

heeft in alle windrichtingen uitlopers, de zogenaamde 

vangpijpen. Aan het einde van de pijp moet de horizon 

vrij zijn, zodat de wilde eenden denken dat ze via de pijp 

weer naar hun vrijheid kunnen vliegen. 

Windrichting 

Afhankelijk van de windrichting is een bepaalde vangpijp 

favoriet, de eenden willen graag landen en opvliegen tegen 

de windrichting in. Gelokt door tamme eenden die in de 

vangpijp zwemmen en voer krijgen, sluiten de wilde eenden 

aan. Vervolgens lokt het Kooikerhondje met zijn vrolijk 

zwaaiende staart de wilde eenden verder de pijp in. De 

vangpijp is een soort fuik en de eenden gaan in hun poging 

te ontsnappen dieper de pijp in. Aan het einde bevindt zich 

een vangkooi die met een touw dichtgetrokken kan worden. 

Ratten en muizen 

Behalve voor het vangen van eenden werd het 

Kooikerhondje ook ingezet om ongedierte op en rond de 

vijver te doden. Hij moest dus aan de ene kant goed 

luisteren naar de kooibaas en aan de andere kant 

zelfstandig ratten en muizen doden. Daarnaast mocht hij 

niet blaffen, want daar schrokken de eenden van. Dit niet-

blaffen is niet meer bij elk Kooikerhondje terug te vinden.

Cultureel erfgoed 

Er zijn in ons land nog ruim honderd eendenkooien - de 

meeste zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. 

In een aantal werkt de kooibaas nog steeds met een 

Kooikerhondje. 

Het is veel werk om eendenkooien goed te onderhouden: 

veel snoeien, rieten wanden vlechten, nesten maken, de 

vijver onderhouden….  Chapeau voor hen die dit cultureel 

erfgoed voor ons bewaren!

Voor meer informatie kijkt u op de website van Vereniging 

Het Nederlandse Kooikerhondje. 

Vlnr op weg naar de kooi (1), het Kooikerhondje jaagt de eenden de ‘pijp’ in (2) en één van de pijpen waardoor de eenden 

denken te kunnen ontsnappen...

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://www.kooikerhondje.nl/ras/eendenkooi/
https://www.kooikerhondje.nl/ras/eendenkooi/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen


10Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 12   |   augustus 2018 Raadar

Legpenningen voor jubilerende verenigingen 

Tijdens de World Dog Show 2018 werden twee jubilerende 

rasverenigingen in het zonnetje gezet: op vrijdag 10 augustus 

overhandigde bestuurslid Hugo Stempher de Legpenning 

van de Raad van Beheer en bijbehorende oorkonde aan 

vice-voorzitter Lobke Kwak van de Nederlandse Norwich 

Terriër Club (NNTC) wegens het 25-jarig jubileum van haar 

vereniging. De volgende dag, op zaterdag 11 augustus, viel 

die eer te beurt aan penningmeester Truus Wüts van de 

Nederlandse Lakeland Terriër Club die dit jaar het 50-jarig 

jubileum viert. Beide verenigingen van harte gefeliciteerd!

NIEUW BOEK IN BIBLIOTHEEK: ‘MANCHESTER TERRIeR’ 

De Raad van Beheer is blij met een mooie nieuwe aanwinst voor de eigen bibliotheek: ‘Manchester Terrier’ 

(Engelstalig) van auteur Sandy Krijgsveld-Koster. 

De auteur heeft bij het schrijven/

samenstellen van het boek samen-

gewerkt met rasspecialisten, een 

historicus en gedragstherapeuten. 

Sandy: ‘Het boek bevat alle ras-

standaarden die ik wereldwijd kon 

vinden, het verschil in interpretatie 

hierin. Ook geeft het boek uitleg over 

hoe de FCI-rasstandaard van de 

Manchester Terriër gelezen moet 

worden, geïllustreerd met foto’s. 

Daarnaast bevat het boek vele 

adviezen voor eigenaren over hoe ze 

deze kleine zwarte rakker in goede 

banen kunnen leiden.’

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen aan onze 

bibliotheek? Dat kan op werkdagen 

tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden 

het wel fijn als u daarvoor een afspraak 

maakt. Dat kan door het invullen van 

het contactformulier en dit te e-mailen 

aan info@raadvanbeheer.nl of 

telefonisch (020) 6644471. 

Vindt u dat er belangrijke boeken over 

bijvoorbeeld uw lievelingsras in onze 

collectie ontbreken, laat dat dan weten 

via info@raadvanbeheer.nl. 

Truus Wüts ontving de 

legpenning namens de NLTC

Lobke Kwak ontving de 

legpenning namens de 

NNTC

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier
mailto:info@raadvanbeheer.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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NK WERKHONDEN, PERSOONLIJK VERSLAG VAN DE 
WINNAAR

Op eigen initiatief stuurde Manon Dillenius ons een 

persoonlijk verslag van het Nederlands Kampioenschap 

Werkhonden, dat op 7 en 8 juli jl. werd gehouden. 

Manon en haar hond Aikido deden mee met een 

wildcard en wonnen. Hierbij haar verkorte verslag. 

‘In de dagen voorafgaand aan het NK Werkhonden is het 

zo warm dat er misschien een aangepast tijdschema 

moet worden ingevoerd. Het blijft echter onder de 30 

graden zodat dit niet nodig is. Dus beginnen wij op 7 juli 

op het geplande tijdstip met speuren.

Speuren 

Nu kan Aikido laten zien of hij echt iets geleerd heeft en in 

staat is om netjes rond te komen. Op het “zoek”-commando 

vertrekt hij netjes. Na 7 meter stokt zijn beweging voor één 

seconde, die seconde lijkt wel 10 minuten te duren. Ik doe 

wat ik kan doen: vertrouwen uitstralen dat hij het echt wel 

kan! Hij herstelt en pakt het spoor correct op om in een mooi 

rustig tempo het “verrassingsspoor” verder uit te werken. 

“Vertrouw op je hond en er achteraan lopen”, als een mantra 

helpt mij dit tijdens deze proef. In een gelijk matig tempo 

werkt Aikido de verschillende grondom stan digheden uit. 

Hoog gras, kort gras, droge stukken met stenen, omge-

woelde stukken, lange sprieten en zelfs een sprinkhaan die 

hem op z’n snuit springt. Het is een avontuur, mijn speur-

tocht, maar voor Aikido is het gesneden koek. Keurmeester 

Jos Beck beloont Aikido’s werk met 99 punten! 

Gehoorzaamheid

Wij mogen als eerste lopen, en alle oefeningen gaan 

zoals we getraind hebben. Iedere keer dat ik mij omdraai 

ben ik blij met de uitstraling die ik zie: een goede focus 

met een energieke blik. Bij het grondapport zie ik een 

kleine vertraging in het voorkomen, is het de warmte? De 

sprongen laten echter weer de bekende drive en energie 

zien. Dat is mooi, want de vooruit-oefening moet voor 

een goede afsluiting zorgen. Correct reagerend op de 

commando’s voert Aikido ook deze oefening mooi uit. 

Keurmeester Hans Hengelmans geeft 99 punten!

Pakwerk

Het revieren over het brede veld blijkt voor mij een 

megabeproeving. De week ervoor heb ik zonder hond 

eindeloos de “lijnen” gelopen en getracht zonder 

wisselend tempo op de juiste plekken te komen om de 

hond naar een verstek te sturen. Perfect neemt Aikido de 

verstekken en komt driftig het aanblafverstek in. Het 

volgen naar de vluchtplek en het verhinderen van de vlucht 

gaat zoals getraind, het “los”-commando doet hij goed en 

de overval op de hond is mooi om te zien. De bewaking na 

het “los”-commando laat nogmaals zien dat Aikido een 

jonge hond is en nog geen ervaring heeft met vreemde 

pakwerkers. Ervaring en routine heeft hij nodig, en dat kost 

tijd. Al met al krijgen we een helder commen taar. We zijn 

klaar, ik ben al superblij met mijn revieren. Het puntentotaal 

van 92 dringt dan ook niet direct tot mij door.

Naar het WK!

Wat een avontuur, we doen mee met een wildcard, het is 

onze tweede wedstrijd! We hebben 290 van de 300 

punten gelopen en worden Nederlands Kampioen “Alle 

Rassen”. En we beginnen pas...  Ons avontuur gaat 

verder: met onze eerste plaats worden we gevraagd mee 

te gaan naar het Wereldkampioenschap in Italië. Na enig 

beraad valt het besluit: we gaan mee!’

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

Manon Dillenius met hond Aikido en man Sico

https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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DUTCH PET AWARDS: NOMINEER UW FAVORIETE 
DIERENARTSPRAKTIJK!

Kent u een dierenartspraktijk die bekend staat om 

klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, gemak en 

goede omgang met dieren? Bezorg deze praktijk dan 

de DAP Award en draag hem voor! Deze award wordt, 

naast de Product Award, DSZ Award, Not for Profit 

Award, Talent Award en Keten Award, uitgereikt tijdens 

de Dutch Pet Awards op maandag 12 november in de 

Studio’s in Aalsmeer.  

Dierenartspraktijken kunnen zichzelf inschrijven voor 

deze award, maar ook klanten kunnen praktijken 

voordragen. Verdient uw favoriete dierenartspraktijk 

deze titel? Nomineer die dan, eventueel anoniem, vóór 15 

september via www.dutchpetawards.nl.

Dutch Pet Conference & Awards

De branche samenbrengen, kennis opdoen en elkaar 

inspireren is de opzet van hét netwerkwerkevent van het 

jaar, de Dutch Pet Conference & Awards. Het evenement 

vindt plaats op maandag 12 november in de Studio’s in 

Aalsmeer. Overdag staat de Dutch Pet Conference op het 

programma met als keynote speakers onder anderen 

André Kuipers, Kitty Koelemeijer en Kees Bruur. Tijdens 

een groots gala in de avond worden de zes Dutch Pet 

Awards uitgereikt aan bedrijven en personen die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwik-

keling van de dierenbranche.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op  

www.dutchpetconference.nl.

MARKdierenarts uit Vleuten won in 2017 de eerste DAP 

Award

10 
NUMMERSvoor 
€ 47,60 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Compleet 
vernieuwd

Volg ons op  en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

http://www.dutchpetawards.nl
http://www.dutchpetconference.nl
https://www.onzehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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Europees Kampioenschap Coursing in Denemarken

In het weekend van 22-24 juni jl. vond in Nørresundby, 

Denemarken, het Europees Kampioenschap Coursing 

plaats. Een Duits/Nederlands team trad in het strijd-

perk met shirts gesponsord door de Raad van Beheer, 

waarbij met name de Nederlandse deelnemers hoge 

ogen gooiden. Nagekomen verslag van Caroline van 

Zanten-Boomgaard.

In totaal waren er 896 windhonden en halfwindhonden 

ingeschreven, met 92 reserves op de lijst. Het hoogste 

aantal zat bij de Whippets (inclusief de sprinters) die met 

238 honden vertegenwoordigd waren. Nederland was met 

56 hounds vertegenwoordigd, inclusief drie reserves.

Internationaal team 

Omdat Denemarken niet voldoende verenigingen heeft 

om dit enorme evenement te organiseren, had men Neder-

landse coursing-specialist Simon van Zanten gevraagd of 

hij met een team één van de drie velden wilde verzorgen. 

De andere twee velden werden verzorgd door Denemar-

ken en Duitsland. Simon stelde een internationaal team 

samen van zes Duitse en veertien Nederlandse coursing-

liefhebbers. Om als eenheid gezien te worden verzocht 

het team de Raad van Beheer de T-shirts te sponsoren 

– en dat lukte. De samenwerking binnen het team was 

optimaal, de uitstraling positief en Simon kreeg veel lof 

over het parcours en de techniek.

Nederlands succes 

Voor het eerst liepen er Engelse windhonden (17!) op een 

Europees Kampioenschap. Bij de Whippet Sprinter-teven 

behaalden ze een derde en vierde plaats. De Neder-

landse hounds deden het dit jaar niet gek, er werden 

dertien podiumplaatsen behaald waaronder drie eerste 

plaatsen! Op vrijdag behaalde de Cirneco dell’Etna 

Hadranensis Magoo van de familie Admiraal een zesde 

plaats en de Whippet Sprinter-teef Culann’s Unbreakable 

Love van Erik en Geby Hamelers een mooie tweede 

plaats. Bij de Italiaanse Windhondjesteven behaalde 

Het Nederlands/Duitse team in de gesponsorde T-shirts

Sparta Gorzowsha Panorama met Jan Slangen

Fiddich Forever in my Heart Caoinlan met een blije Ingrid Weis
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Poslusjnye Whiri Zjuk van Jan Slangen een vijfde plaats. 

Bij de Italiaanse Windhondjes Sprinter teven was er een 

vijfde plaats voor Fiefoerniek’s Fianna, een vierde plaats 

voor Ganim’s Eve, beiden van Alexandra Stout en voor 

het eerst klonk het Nederlandse volkslied voor de eerste 

plaats van Sparta Gorzowsha Panorama van Jan Slangen. 

En nog meer succes... 

Op zaterdag liep de Barsoi-reu Rasswet’s Enigma van 

Veronika Teunissen zich naar een zesde plaats en mochten 

we wederom het volkslied meezingen voor de Deerhound 

reu Fiddich Forever in my Heart Caoinlan van Ingrid Weis.

Op zondag hadden we Whippets, Azawakh’s en Saluki’s 

aan de start. Aygo Go-Bye, de Whippet-reu van Denise 

Knoop, kwam op een hele mooie zesde plaats, niet slecht 

in een deelnemersveld van 65 deelnemende Whippets! 

Bij de Azawakh-reuen behaalde Swala’s Sharemann van 

Frida van der Mast een derde plaats en bij de teven ging 

de derde plaats naar Lee-Lou de Garde-Épée en de 

tweede naar vijfvoudig Europees Kampioen Kainda 

Adowa el Ghafiri, beide van Marlou van Dijk. 51 Saluki-

reuen streden om de titel maar als beste kwam de 

Nederlandse Phas kha din Insa min Al-Asife van Henriëtte 

van Boden graven uit de bus, dus weer klonk het 

Nederlandse volkslied.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities en sportwedstrijden die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de 

Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben 

en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens 

gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

Phaskhadin Insa min Al-Asife met Henriëtte van  Bodengraven

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

Boek: ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’ 
bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU !
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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EXTRA LEDENVERGADERING FCI IN BRUSSEL

Direct na de World Dog Show vond in Brussel een extra ledenvergadering van de FCI plaats. Op 14 en 15 augustus 

jl. werden de voorstellen tot aanpassing van de Statuten en de Standing Orders (huishoudelijk reglement) 

behandeld, voorafgegaan door een voorbereidende vergadering van de Europese sectie op 13 augustus.

Outcross

Voor de Raad van Beheer was er met name één pijnpunt 

overgebleven. In de Standing Orders was namelijk 

opgenomen dat de kennelclubs alleen elkaars stam-

bomen hoeven over te nemen als de ouders van het-

zelfde ras zijn. Nu er steeds meer plannen van aanpak 

voor outcross zijn, moet het ook in die gevallen mogelijk 

zijn een hond te exporteren en dus in te schrijven in een 

buitenlandse stamboekhouding. De Raad van Beheer 

diende daartoe een voorstel in, dat met overweldigende 

meerderheid werd aangenomen. Hierdoor blijft de deur 

voor het inbrengen van noodzakelijk nieuw bloed – 

onder voorwaarden – mogelijk.

Statuten en Standing Orders aangenomen

Na indiening van diverse amendementen en voorstellen 

door de diverse kennelclubs werden de nieuwe Statuten 

en Standing Orders op 15 augustus unaniem aange-

nomen. Wanneer de nieuwe regels in werking treden is 

nog niet bekend; met name voor de aangepaste statuten 

zijn nog administratieve handelingen noodzakelijk.

Namens Nederland namen voorzitter Jack Alberts en juriste Dieuwke Dokkum deel aan de  bijeenkomst

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

Het ergste warme zomerweer lijkt voorbij, maar ook in het najaar kan het nog flink warm 

worden. De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de auto laten van honden 

bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming hebben wij een 

waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze evenementen. Ons 

Honden Welzijn Team heeft daarin samen met de organisaties een taak om mensen 

te waarschuwen en controle uit te oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan een e-mail naar 

info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke versie (Nederlands of 

Engels) en uw gegevens. De digitale advertenties en stoppers kunt u ook gratis 

downloaden op onze actiepagina.

LAAT UW HOND  
NIET IN DE AUTO!

mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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HBC-fokkersbijeenkomst OVER FRANSE BULLDOG 

Op 18 augustus jl. bezocht een kleine groep gedreven 

fokkers van de Hollandse Bulldoggen Club (HBC) in 

Heteren de lezing van Gert ter Haar, KNO-specialist en 

zeer betrokken bij de kortsnuitigen. Conclusie van de 

middag was dat gezondheidsproblemen van het ras 

breed en in gezamenlijkheid moeten worden aangepakt.

Gert ter Haar legde uit dat er meerdere problemen 

spelen die gerelateerd zijn aan de kortsnuitigheid en 

meer specifiek het Brachycephaal Obstructief Syndroom 

(BOS). Ademhalingsproblemen liggen voor de hand, maar 

ook problemen met temperatuurregulatie en 

maagdarmklachten worden veroorzaakt door BOS. 

Oververhit en oprispingen 

De honden kunnen oververhit raken, doordat de 

neusschelpjes te dicht op elkaar zitten en er daardoor 

geen lucht meer langs kan. De honden gaan hijgen, maar 

dat is minder functioneel dan het ademen door de neus. 

De maagdarmklachten komen vaak door de extra 

inspanning die de honden moeten doen voor het adem-

halen. Hierdoor kunnen ze hun maag in hun borstkas 

zuigen. De maag in de borstkas zorgt dat de honden 

meer maagklachten en “oprispingen” hebben. Het goede 

nieuws is wel dat wanneer de ademhaling operatief 

makkelijker gemaakt wordt, ook de maag darmklachten 

verdwijnen. Gert ter Haar legde ook uit dat hij conditie-

tests uitvoert voor én na een dergelijke operatie. Zo kan 

je goed zien dat een hond makkelijker en verder kan 

lopen na de operatie. 

Fokkers denken mee 

De aanwezige fokkers bleken bekend te zijn met zowel 

de gezonde Franse Bulldog die makkelijk kan lopen/

rennen en ademhalen, maar ook met de minder goede 

honden. Zij dachten goed mee over de vraag waar de 

problemen vandaan komen. Het oplossen van deze 

problematiek lukt alleen als er van alle kanten aan wordt 

gewerkt. Zo vond deze groep fokkers dat keurmeesters 

alleen honden moeten belonen met een goede conditie 

en “voldoende neus” en dat dierenartsen alle operaties 

moeten melden die zorgen voor een ander uiterlijk en/of 

conditie. De Raad van Beheer kan hierin een coördi-

nerende rol vervullen. Alle fokkers vonden dat een hond 

gezond moet zijn en dat opereren bij geen enkele Franse 

Bulldog nodig zou moeten zijn. 

Discussie 

Het overleg vond in een goede sfeer plaats, waarbij 

fokkers hun zorg uitspraken voor het ras en kritische 

vragen hadden over het nut van een convenant met de 

Raad van Beheer. Zo’n convenant zou bijvoorbeeld de 

illegale fokkerij in de hand kunnen werken. De Raad van 

Beheer gaat de discussie hierover nog verder aan met 

beide rasverenigingen.

‘RAAD HET RAS’ augustus: Greyhound

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand 

meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met foto-

bureau Kynoweb plaatsen we een troebele foto van een rashond 

en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van 

het goede antwoord wordt iedere maand het boek ‘Fokken van 

rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand augustus was de Greyhound. Winnaar 

van deze maand is Ilona van Beek uit Geldrop. Zij heeft haar prijs 

inmiddels thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer


Demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...
14, 15 en 16 December 2018 
Het evenement voor hondenliefhebbers

AMSTERDAM WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Holland Cup 129ste Amsterdam Winner Show
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Holland Cup 129
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Founded by

www.winnershow.nl

Meer dan voeding.

KOM EEN
 KIJKJE NEMEN
 OP DE MEEST
KLEURRIJKE 

HONDENSHOW
 VAN EUROPA

http://www.winnershow.nl
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MAAK KENNIS MET BESTUURSLID GABRI KOLSTER

In de Algemene Vergadering van juni 2018 werd Gabri 

Kolster benoemd als bestuurslid van de Raad van 

Beheer. Zij volgt Marc Valk op, die dit jaar na vier jaar 

bestuurslidmaatschap opstapte. Raadar had een mini-

interview met Gabri, waarin zij zichzelf aan u voorstelt. 

Wie is Gabri Kolster? 

‘Ik ben 54 en woon in het Westfriese dorp Warmenhuizen. 

In het dagelijks leven heb ik een eigen onderneming 

gespecialiseerd in het ziektevrij maken en vermeerderen 

van planten voor de sierteelt en AGF-sector (AGF = 

Aardappelen, Groente en Fruit, red.). Planten worden in 

een laboratorium vermeerderd via de weefsel kweek-

techniek. Daarbij worden stukjes plantenweefsel op een 

voedingsbodem geënt en onder steriele omstandig-

heden bewaard en vermeerderd. De productie is arbeids-

intensief en vindt plaats in Nederland, met dochteronder-

nemingen en samenwerking in het buitenland. Dus reis ik 

regelmatig naar het buitenland.’

Wat is je binding met de kynologie? 

‘Ik ben opgegroeid met honden. De eerste gezinshond bij 

ons thuis was een Boxer. Daarna kwam een ruwharige 

Hollandse Herder en toen deze jong overleed zijn er alleen 

nog Kortharige Hollandse Herders gekomen. Mijn vader 

begon in 1973 onder de kennelnaam v. Breezand’s Bravoure 

met fokken en we hebben samen jarenlang nestjes gefokt. 

Nadat mijn vader door ziekte niet meer kon, heb ik de 

fokkerij vanaf 2011 alleen voortgezet. Met Dana (7) heb ik 

vier nestjes gefokt en nu mag zij heerlijk van haar pensioen 

genieten. Nakomelingen van haar zijn dit jaar actief 

geworden in de fokkerij en ik kan er enorm van genieten te 

zien hoe de volgende generaties zich ontwikkelen.’

Wat trekt je in een bestuursfunctie bij de Raad van 

Beheer?

‘Ik ben allang bestuurlijk actief in de kynologie. Dit jaar 

ben ik 25 jaar voorzitter van de Vereniging Voor de 

Hollandse Herder (VVHH). Daarnaast heb ik bestuurs-

functies bekleed in rasgroep 1 en recent binnen het 

Samenwerkingsverband Nederlandse Hondenrassen. 

Onder meer vanuit deze functies heb ik de kynologie 

vele jaren meegemaakt en kritisch gevolgd. Toen ik werd 

gevraagd om aan ‘die andere kant van de tafel’ te komen 

zitten, moest ik wel even nadenken. Ik heb toch ja 

gezegd en ga de uitdaging aan om een bijdrage te 

leveren van binnenuit.’ 

Ben je al eerder in een soortgelijke vrijwilligers-

functie werkzaam geweest?

‘Voor mijn werk ben ik bestuurlijk actief in diverse 

(branche)organisaties, daarnaast ben ik penningmeester 

van een goededoelenstichting die zich bezighoudt met 

een straatkinderenproject in Brazilië.’

Wat betekent voor jou ‘houden van honden’?

‘Onvoorwaardelijke vriendschap en trouw. Wanneer je 

samen investeert in die vriendschap heb je een maatje 

voor het leven.’

http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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Hondententoonstellingen in Nederland

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 →  8 & 9 september Rotterdam 

  Internationale show voor alle 

rassen

 → 23 september Zutphen  

  Rasgroep Keesachtigen & 

Poolhonden 

 → 29 & 30 september Maastricht 

  Internationale show voor  

alle rassen

 →  3 & 4 november   

Hazerswoude-Dorp 

  Internationale show voor alle rassen 

 

Een volledig overzicht van alle 

hondententoonstellingen in 

Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/

specifieke-agendas/ 

KENNIS TOUR OVER HARTPROBLEMEN BIJ HONDEN

Op dinsdagavond 28 augustus hield specialist cardiologie Mark Dirven in Berlicum zijn lezing “Van puppyruis tot 

echoscreening; vragen en antwoorden over hartziekte bij rashonden” alles wat u moet weten over het vroegtijdig 

signaleren van een (erfelijke) hartafwijking bij honden. De toehoorders gaven een 8,9 voor de inhoud van de lezing 

en een 9,2 voor de spreker. 

Welke hartziekte komt binnen mijn ras vaak voor? Moet ik 

mijn hond laten screenen op hartziekte? Door wie kan ik 

mijn hond het beste laten screenen? Zomaar wat vragen 

waar hondenliefhebbers mee zitten en waarvan de 

antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. Mark Dirven 

ging er uitgebreid op in en gaf veel relevante kennis mee 

naar huis.

Volgende lezing

De volgende lezing wordt op 12 september aanstaande in 

Ermelo verzorgd door prof. dr. Frans van Knapen, onder 

de titel ‘Ben ik wel de beste vriend van mijn hond?’ De 

lezing gaat onder meer over infectieziekten die met 

importhonden meekomen en de bekende parasitaire 

infecties in Nederland. Daarnaast gaat de lezing over 

(persoonlijke) hygiëne en huisdieren: de hond is een 

volwaardig lid van het gezin en toch een risico voor de 

gezondheid van de familie... En: moeten we nou kiezen 

tussen volledig vegetarisch voedsel of volledige rauw 

vleesvoedsel of is er nog een verstandiger alternatief? 

Frans van Knapen gaat graag in discussie op dit punt. Er 

zijn nog plaatsen vrij, dus u kunt nog reserveren. 

Voor deze sessie worden 10 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend.

Ga naar het inschrijfformulier. 

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

Zoek de verschillen

www.dogshowrotterdam.nl
http://www.keesachtigen-poolhonden.nl/
http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.dogshowbleiswijk.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas/
https://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas/
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.puppyverschillen.nl
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PRIJSWINNAARS PUPPY-
ENQUÊTE JULI 2018

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk 

mensen meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we 

immers een beter beeld van welke zaken belangrijk zijn bij de 

aanschaf van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt 

daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête 

worden elke maand verschillende prijzen verloot. De winnaars 

van de maand juli zijn: André Huf (Kinderboek over honden), 

Linda Faure-Hoekstra (cadeaubon) en Harry Hoogeveen (Boek 

‘Het fokken van rashonden’). Van harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

RAAD VAN BEHEER VAN DE PARTIJ OP HORSE EVENT
Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij 14, 15 en 16 september 

aanstaande op Horse Event, het grootste educatieve paardenevenement van Nederland. 

Het evenement vindt plaats op een nieuwe locatie: Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. 

Naast onze eigen stand, waarin wij de stamboomhond promoten, zijn er ook stands van 

diverse aangesloten rasverenigingen te bewonderen. 

Met 40.000 bezoekers is Horse Event het grootste 

educatieve paardenevenement van Nederland. De Raad 

van Beheer vult één van de twaalf pleinen op Horse Event, 

die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam 

programma voor jong en oud. 

Houden van honden-dorp 

In het Houden van Honden-dorp treft u onze stand en die 

van diverse rasverenigingen. Die nemen uiteraard zelf 

honden mee, zodat u kunt genieten van de prachtigste 

honden. Gezien het succes van de afgelopen jaren en het 

feit dat een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse 

Event een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als 

ideale plek om de stamboomhond te promoten bij een 

groot en toegewijd publiek. Van harte aanbevolen!

20 procent korting

Lezers van Raadar krijgen 20 procent korting in de 

voorverkoop. Gebruik daarvoor deze code: hervb18. 

Meer informatie op www.horse-event.nl. 

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer 

in Amsterdam. Voor de maand september is er geen vaste datum gepland, maar kunt u desgewenst een 

afspraak maken.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig 

mogelijk contact met u op.

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.horse-event.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te 

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens 

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

11 september 2018:   Tweede verdiepingsavond 

over look-alikes en outcross in 

Woudenberg

15 september 2018:   Fokgeschiktheidskeuring Engelse 

Bulldog

20 september 2018:   Informatieavond over kynologische 

opleidingen in Woudenberg

23 oktober 2018:   Buitengewone Algemene 

Vergadering, o.m. over Tuchtrecht

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 17 december 2018:   Hond2018 in RAI Amsterdam

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/

