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RAAD VAN BEHEER ZET 
BELANGRIJKE STAPPEN IN 
GEZONDHEIDSBELEID

In de Algemene Vergadering van 16 oktober jl. heeft 

de Raad van Beheer besloten een aantal belangrijke 

stappen te zetten in het gezondheidsbeleid. Een van 

de instrumenten is de instelling van een meldpunt 

www.houdenvanhonden.nl/meldpunt, waar meldingen 

over epilepsie kunnen worden gedaan, maar ook over 

andere erfelijke aandoeningen. 

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden 

bij de Raad van Beheer, maar nu nodigen wij hondenei-

genaren actief uit om melding te doen als bij hun hond 

zogenaamde idiopathische epilepsie wordt vastgesteld. 

Maatregelen

Op basis van de diagnose van de dierenarts en eigen 

onderzoek gaat de Raad van Beheer over tot een set van 

maatregelen. Lijdt de hond daadwerkelijk aan idiopathi-

sche epilepsie, dan volgt een fokverbod dat wordt 

geregistreerd in de openbare databank Dutch Dog Data 

(www.dutchdogdata.nl). Daarmee wordt het een internati-

onaal geldend fokverbod, ook wel limited registration 

genoemd. Daarnaast worden de betrokken fokkers 

(eigenaar moederdier en eigenaar vaderdier) gewaar-

schuwd dat de combinatie waar de aangemelde hond uit 

is voortgekomen, niet herhaald mag worden. Geeft de 

combinatie van een van deze dieren met een andere 

hond opnieuw epilepsie, dan wordt de desbetreffende 

hond helemaal uitgesloten van de fokkerij.

Internationaal fokverbod

Nieuw is ook het eerder genoemde limited registration 

op de stamboom. Dit fokverbod kan gegeven worden 
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In hoofdelijke stemmingen werd het nieuwe gezondheidsbe-

leid aangenomen.

http://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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aan honden die kampen met gezondheidsproblemen. Er 

mag niet gefokt worden met deze honden, maar ze 

mogen wel deelnemen aan officiële activiteiten in de 

hondenwereld, zoals wedstrijden of tentoonstellingen. 

Aan de hand van deze registratie weet nu iedereen dat er 

met de hond in kwestie niet gefokt mag worden. Mochten 

er toch pups geboren worden, dan krijgen zij geen 

stamboom en worden niet ingeschreven in het Neder-

lands Hondenstamboek. Dit geldt ook voor honden die in 

het buitenland een soortgelijk verbod opgelegd hebben 

gekregen en daarna geïmporteerd zijn in Nederland.

Invoering ras-specifieke normenmatrix

Naast de nieuwe maatregelen heeft de Raad van Beheer 

ook afgesproken om de verantwoorde fokkerij te stimu-

leren. Dit gebeurt door een aanduiding op de afgegeven 

stambomen te zetten wanneer de ouderdieren aan 

gezondheids- en welzijnsvoorwaarden hebben voldaan. 

Voldoen de ouderdieren daar niet aan dan wordt dit ook 

vermeld op de stamboom. Voor de pupkoper is dit 

voorafgaand aan de aanschaf online in te zien. 

Uitbouw DNA-onderzoek

De strijd tegen epilepsie is onderdeel van een breder 

nieuw gezondheidsbeleid waar de Raad van Beheer toe 

heeft besloten. Naast het epilepsiebeleid zetten we een 

belangrijke stap in DNA-onderzoek. Al sinds 2014 geldt 

er een verplichte DNA-afstammingscontrole voor alle 

stamboomhonden, om vast te stellen dat de opgegeven 

ouderdieren ook echt de ouders zijn. Ook kan men 

hierdoor veel gerichter werken aan een goede gezond-

heid van stamboomhonden. Om dit nog verfijnder te 

doen zet de Raad van Beheer een nieuwe techniek in: de 

SNP-analyse. Hiermee wordt afstammingscontrole nóg 

betrouwbaarder, maar komen op termijn ook nieuwe, 

geavanceerde toepassingen voor een duurzaam fokbe-

leid in zicht. Denk aan de bepaling van de noodzakelijke 

genetische variatie in een populatie, het opsporen van 

mutaties die erfelijke ziekten veroorzaken en ‘mate 

select’, waarmee slimme combinaties van ouderdieren 

worden gemaakt.

De Raad van Beheer zet met deze maatregelen een 

volgende stap naar een duurzamer fokbeleid en blijft zich 

met zijn aangesloten rasverenigingen en fokkers inzetten 

voor het uiteindelijke doel: een gezonde en sociale rashond.

Er werd ook flink gediscussieerd 

over de diverse onderwerpen...
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BESLUITEN 54e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 16 oktober 2021 vond de 54e Algemene 

Vergadering van de Raad van Beheer plaats. 

Hieronder treft u de besluitenlijst.

Voorzitter Hildeward Hoenderken opende de vergade-

ring. In zijn inleiding memoreerde hij het aantreden van 

drie nieuwe bestuursleden, de geslaagde zomersessies 

met de leden en een geslaagd zomerkamp met de 

jeugd. Verder noemde hij onze inzet op de Cambridge-

test om bij kortsnuitige honden op BOAS te screenen, 

het vertrek van bestuurslid Cor Last en het uitzetten en 

vervullen van een aantal noodzakelijke vacatures. Tot 

slot noemde hij een aantal kynologen die ons de 

afgelopen tijd zijn ontvallen. Lees de complete inleiding 

Besluiten

 →  Voorstel tot vaststellen verslag 53e Buitengewone 

Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2021  – 

aangenomen 

 →  Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten 

en lasten 2020 - aangenomen

 →  Voorstel tot dechargeverlening bestuur – 

aangenomen

 →  Voorstel tot goedkeuring Jaaroverzicht 2020 – 

aangenomen

 →  Initiatiefvoorstel van de Airedale Terrier Club 

Nederland t.a.v. de Normenmatrix inclusief 

amendement van vereniging De Weimarse Staande 

Hond – aangenomen

 →  Aangepast initiatiefvoorstel van de Nederlandse 

Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (geen vink 

of kruis op stamboom, maar wel tekst of ouderdieren 

wel of niet voldoen)  – aangenomen

 →  Voorstel ‘Van DNA STR markers naar DNA SNP 

markers’ – aangenomen  

 Amendementen van Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever Club Nederland en KNK Cynophilia op dit 

voorstel – beide verworpen

 →  Voorstel ‘Terugdringen primaire epilepsie bij 

rashonden’ – aangenomen 

Amendement van KNK Cynophilia op dit voorstel - 

verworpen

 →  Aanpassing KR artikelen i.v.m. invoering fokverbod 

(limited registration) – aangenomen. Amendement 

van KNK Cynophilia op dit voorstel – verworpen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel VI.3 lid 2 en 3 & VI.15 

lid 3d KR – overtreding van VFR als tuchtrechtelijk 

vergrijp - verworpen

 →  Voorstel tot aanpassing KR & PRT – reparatie 

tuchtrecht - aangenomen

 →  Aanpassing HR artikelen 5, 7 en 8 met betrekking tot 

reikwijdte taakveld Aangesloten Vereniging - 

aangenomen

 →  Aanpassing KR artikelen V.33A, V.33C en V.33D met 

betrekking tot de windhondenrensport - aangenomen

 →  Aanpassing KR – divers - aangenomen

 →  Initiatiefvoorstel KNK Cynophilia inzake hoofdstuk VII 

KR, bezwaar en beroep – aangepast voorstel 

aangenomen 

 →  Het voorstel tot (her) benoemingen van de Geschillen 

Commissie is doorgeschoven naar de AV van 4 

december a.s.

 →  De heer dr. N. Beijerink is gekozen tot lid van de 

Commissie Gezondheid

 →  Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake nevenfuncties 

(artikelen 10 en 11 statuten) – niet in stemming 

gebracht, o.a. wegens niet behaalde quorum. 

 →  Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake tarieven 

importregistratie en voorrijkosten 

buitendienstmedewerker – verworpen

 →  Initiatiefvoorstel Scandia inzake aanbevelingen aan 

het bestuur – wegens een door de AV ondersteund 

voorstel van orde is dit punt van de agenda afgevoerd

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.houdenvanhonden.nl/nieuws/openingswoord-54e-algemene-vergadering/
http://www.puppyverschillen.nl
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TWEE MAASTRICHT DOGSHOWS IN CORONATIJD: ALLEEN 
SAMEN KAN DAT!

Op 25 en 26 september jl. organiseerde Hondententoonstelling Maastricht de CAC/CACIB Dogshow Maastricht. 

Met ruim 3.600 deelnemende honden werd goed duidelijk dat kynologen uit heel Europa weer echt toe waren aan 

een samenzijn met deelgenoten. In totaal namen ruim 1.800 honden per dag deel, afkomstig uit vijftien landen. In 

25 ringen werd gekeurd door 32 keurmeesters uit eveneens vijftien landen. 

In september 2020 werd in Maastricht de laatste Neder-

landse hondenshow georganiseerd, toen met nog 3.200 

deelnemende honden. Daarna werd het door corona stil 

in tentoonstellingsland. in 2021 was de Maastricht 

Dogshow opnieuw een van de allereerste shows die 

weer mogelijk waren in ons land. 

Samen sterker

Beide shows kregen te maken met nogal wat aanvullende 

maatregelen op het gebied van corona. Van mondkapjes, 

temperatuurmeting en de 1,5 meter afstand in 2020 tot 

het verplichte coronatoegangsbewijs in 2021. Een “hell of 

a job” voor de organisatie die bijna twee jaar intensief 

bezig is geweest om twee shows in coronatijd op orde te 

krijgen. Het sociale aspect van shows, dat mensen graag 

met elkaar in gesprek zijn en blijven, was een van de 

redenen waarom het team van Maastricht zo graag deze 

shows wilde organiseren. Het thema voor de beide 

shows “samen sterker” en dat werd in alles uitgedragen. 

Pilot controle importhonden 

De Raad van Beheer doet momenteel een proef met de 

controle van importhonden op tentoonstellingen. 

Dogshow Maastricht was een van de aangewezen 

tentoonstellingen waarop deze controles worden 

uitgevoerd. Chipper Anette van der Meijden: ‘Op 

zaterdag heb ik vijf honden 

gecontroleerd en op 

zondag één. Dat verliep 

soepel en naar ieders 

tevredenheid.’ Op de foto 

controleert Anette (rechts) 

een van tevoren aange-

meld hondje, uit Noor-

wegen geïmporteerd. Er 

volgen nog twee pilotcon-

troles bij Show Bleiswijk en 

de Kerst Winner Show. 
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Een trots bestuur van de stichting Hondententoonsteling Maastricht poseert na afloop van een geslaagd show-weekend.
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COVID-19-plan

Het motto ‘samen sterker’ gold ook voor de samenwer-

king tussen de directie van het MECC en de showorgani-

satie. Gezamenlijk werd gewerkt aan de ontwikkeling van 

een COVID-19-plan met verplichte coronatoegangscon-

trole, polsbandjes, tijden voor binnenkomst van de 

honden, grotere ringen, vaste plaatsen voor de expo-

santen, zitplaatsen langs de ringen en een beperkte 

erering. De exposanten waren heel tevreden met de 

organisatie en begrepen waarom maatregelen genomen 

waren. Hondenliefhebbers zijn graag bereid om mee te 

werken als ze maar samen kunnen zijn. 

Erering

Was er in 2020 vanwege strenge coronamaatregelen 

geen erering, dit jaar was deze er in een beperkte vorm. 

De jongste puppy’s, puppy’s, rasgroepen, Nederlandse 

rassen, nationaal erkende rassen en uiteindelijk elke dag 

een BIS. Ook hier bleven bezoekers langer dan gewoon-

lijk kijken. Nogmaals een voorbeeld dat mensen een 

show als deze gemist hebben. 

Naast exposanten werden ook bezoekers, mits zij een 

coronatoegangsbewijs konden laten zien, toegelaten. Zij 

konden niet alleen terecht langs de ringen maar ook bij 

een 25-tal standhouders. Het was bijna weer “als 

vanouds”, met een prima voorbereiding en een enthou-

siast publiek. 

Dubbele show

De organisatie van een “dubbele show” (het ging om de 

45e en 46e editie) in één weekend leidde ertoe dat dage-

lijks 50 procent van de exposanten uit het buitenland 

kwam. Zij schreven haast allemaal voor twee shows in. 

Een dubbele show, waar honden in één weekend twee 

resultaten kunnen behalen, blijkt dan ook voor de 

inschrijvingen heel belangrijk te zijn – zeker voor een 

centraal in Europa gelegen plaats als Maastricht. 

De organisatie kan terugblikken op goed georganiseerde 

shows, waarbij het motto “samen sterker” de basis was 

voor het succes. Duizenden exposanten en bezoekers 

maakten er een geweldig feest van.

Deze tekening van Wim Stevenhagen symboliseert “samen sterker” en stond op alle rozetten en promotiemiddelen die 

Maastricht Dogshow uitgaf. Vrijwilligers en keurmeester kregen een speciale mok met deze cartoon erop
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LOCATIE NIMROD 2021 BEKEND: GIETEN

De Nimrod, de jaarlijks terugkerende landelijke proef voor jachthonden, vindt plaats op maandag 8 november in 

Gieten (Dr.). Voor de Nimrod 2021 worden de achttien best presterende jachthonden uitgenodigd. 

De achttien geselecteerde combinaties die in het lande-

lijke Gieten de strijd aangaan, zijn inmiddels bekend:

 →  Handsome Hauke the Second off April, Labrador 

Retriever, voorjager Femke Lagaaij

 →  Yager Keiviento, Duitse Staande Korthaar, voorjager 

Alda van Baalen

 →  Silke van de Westkerkseberg, Duitse Staande Langhaar, 

voorjager Wilma de Graaf-Kwist

 →  Thiara my Melodie of Golden Spirit, Golden retriever, 

voorjager Caroline van Leeuwen

 →  French Quarter Friend’s Duchesse Kajsa, Flatcoated 

retriever, voorjager Cees Deelman

 →  Ietje, Hongaarse staande hond Vizsla korthaar, 

voorjager Ingeborg Thoben-Platteeuw

 →  Gabor v.d. Haeselaere, Heidewachtel. voorjager Kees 

Cleton

 →  Fortuna Zadra, Duitse staande draadhaar, voorjager 

Cornelie Verheugt

 →  Castra, v.h. Zonnebeekbos, Grote Münsterlander, 

voorjager Linda Louwman- vd Veen

 →  Claire v.d. Waterlandspolder, Labrador Retriever, 

voorjager Desiree Goossen

 →  Holland’s Brad of Upperclaws, Labrador Retriever, 

voorjager Victorine Schokker

 →  Donna, Labrador retriever, voorjager Jolanda Buningh

 →  Virginia’s Lean Pepper, Labrador Retriever, voorjager 

Eleen Born

 →  Jo Lean of the Spring Cottage, Labrador Retriever, Jan 

Vredegoor

 →  Beechdale’s Finch, Labrador Retriever, voorjager Henk 

Klein

 →  Flair van ’t Kieftendorp, Labrador Retriever, voorjager 

Willem Veilbrief

 →  Yuna v/h Muntenbos, Labrador Retriever, voorjager Rien 

Thijs

 →  Wolfeca Bobby Comics, Labrador Retriever, voorjager 

Jos Pieters

Alle proeven zijn voor het publiek bijna geheel te volgen. 

Lees meer

Een deelnemende hond zwemt op zijn doel 

af tijdens een van de vorige Nimrod-edities.
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AANBEVOLEN: ARTIKEL OVER KORTSNUITEN IN ‘ONZE 
HOND’ NUMMER 8

In magazine Onze Hond nummer 6 plaatsten wij dit jaar 

een artikel over de Cambridge-test voor kortsnuitige 

honden. Onze stelling: met honden die goed door deze 

test komen, kun je prima fokken. Het feit dat wij in dat 

artikel foto’s van Mopshonden gebruikten, kwam Onze 

Hond op kritiek te staan: deze honden zouden niet meer 

getoond moeten worden, omdat ze niet meer gefokt 

mogen worden. 

De redactie van Onze Hond reageerde op deze kritiek 

door een uitgebreid artikel te plaatsen in Onze Hond 

nr. 8, waarin zij directeur Rony Doedijns en dierenarts 

Laura Roest van de Raad van Beheer laten uitleggen 

volgens welke visie de Raad van Beheer met kortsnuitige 

honden omgaat. Over het gebruik van foto’s van Mops-

honden: ‘Het zou toch vreemd zijn als er, bij een artikel 

dat voor een groot deel gaat over Mopshonden, geen 

Mopshonden mogen worden afgebeeld? Die hondjes zijn 

er, ze mogen er gewoon zijn.’ 

Lees het hele artikel op onze website

https://www.nimrodnederland.nl/locatie-nimrod-2021/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/kortsnuiten-onze-hond-nr-8-10-2021.pdf
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PRIJSVRAAG: VERZIN EEN PAKKENDE NAAM VOOR ONZE 
NIEUWE SHOWCOMPETITIE

De Raad van Beheer start in 2022 een nieuwe showcompetitie, waarbij 

we per ras op zoek gaan naar ‘de beste van het ras’ van het jaar. Wij 

dagen u uit een pakkende naam voor deze competitie te verzinnen. De 

winnaar valt eeuwige roem ten deel, en een gratis inschrijving voor de 

Kerst Winner Show 2021 of twee Kennis Tour-sessies naar keuze. 

Wij buigen ons op dit moment over de systematiek voor deze competitie. 

Uitgangspunt is dat iedere CAC-show meetelt en om per ras te kijken wie 

de meeste punten haalt voor de titel ‘Beste van het ras 2022’. De punten-

telling wordt nog verder uitgewerkt. We gaan ook kijken naar een moge-

lijkheid om de kennel c.q. fokker met de meeste punten per ras aan te 

wijzen als winnaar. 

Doe mee!

Onze uitdaging: verzin een pakkende naam voor deze competitie en win 

eeuwige roem en een gratis inschrijving voor de Kerst Winner Show 2021 

of twee Kennis Tour-sessies naar keuze. Stuur uw pakkende naamvoor-

stel met onderbouwing naar communicatie@raadvanbeheer.nl en ding 

mee naar de prachtige hoofdprijs. We zijn heel benieuwd!

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 49,50

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

mailto:communicatie%40raadvanbeheer.nl?subject=
http://www.onzehond.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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KENNIS TOUR-SESSIE 
‘GANGWERK EN BEWEGING’ 
GROOT SUCCES

Op zaterdag 2 oktober verzorgden Dick Rutten en Rob 

Douma in zalencentrum De Camp te Woudenberg de 

Kennis Tour-sessie Gangwerk en Beweging. Het werd, 

na lange tijd uitsluitend onlinecursussen, een groot 

succes. De deelnemers waardeerden de sessie, die de 

hele dag duurde, met een 8,6 voor de inhoud en een 9,1 

voor de sprekers. 

Waar kijkt een keurmeester naar tijdens een show en hoe 

beoordeelt deze in grote lijnen het gangwerk – en dan 

vooral functioneel gangwerk? Welke verschillen zijn er 

hierbij tussen verschillende rassen en hoe zijn deze te 

verklaren vanuit het oorspronkelijke doel van dat ras? 

Door middel van praktijkvoorbeelden ondersteund met 

beeldmateriaal werd er tijdens deze lezing een tipje van 

de sluier opgelicht over hoe een keurmeester te werk 

gaat en de verschillende (rasgebonden) aspecten 

waarmee rekening wordt gehouden. 

Mooie reacties

De sessie kreeg lovende beoordelingen, waarvan we er 

hier twee plaatsen: ‘Ik vond het een zeer geslaagde 

lezing! De interactie met de zaal was ook heel prettig. Dat 

zijn toch de dingen die je mist bij de online lezingen. Dit 

was weer heerlijk!’ En: ‘Ik had het niet erg gevonden als 

de lezing nog wat langer was doorgegaan. Erg interes-

sant, goede sprekers, fijne uitleg en ook vanuit het 

publiek goede interactie.’

Gezien het succes bekijken we nu of er in het programma 

van Kennis Tour 2022 een vervolg  op deze lezing kan 

worden ingepast.

Dick Rutten (links) en Rob Douma maakten een groot succes 

van deze sessie
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INSCHRIJVING KERST WINNER SHOW 2021 GEOPEND!

Op 11 en 12 december vindt in de Evenementenhal te Gorinchem de tweede Kerst Winner Show plaats. De show, 

georganiseerd door KC Nijmegen e.o. Noviomagum in samenwerking met de Raad van Beheer, belooft weer veel 

(kerst)sfeer, de mooiste en fijnste honden van de wereld met dubbel CAC, CACIB en de Winner Titel. Exposanten 

kunnen inschrijven via www.onlinedogshows.eu. Let op: we zitten al op 50 procent van het maximumaantal 

inschrijvingen, dus haast is geboden!

In 2019 organiseerden wij de eerste Kerst 

Winner Show, een samengaan van de 

Winner Amsterdam en de Kerstshow van 

KC Nijmegen. Een volwaardige show over 

twee dagen, met een keur aan geweldige 

honden, een leuk programma, een goede 

opkomst van bezoekers en een mooie 

nieuwe locatie. Publiek en exposanten 

waardeerden de show goed. Als waarde-

ringscijfer gaf men gemiddeld maar liefst 

een 7,6. Helaas kon de show in 2020 niet 

doorgaan vanwege COVID-19, maar dit jaar 

ziet het ernaar uit dat het wel gaat lukken. 

(De organisatie volgt de op dat moment 

geldende coronamaatregelen van de 

overheid.)

De inschrijving sluit op 30 november 2021, 

of zodra het maximumaantal inschrijvingen 

bereikt is. Voor meer informatie en keur-

meesterslijst kijk op www.winnershow.nl. 

KERST
WINNER SHOW

TARIEF 
(JONGSTE)

 PUPPY: 
€ 40,00  

SPECIAAL 
TARIEF TOT 
SLUITING: 

€ 55,00 
PER HOND

Nog maar 50% 
beschikbaar!

Schijf je snel in! 
Vol=vol!

www.winnershow.nl

11 & 12 december 2021  
the place to be!

Beeld van de Kerst Winner Show 2019, onderdeel Junior Handling 

http://www.onlinedogshows.eu
http://www.winnershow.nl
http://winnershow.nl
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WORLD DOG SHOW 2021 IN 
BRNO, TSJECHIë

Van 29 september tot en met 3 oktober jl. werd in 

Brno, Tsjechië de World Dog Show 2021 gehouden. 

Met 12.000 deelnemende honden, verdeeld over vier 

showdagen, was het een van de eerste echt grote 

shows sinds de corona-lockdowns. Best In Show werd 

de Bedlington Terrier “L’End Show Metti Surprese at 

Glare (Matvey)” van de Russische Elena Pykhtar. Voor 

Nederland vielen de prestaties op van junior handler 

Melissa van Oosten.

Reserve-Best In Show werd de Lhasa Apso “Shut Up and 

Kiss Me Dell Alberico (Eric) van de Italiaan Stefano 

Paolantoni. Eerste bij junior handling werd Balint Korozs 

met een Ierse Setter. Bij de top-10 junior handlers was 

onze Nederlandse Melissa van Oosten, die uitstekend 

presteerde met de Portugese Waterhond Yolo van Ilona 

Griffoen. Ilona op haar website: ‘Ik ben ongelooflijk trots 

op Yolo en Melissa! Het was de laatste keer dat Melissa 

bij junior handling mee mocht doen. Ze was vastberaden 

om dat met onze Yolo te doen. De voorbereidingen 

waren geweldig! Uren onderweg, trainen, wandelen, 

gezellige dingen doen. Dit, zodat ze konden laten zien 

wat voor mij het belangrijkste is wanneer je met honden 

werkt. De band die je samen hebt en dat je als een team 

kan stralen in de ring!’

Melissa van Oosten deed het prima met Yolo

Best In Show werd Bedlington Terrier Matvey van de Russi-

sche Elena Pykhtar
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De reserve-BIS werd de Lhasa Apso “Shut Up and Kiss Me 

Dell Alberico (Eric) van Stefano Paolantoni



11Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 9   |   nummer 11   |   oktober 2021 Raadar

Winnaars rasgroepen

 →  Rasgroep 1, herdershonden en veedrijvers: Australian 

Shepherd ‘Risingstar’s What Legends are Made of’ van 

Hana Purmova, Tsjechië

 →  Rasgroep 2, Pinschers en Schnauzers, Molossers en 

Zwitserse Sennenhonden: Newfoundlander ‘Nirvana 

De La Baie de Pempoul’ van Patrice le Rest, Frankrijk

 →  Rasgroep 3, Terriers: Best In Show Bedlington Terrier 

‘L’End Show Metti Surprese at Glare’ van Elena Pykhtar, 

Rusland

 →  Rasgroep 4, Dashonden: derde Best In Show Dashond 

Ruwhaar ‘Almarxils Tuatara’ van Noel Garrigos Mateo, 

Spanje

 →  Rasgroep 5, Spitsen en Oertypes: Dwergkeeshond 

‘Baron Barri Dan Star Kom’ van Lyudmila Komyakova, 

Rusland 

 →  Rasgroep 6, Lopende honden, zweethonden en 

verwante rassen: Poitevin ‘Chantal Berankovi’ van 

Svatava Berankova, Tsjechië 

 →  Rasgroep 7, Staande honden: Weimaraner ‘D’Argento 

Vien B-Perfect’ van Wiktoria Budczenkow, Polen

 →  Rasgroep 8, Retrievers, waterhonden en spaniëls: 

Labrador Retriever ‘Loch Mor Broderick’ van Franco 

Barberi, Italië

 →  Rasgroep  9, Gezelschapshonden: reserve-Best In 

Show Lhasa Apso ‘Shut Up and Kiss Me Dell Alberico’ 

van Stefano and Franco Paolantoni and Prosperi, Italë

 →  Rasgroep 10, Windhonden: Ierse Wolfshond ‘Rivoli du 

Grand Chien de Culann’van Federic Flavio and Maison 

Freitas, Italië
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Dogdance-hoogstandje...

F
O

T
O

: Y
O

S
S

I G
U

Y

BEDRIJFSMATIG FOKKER? DAN IS EEN BEWIJS VAN 
VAKBEKWAAMHEID NODIG

Het is belangrijk dat u als fokker over voldoende kennis 

beschikt. Is er sprake van bedrijfsmatige fokkerij  

met honden? Dan heeft u een wettelijk bewijs van 

vakbekwaamheid nodig. 

Als bedrijfsmatige fokker (richtsnoer is meer dan 20 

verkochte honden in 12 maanden) moet u een bewijs van 

vakbekwaamheid hebben, in de vorm van een certificaat 

of diploma van een erkende onderwijsinstelling. 

Bent u niet-bedrijfsmatig fokker (richtsnoer minder dan 

20 verkochte honden per 12 maanden) dan heeft u geen 

bewijs van vakbekwaamheid nodig, ook niet bij de 

aanvraag van een UBN-nummer vanaf 1 november.  

Lees meer over het bewijs van vakbekwaamheid 

Het samenspel tussen mens en hond, het blijft boeien!

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/bewijs-vakbekwaamheid/
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HERINNERING: PER 1 NOVEMBER VERPLICHTE REGISTRATIE FOKKERS 

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond is per 

1 november 2021 van kracht. In dit systeem worden 

de fokker, importeur, dierenarts of chipper wettelijk 

verplicht geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar 

de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip 

en paspoort kreeg. De regeling moet zorgen voor een 

betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en 

malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. 

Informatie voor fokkers

Iedere fokker moet zich eenmalig laten registreren. Deze 

registratie is ook verplicht als je slechts één nestje wilt 

fokken! Bedrijfsmatige fokkers moesten zich al langere 

tijd registreren via een zogenaamd UBN-nummer. De 

registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook 

UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor 

bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Aan de eenmalige 

registratie zijn kosten verbonden. De UBN-registratie 

voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket 

van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt u 

gewoon dat nummer blijven gebruiken. Niet-bedrijfsma-

tige fokkers kunnen nu al een UBN-nummer aanvragen 

met behulp van DigiD. Het nummer wordt direct toege-

wezen. Voor meer info zie de pagina www.rvo.nl/hond-

kopen. 

Databank Honden

De aangewezen databanken heten vanaf 1 november 

‘portalen’ bij de overheid. De Raad van Beheer is al 

geruime tijd bezig met de noodzakelijke aanpassingen 

van Databank Honden voor deze nieuwe I&R-regels. Wij 

zullen ervoor zorgen dat dit op 1 november klaar is, zodat 

alle fokkers en hondeneigenaren via Databank Honden 

aanmeldingen kunnen blijven doen voor hun honden.

Voor actuele informatie van de Raad van Beheer over I&R 

Hond kijk op www.houdenvanhonden.nl/rvoregistratie.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING IN DRENTHE
Van 21 tot en met 24 oktober werd op en rond het Ronostrand in Een (Drenthe) het Europees Kampioenschap 

Coursing georganiseerd. Ongeveer 800 windhonden uit binnen- en buitenland namen aan dit grootse evenement 

deel. Uitgebreid verslag van dit prachtige evenement volgt in de Raadar van november en in een speciale 

impressievideo.

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:

 →  6 en 7 november Holland Cup/Dogshow Bleiswijk  

CAC/CACIB, alle rasgroepen

 →  11 en 12 december KerstWinner Show Gorinchem  

CAC-CACIB, alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 
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http://www.rvo.nl/hond-kopen
http://www.rvo.nl/hond-kopen
http://www.houdenvanhonden.nl/rvoregistratie
http://www.dogshowbleiswijk.nl
https://www.winnershow.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas


Wilt u een hond kopen? Dan moet de hond 
gechipt zijn, geregistreerd en in het bezit van 
een Europees paspoort.

U moet zich laten registreren, dan krijgt u 
een uniek nummer. Dit hee� u nodig voor 
het aanvragen van een paspoort en het laten 
chippen van uw pups.

Registratie, chip en
Europees dierenpaspoort

Voor meer informatie ga naar www.rvo.nl/hond-kopen

Registratie hond
Bij een aangewezen portaal 
www.rvo.nl/portaal-
registratie-hond    

Chippen hond  
Uw eigen dierenarts
of chipper             

Waar u alles regelt
Wijziging houder hond 
Bij een aangewezen portaal 
www.rvo.nl/portaal-
registratie-hond  

Registreren houder
mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-
huisdieren-houden

Paspoort aanvragen hond 
Uw eigen dierenarts

Weet wat u moet regelen 
als u een hond koopt

Bij een nieuwe houder, overlijden of vermissing 
meldt u de hond weer af.

Zet uw hond over op 
uw eigen naam

Geen chip, registratie en 
Europees dierenpaspoort? 
Koop de hond niet! 

Zelf houder van een nestje of 
een hond importeren?

PASPOORT VOORGEZELSCHAPSDIEREN

Europese UnieNEDERLANDEuropean Union - The Netherlands

Passport for companion animals

465-NLX17073498
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UITBREIDING ONLINE BESCHIKBARE 
KAMPIOENSCHAPSDIPLOMA’S

De kampioenschapsdiploma’s van de Raad van Beheer zijn voor exposanten al sinds 2016 online beschikbaar. Dat 

wil zeggen dat ze na iedere tentoonstelling als pdf-bestand op onze website staan, waarna de exposant ze kan 

downloaden en printen. Dankzij ons nieuwe IT-systeem IT4Dogs zijn nu ook de kampioenschapsdiploma’s van de 

kampioenschapsclubmatches (de Club Winners) toegevoegd. 

Ook is het nu duidelijk in de resultaten of het om een 

CAC gaat of om de bevestiging (diploma) van de titel 

Nederlands Kampioen. 

U kunt alle diploma’s, inclusief de shows voor 2021, 

opzoeken via www.houdenvanhonden.nl/showresultaten. 

De diploma’s, inclusief de KCM’s vanaf 2021, zijn direct 

beschikbaar via www.showresultaten.nl. 

Petplan Goede Start 
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan 
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering 
met 30% premie korting, speciaal voor fokkers. 
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups, 
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd 
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de 
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup. 
De hoogte van de premie wordt bepaald door het 
type ras en de postcode van het nieuwe baasje. 
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups 
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor het baasje    
  De pup is na overdracht direct  

ver zekerd zonder gebruikelijke  
wacht termijn van 30 dagen

  Geen financiële zorgen, maar  
wel verzekerd van de beste  
(medische) zorg

   Een gratis gepersonaliseerde  
penning cadeau

Voordelen voor u
  U kunt uw pups verzekerd overdragen

   Zo voorkomt u potentiële discussies  
met de nieuwe baasjes over gezond - 
heids problemen 

  U biedt uw klanten extra kwaliteit en  
onderscheidt uzelf van andere fokkers 

   Als dank voor uw hulp spaart u bij  
iedere aanvraag voor een vergoeding

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast  
Petplan Goede Start ook voor 
kiezen om een Maand Gratis 
Verzekering mee te geven.

Direct aanmelden? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/registreren 
en houd uw Raad van Beheer 
registratienummer bij de hand!

http://www.houdenvanhonden.nl/showresultaten
http://www.showresultaten.nl
https://petplanvoorfokkers.nl/?utm_source=rvb_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Petplan_goede_start
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SUCCESVOLLE  AANPAK ERFELIJKE SCHILDKLIERKANKER 
BIJ DUITSE STAANDE LANGHAREN  

In het glossy hondenmagazine Onze Hond 

van komende maand besteden we in het 

Raadar XL-katern uitgebreid aandacht 

aan de succesvolle aanpak van erfelijke 

schildklierkanker bij Duitse Staande 

Langharen. Daartoe werkt de Nederlandse 

Vereniging Langhaar nauw samen met de 

Wageningen Universiteit en kankerspecialisten 

van het Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. 

Onze Hond nummer 9 verschijnt eind oktober.

Lees het hele artikel in Onze Hond of op onze 

website 

LID VAN VERDIENSTE WORDT ALSNOG GEPORTRETTEERD

In de 120 jaar dat de Raad van Beheer bestaat heeft 

een zeer select aantal Nederlandse kynologen de 

hoogste kynologische onderscheiding ‘Lid van 

Verdienste van de Nederlandse Kynologie’ ontvangen. 

We hebben deze bijzondere kynologen de afgelopen 

jaren laten portretteren en de portretten een mooie 

plek gegeven in de hal van ons kantoor in Amsterdam. 

Daar komt binnenkort alsnog een kynoloog bij.

Medio augustus van dit jaar nam Charles Muetstege, 

zoon van Lid van Verdienste J.C.G. Muetstege (1898-

1980), contact met ons op. Hij had tevergeefs op onze 

website gezocht naar vermelding van zijn vader, terwijl hij 

wist dat deze een zeer gewaardeerd en onderscheiden 

kynoloog was. Het bleek inderdaad dat de Raad van 

Beheer de heer Muetstege de hoogste kynologische 

onderscheiding had 

toegekend. Wij gaan 

hem daarom alsnog 

toevoegen en laten 

portretteren. Hannie 

Warendorf verzorgt de 

omschrijving bij het 

schilderij. Een en ander 

gebeurt aan de hand 

van de informatie en 

beelden die zoon 

Charles ons heeft 

toegestuurd. Wordt 

vervolgd!

De heer Muetstege tijdens een 

keuring in 1962

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2021/oh09_raadar-xl_schildklierkanker.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2021/oh09_raadar-xl_schildklierkanker.pdf
http://www.hartvoordieren.nl
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GESLAAGD 
WERELDKAMPIOENSCHAP 
AGILITY VOOR DUITSE 
HERDERS

Van 30 september tot en met 3 oktober jl. organiseerde 

de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van 

Duitse Herdershonden (VDH) in Tilburg het 

Wereldkampioenschap Agility voor Duitse Herders. Er 

kwamen 69 combinaties uit negen landen aan de start. 

Landenteamwinnaar werd België (waaronder een vader 

en dochter), wereldkampioen werd de Duitse Kerstin 

Fechti met Blow von RazzFazz. 

België werd winnaar van de landencompetitie, hier poseert het trotse winnende team...

Wereldkampioen overall werd Kerstin Fechti

Hond én baas moesten aan de bak... Behendigheid en vlugheid

Mooie actie van Nederlands koppel
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In 2017 werd het evenement ook in Tilburg georgani-

seerd. Toen werden de wedstrijden in het Willem II 

stadion gehouden. Dit jaar vond het evenement plaats bij 

de amateurs van Willem II. Ondanks de wat tegenval-

lende resultaten voor het Nederlandse team en de regen 

die de derde en laatste wedstrijddag met bakken uit de 

hemel kwam, kijkt de organisatie samen met ruim 40 

enthousiaste vrijwilligers tevreden terug op een geslaagd 

Wereldkampioenschap. Keurmeesters Ben Gräfe en 

Willem Alexander Kelders roemden het niveau en sporti-

viteit van de internationale deelnemers.

Behendige herders

En wie denkt dat de Duitse Herdershond gezien zijn 

omvang niet geschikt is voor deze tak van sport, had toch 

echt even de moeite moeten nemen om te komen kijken 

naar dit evenement. Want wat hebben we kunnen 

genieten van de souplesse van deze veelzijdige ge-

bruikshonden en hun geleiders. Agility is een honden-

sport waarbij de hond zo snel en behendig mogelijk een 

hindernisparcours aflegt, vergelijkbaar met een jumping 

in de paardensport. Deze sport is voor veel honden en 

hun baas een vrijetijdsbesteding en wordt binnen de 

VDH actief beoefend. 

Twee parcours

Het Agilityparcours omvat een aantal hindernissen die de 

hond moet nemen, geleid door zijn begeleider, in een 

minimum van tijd, op de juiste wijze en in een bepaalde 

volgorde. De hindernissen doen beroep op zowel de 

snelheid als het atletisch vermogen van de hond. Durf en 

doorzettingsvermogen zijn belangrijk en de aangeboren 

leergierigheid van de hond wordt door deze sport 

gestimuleerd. Tijdens het WK in Tilburg moesten er twee 

verschillende parcoursen worden afgelegd: een vast 

parcours en een ‘jumping’ parcours. Bij het vast parcours 

zijn er nog diverse toestellen (schutting, wip en katten-

loop) toegevoegd met zo genoemde raakvlakken die de 

hond met minimaal één poot moet aanraken. Beide 

parcoursen moesten in een zo snel mogelijke tijd en tech-

nisch foutloos worden afgelegd.

‘A great event’

Het bedankje van een van de deelnemers zegt alles: 

Steve, Vinnie and Cathy would like to express their thanks 

to everyone at the World Agility Championships who have 

again welcomed us to this great event. A massive thank 

you to you all in the VDH for organising such a great 

event. We look forward to seeing you all again soon!

Deze pup is nog te jong...

Behendigheid en soepelheid

Winnares Kirsten Fechti met hond in actie...

Jumpparcours

Team NL bij de openingsceremonie...
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PRINS PLAZA: SPEELPARADIJS VOOR HONDEN IN VAKANTIEPARK 
Straks kunt u er met uw hond naartoe: Prins Plaza, 

een ontmoetingscentrum en speelparadijs voor 

honden in het nog te bouwen vakantiepark Erve 

Raewyck in Radewijk, Overijssel. Mede door een 

groepsaccommodatie voor grotere gezelschappen zal 

de locatie uitermate geschikt zijn voor activiteiten van 

ras- of hondensportverenigingen.

Erve Raewijck is een duurzaam, ecologisch en hondvrien-

delijk vakantiepark. Prins Plaza neemt in het park een 

centrale plek in. Het wordt een groot speelparadijs voor 

honden met onder meer een speeltuin, snuffeltuin, 

graaftuin, snuitgolfbaan en zwemvijver speciaal voor 

viervoeters. Daarbij hoort een terrein met een boot-

camp-parcours waarop mens en hond samen actief 

kunnen zijn. 

Initiatiefnemer van Prins Plaza is Prins Petfoods. Speciaal 

voor hondeneigenaren organiseert men al jaren week-

enden met sport en plezier voor honden, onder meer in 

vakantieparken. Verantwoord met je hond actief zijn, om 

zo een nóg sterkere band te krijgen. Via Prins Plaza kan 

Prins straks het hele jaar door ondersteuning en begelei-

ding bieden. 

De verkoop van de diervriendelijke recreatiewoningen op 

vakantiepark Erve Raewyck is inmiddels gestart. Prins 

gaat het Plaza-concept ook toepassen op andere loca-

ties. Behalve in Radewijk komt er volgend jaar zomer een 

Prins Plaza in Lelystad, zie voor meer informatie  

www.prinsplaza.nl 

HET BESTE  
VOOR UW PUP. 

HET BESTE  
VOOR U ALS 

FOKKER!
Want via ons Eukanuba Fokker 
waarderingsprogramma spaart u 
automatisch voor mooie prijzen, 
cadeaus óf korting op het hele  
assortiment Eukanuba voeding. 
Wat u daarvoor moet doen?  
Registreer u nu voor de  
GRATIS Eukanuba Puppy app!

Meer weten? 

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Download

NU!
BESTEL HET BOEK NU !
 
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten

 
Meer informatie en bestellen via 

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN

V
ER

R
A

SSEN
D

E
 N

ED
ER

LA
N

D
SE

 H
O

N
D

EN
 R

A
SSEN

EEN UITGAVE VAN

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.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 
bestel nu!

Nu  
€ 19,95!

Diervriendelijke recreatiewoning... Impressie bootcamp-parcours Impressie van de Snuffeltuin

http://www.prinsplaza.nl
http://www.eukanubabreederclub.nl
http://www.eukanubabreederclub.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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KORT VERSLAG ROYAL CANIN MASTERS AGILITY 2021

Op 9 en 10 oktober werd bij KC De Kempen in Geldrop 

de Royal Canin Masters Agility 2021 gehouden. 

Ondersteund door twee dagen schitterend weer, werd 

er door 220 deelnemers gestreden om de mastertitel in 

de categorieën Large, Intermediate, Medium en Small. 

In 2020 kon er, ondanks COVID-19, toch een editie van 

de Royal Canin Masters worden georganiseerd. Omdat er 

daarna eigenlijk geen wedstrijden meer volgden en er 

pas in de zomer van 2021 weer heel voorzichtig opgestart 

kon worden, maakte de Commissie Agility er dit jaar een 

bijzondere editie van. 

Tweedaags toernooi

Zo heeft men de selectie-eisen heel laagdrempelig 

gehouden en werd er een tweedaags toernooi gepland. 

Een beetje als een Nederlands Kampioenschap, maar 

toch net iets anders. Door de verwachting dat wellicht de 

CoronaCheckApp ingezet moest gaan worden was er op 

het laatst nog een keurmeesterwissel gedaan. Gelukkig 

gaf de gemeente een paar dagen voor het evenement, 

onder speciale voorwaarden, akkoord om zonder deze 

app te mogen werken.

Zaterdag 9 oktober

Op zaterdag streden de 220 deelnemers voor een plek in 

de finale die op zondag zou worden gehouden. Er waren 

de volgende aantallen finaletickets te behalen: Large 42, 

Intermediate 18, Medium 26 en Small 18, aangevuld met 

een aantal junioren die zich via de juniorencompetitie 

konden plaatsen. Er waren mooie vloeiende parcoursen 

uitgezet waar de tweede- en derdegraads combinaties 

goed doorheen konden komen. 

Zondag 10 oktober

Op zondag de spannende finale. De moeilijkheid van de 

parcoursen werd voor deze gelegenheid opgeschroefd 

en het Vast Parcours was een mooie uitdaging voor de 

finalisten. Hieruit kwamen de volgende winnaars: Hein 

van Bommel met Moss (Large), Monique Lichtenbelt met 

Iebe (Intermediate), Cathrine Søndergaard met Touch of 

Pink (Medium) en Michèle Taffijn-du Bois met Dutch 

Replay (Small)

De Raad van Beheer dankt partner Royal Canin, KC de 

Kempen en de Werkgroep Wedstrijden Agility voor de fijne 

en goede samenwerking, waardoor het toernooi soepel is 

verlopen.

De winnaars vlnr Hein van Bommel met Moss, Monique Lichtenbelt met Iebe, Cathrine Søndergaard met Touch of Pink en  

Michèle Taffijn met Dutch Replay



KERST
WINNER SHOW

Internationale show voor alle rassen met Winner Titels! 
11 & 12 december 2021 - the place to be!

www.winnershow.nl

Main Partner Sponsor Media Partners

 Winner is 
founded by

   131ste Winner Show
  Zaterdag 11 December FCI groepen  2 - 3 - 4 - 7 - 8
   Zondag 12 December FCI groepen  1 - 5 - 6 - 9 - 10
   met toekenning van dubbel CAC, CACIB en Winner titels

TARIEF 
(JONGSTE)

 PUPPY: 
€ 40,00  

TARIEF 
(JONGSTE)

Main Partner

 PUPPY: 
(JONGSTE)

ONLINE 
INSCHRIJVEN 

VIA ODS 

SPECIAAL 
TARIEF TOT 
SLUITING: 

€ 55,00 
PER HOND

www.winnershow.nl/
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NIEUWE ACCOMMODATIE TWENTSE KYNOLOGEN 
VERENIGING

Op 2 oktober jl. opende wethouder Arjan Kampman de nieuwe accommodatie van de Twentse Kynologen 

Vereniging (TKV) in Enschede. TKV vierde in 2019 haar 100-jarig bestaan en heeft na vele omzwervingen nu 

eindelijk een eigen trainingsveld en clubhuis.

Het trainingsveld is 50 bij 50 meter, zodat er makkelijk 

twee groepen tegelijk les kunnen krijgen. Van maandag 

tot en met donderdagavond worden er cursussen 

gegeven. Van puppy tot en met gehoorzaamheid C, 

behendigheid, Obedience en ringtraining. Daarnaast 

wordt er jachttraining verzorgd op diverse locaties in het 

buitengebied. Het ledenaantal van TKV is de laatste tijd 

gestegen naar ruim 225. Het eigen clubgebouw biedt 

nieuwe mogelijkheden om het verenigingsleven te 

intensiveren. Het bestuur is bezig om activiteiten te 

ontwikkelen zoals lezingen en workshops.

De opening kreeg de nodige publiciteit, onder andere in 

Twentsche Courant Tubantia 

OPLEIDING KEURMEESTERS AGILITY VAN START

Op 23 en 24 oktober jl. was een groep van elf enthousiaste agilitylopers te gast bij KC Flevoland in Lelystad. Niet 

om met hun hond(en) mee te doen aan een wedstrijd, maar om een uitdagend element toe te voegen aan hun 

agilitycarrière: de opleiding tot Keurmeester Agility. Dit weekend was de eerste belangrijke stap.

Het opleidingsweekend werd verzorgd en begeleid door vijf FCI-agilitykeurmeesters in samenwerking met de 

Commissie Agility. Het programma bestond uit verschillende modules, waaronder bewegingsleer, het meten van 

agilityhonden, het werk van de keurmeester en de 

regelgeving omtrent keursituaties en toestellen. De 

kandidaten werden getoetst via een schriftelijk 

theorie-examen en het door middel van software 

ontwerpen van een aantal parcoursen, die veilig en 

op het juiste niveau moesten zijn. Op zondag was 

de afsluiting met een praktijkexamen parcours-

bouwen, waarbij aan de hand van een tekening een 

parcours zo nauwkeurig mogelijk moest worden 

nagebouwd op een veld. 

De acht kandidaten die zijn geslaagd voor het 

opleidingsweekend gaan direct stage lopen. Zij 

zullen minimaal zeven agilitywedstrijden meelopen 

met FCI Agility Keurmeesters. De aspirant-keur-

meesters krijgen dan geleidelijk steeds meer verant-

woordelijkheden bij het keuren. Het eindexamenbe-

staat uit een wedstrijd waarvoor zij zelf het parcours 

ontwerpen en deze zelfstandig keuren. 

De geslaagden en hun begeleiders, vlnr: Frank Maene, Roger van 

de Laarschot, Marieke Timmer, Wendy Willemse, Antal van Tienen, 

Kelly Hogeslag, Marc Valk, Jurgen Smit (keurmeester Agility), 

Michiel Lazeroms (keurmeester Agility), Jacco Mager, Martin Schof-

felmeer (keurmeester Agility), Mark Fonteijn (keurmeester Agility) 

Arjen van Gastel (keurmeester Agility).

https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/puppies-zijn-net-sponsjes-trainingen-voor-de-pups-clubgevoel-voor-de-mens~a770f183/
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IN MEMORIAM CHRIS BEKKER

Op 6 oktober jl. bereikte ons het trieste bericht dat 

Chris Bekker was overleden. Slechts 54 jaren jong, 

verloor hij de ongelijke strijd tegen kanker. Chris 

zullen we ons herinneren als een rustige, vriendelijke 

en betrokken windhondenman. Altijd bezig met de 

honden, of het nu was als eigenaar/deelnemer met zijn 

Saluki’s of als 

official bij grote 

wedstrijden.

Chris was 

jarenlang 

namens Neder-

land gedele-

geerde in de FCI 

Commissie voor 

de Windhonden-

rensport. Hij 

verzette veel werk, als altijd bescheiden en achter de 

schermen, maar met een grote kennis van zaken. Over-

leggen met hem was altijd heel plezierig en constructief, 

hij dacht mee en was altijd gericht op het vinden van de 

beste oplossing. Daarbij had hij een typische droge en 

soms wat vreemde humor. Niet alleen de honden waren 

een grote hobby, ook snelle of antieke auto’s en vlieg-

tuigen konden op zijn warme belangstelling rekenen, 

evenals gezellig iets eten met vrienden. Gelukkig heeft 

hij de laatste maanden nog kunnen genieten van veel 

mooie uitstapjes met een vaste groep vrienden. We 

hadden hem er nog zo veel meer gegund! Het Europees 

Kampioenschap Coursing in Drenthe had hij nog zo graag 

willen bijwonen, helaas heeft hij dat niet meer gehaald. 

We zullen Chris ontzettend missen. We wensen zijn 

familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

IN MEMORIAM GERDA KUIPER-VAN DEN BOSCH

Op 13 oktober jl. overleed op 92-jarige leeftijd 

kunstenares Gerda Kuiper-van den Bosch. In de 

kynologie zullen wij ons Gerda voornamelijk herinneren 

als de kunstenares die prachtige, realistische 

hondenbeelden in brons vervaardigde. 

Gerda’s werk bestond voornamelijk uit beeldhouwwerken 

van dierfiguren in brons en is te vinden in de publieke 

ruimte van diverse Nederlandse gemeenten. Geboren in 

1929 op het eiland Java kwam zij na de Tweede Wereld-

oorlog naar Nederland. Haar eerste grote opdracht was 

een bronzen hond, wachtend op zijn eigenaar. Dit beeld 

werd voor een treinstation geplaatst en trok veel bekijks. 

Gerda heeft gedurende haar leven veel met de Raad van 

Beheer samengewerkt en in opdracht beelden van 

rashonden vervaardigd. In de ontvangsthal van ons 

kantoor in Amsterdam prijken twee van haar beelden: 

een prachtig gedetailleerde, op ware grootte afgebeelde 

bronzen Wetterhoun en een bronzen Ruwharige 

Hollandse Herder. Ook de mooie Franse Bulldog, 

geschonken aan de Raad van Beheer door de bekende 

kynoloog Martin van de Weijer, was van haar hand. Dat 

haar beelden levensecht zijn, bewijzen de vele honden 

die het pand van de Raad van Beheer in de loop der jaren 

hebben betreden en onmiddellijk op de beelden 

reageren; hetzij door 

blaffen, hetzij door 

het beeld uitgebreid 

te besnuffelen. 

Uiteraard hebben 

ook diverse rasver-

enigingen dankbaar 

gebruikgemaakt van 

haar talent. Gerda 

Kuiper-van den 

Bosch heeft de Nederlandse kynologie met haar beelden 

een prachtige erfenis nagelaten, waarvoor we haar zeer 

erkentelijk zijn. We wensen haar familie veel sterkte toe 

met dit verlies. 

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

Enkele beelden van Gerda in bezit van de Raad van Beheer
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KC LIMBURG VIERT 100-JARIG 
BESTAAN 

Op zaterdag 16 oktober vierde KynologenClub 

Limburg zijn 100-jarig bestaan. Het werd een 

prachtige dag met veel zon, veel helpende handen 

en workshopdeelnemers die er zin in hadden. De 

vereniging werd bovendien verblijd met diverse officiële 

onderscheidingen om het jubileum luister bij te zetten. 

Verslag met dank aan Ramon van Es.

Ochtend

Op het terrein van de 

Rimburgerhoeve, de 

thuisbasis van KC 

Limburg, stonden mooie 

stands met leuke hebbe-

dingetjes voor hond en 

baas, horeca met heer-

lijke vlaai, broodjes 

enzovoort. Er waren ‘s 

ochtends leuke work-

shops en demonstraties, 

zoals FCI Obedience 

verzorgd door instructeur Nathalie Hoeppermans en een 

imponerende demonstratie van de politiehondenvereni-

ging Geduld Overwint Kerkrade West, gevolgd door een 

workshop Hoopers verzorgd door Nicole Vlassak van Just 

Spoiled Dogs. Instructeur en bestuurslid René Heijnen 

verzorgde een interessante lezing Praktijkspeuren.

De lunch werd verzorgd door het team van Anja en Paul 

Urlings, eigenaren van de Rimburgerhoeve: heerlijke 

broodjes, zelfgebakken vlaai en nog veel meer lekkers.

Middag

Het middagprogramma startte met een workshop Balans 

& Coördinatie verzorgd door Madeleine Bongers. Vlakbij 

de Rimburgerhoeve vond op de externe locatie IVN een 

workshop Techniekspeuren plaats, deze werd verzorgd 

door het speurteam van

KC Limburg. Daarna viel er te genieten bij de demon-

stratie Detectie door instructeur Ramon van Es. De 

actieve dag werd afgesloten met een demonstratie Dog 

Frisbee door Dogtivity en een demonstratie Agility door 

Patrick Driessen. Ook ’s middags was het enorm genieten 

van al deze mensen en honden waar de energie en het 

plezier van afspatte.

Onderscheidingen

Eind van de middag 

reikte locoburgemeester 

Freed Janssen van 

Landgraaf de Koninklijke 

Erepenning uit aan 

voorzitter Monique 

Krings-Heussen. Na de 

speeches van de loco-

burgemeester en voor-

zitter van KC Limburg 

werd er een prachtige 

groepsfoto gemaakt 

samen met alle vrijwilligers. Aansluitend overhandigde 

Ilona Lodders namens de Raad van Beheer de zilveren 

legpenning, een oorkonde en een beeldje. 

In de avonduren volgde nog een gezellige avond met 

barbecue en muziek van Mathijs Gulpers die ervoor 

zorgde dat de voetjes van de vloer gingen.

Natuurlijk zou deze dag niet mogelijk zijn geweest zonder 

de inzet van de vele vrijwilligers. Dank aan allen!

De zilveren legpenning met 

oorkonde en bijbehorend 

beeldje

Ilona Lodders (l.) overhandigde 

namens de Raad van Beheer 

de zilveren legpenning

Locoburgemeester Janssen overhandigde de Koninklijke 

Erepenning aan voorzitter Monique Krings, geflankeerd door 

trotse vrijwilligers
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20 NOVEMBER EERSTE DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE

Op zaterdag 20 november organiseert de Raad van Beheer de eerste ‘Dag van de Lokale Kynologie’ voor alle 

aangesloten kynologenclubs. Bestuur en kader van de clubs kunnen zich hiervoor aanmelden. De dag, die 

wordt gehouden bij Aeres in Barneveld, staat in het teken van ‘Vereniging & Vrijwilligers’. Hiervoor hebben 

we diverse sprekers uitgenodigd vanuit organisaties die verbonden zijn aan het verenigingsleven om ons te 

inspireren en met elkaar te leren over gezamenlijke uitdagingen.

Een deel van de dag zal het gaan over onze aansluiting 

bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Alle 

kynologenclubs zijn inmiddels collectief aangesloten bij 

de NCS en daarmee bij het NOC*NSF. Zo kan iedere 

vereniging gebruikmaken van de voordelen, zoals 

subsidiemogelijkheden als erkende sportvereniging of 

collectieve verzekeringen. Tijdens deze Dag van Lokale 

Kynologie zal de NCS hier meer over vertellen. Verder 

komen aan bod de thema’s ‘Toekomst verenigingsleven 

en hoe ga je daar als kynologenclub mee om?’ en het 

‘Werven en behouden van vrijwilligers/instructeurs’.

KC GORINCHEM E.O. VIERT 100-JARIG BESTAAN

Dit jaar bestaat Kynologenclub Gorinchem e.o. 100 jaar, 

daarom was er zaterdag 18 september een receptie 

om dit te vieren. Voorzitter Hildeward Hoenderken van 

de Raad van Beheer overhandigde bij die gelegenheid 

de Zilveren Legpenning met oorkonde en een bronzen 

beeldje aan de vereniging. Ook kregen secretaris Lydia 

Schot en voorzitter Jan Bouter de Zilveren Erespeld 

voor hun jarenlange bestuursactiviteiten. 

KC Gorinchem e.o. is opgericht in 1921, toen nog voor het 

houden van lezingen en discussieavonden over het 

fokken en tentoonstellen van rashonden. Er was toen nog 

geen behoefte aan hondentraining. Eind jaren ‘70 woeien 

er diverse hondensporten over uit het buitenland en 

begon de vereniging met gehoorzaamheidstrainingen. In 

1982 startte de eerste puppycursus.

Opvoeden van honden

De belangrijkste taak van de vereniging is het opvoeden 

van honden. Er trainen nog steeds veel mensen op 

diverse niveaus en disciplines, voor een diploma of om 

gewoon gezellig bezig te zijn met hun hond. Er zijn 

diverse cursussen: puppy- of basiscursus, elementaire 

gehoorzaamheid gevolgd door andere cursussen tot en 

met Obedience. Daarnaast zijn er diverse hondensporten 

te doen, zoals Agility en Flyball. Alle trainers zijn gecertifi-

ceerd kynologisch instructeur. Verder verzorgt de club 

lezingen en workshops. Zie ook www.kcgorinchem.nl. 

Ridders

Als klap op de vuurpijl werden drie leden van 

de club, te weten Lies Aalberts, Jan Bouter 

en Klazien Kleppe, geridderd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester 

Joost van der Geest overhandigde namens 

de gemeente Gorinchem een cheque voor 

het 100-jarig bestaan. Al met al een 

geslaagde middag waarbij vele herinne-

ringen werden opgehaald. Omdat de 

receptie in verband met COVID-19 slechts 

beperkt bezocht kon worden, organiseert KC 

Gorinchem e.o. op zaterdag 14 mei 2022 

alsnog een dag voor leden, sponsors en 

andere relaties.

Hildeward Hoenderken (midden) overhandigde de zilveren erespeld aan 

secretaris Lydia Schot en voorzitter Jan Bouter

http://www.kcgorinchem.nl
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De HOLLAND CUP, beproefd recept in nieuw format

De Raad van Beheer kondigt met trots aan dat het 

beproefde en succesvolle concept van de Holland 

Cup nieuw leven is ingeblazen. De vernieuwde versie 

van onze Holland Cup zal op zaterdag 6 november 

aanstaande als primeur op Dogshow Bleiswijk in 

Hazerswoude in première gaan! 

Met het jammerlijk wegvallen van de Benelux Winner 

Show heeft de Raad van Beheer besloten de titel Holland 

Cup, die oorspronkelijk verbonden was aan de Winner 

Show als all-breed show op de dag voorafgaand aan de 

Winner, in een aangepast format te gieten en wederom 

aan de Nederlandse tentoonstellingsagenda toe te 

voegen. 

 

Kwalificatie voor Crufts

De Holland Cup dit jaar een “overseas qualifying show” 

voor Crufts, een extra mogelijkheid dus om een kwalifi-

catie voor deze prestigieuze Engelse tentoonstelling te 

behalen. De Holland Cup kent de volgende titels:

 → Holland Cup Winner (2021)

 → Holland Cup Winster (2021)

 → Holland Cup Junior Winner (2021)

 → Holland Cup Junior Winster (2021)

 → Holland Cup Veteran Winner (2021)

 → Holland Cup Veteran Winster (2021) 

We hopen van harte dat we met het herintroduceren van 

het Holland Cup-concept een mooie all-breed titelshow 

toevoegen aan de Nederlandse tentoonstellingsagenda.

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!

Dierenartsen werken 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. 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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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HULPHOND NEDERLAND EN KNGF GELEIDEHONDEN 
VOEREN CAMPAGNE VOOR BETERE TOEGANG 
HULPHONDEN
Om gedragsverandering aan de deur bij openbare 

gelegenheden te creëren, hebben KNGF en Hulphond 

Nederland de handen ineengeslagen met de campagne 

‘Een hulphond is welkom’, die 5 oktober van start ging. 

De campagne roept ondernemers op zich aan te sluiten 

bij de campagne door hun personeel te voorzien van de 

juiste informatie en naar het publiek kenbaar te maken 

dat hulphonden bij hen welkom zijn.

Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 5 cliënten met een 

hulphond vanwege de hond met regelmaat voor een 

dichte deur staat. Dat moet afgelopen zijn, vinden beide 

organisaties. Ze slaan de handen ineen met deze geza-

menlijke campagne om ervoor te zorgen dat elke hulp-

hond voortaan overal welkom is.

Extra drempel 

Mensen met een hulphond voor een niet-zichtbare 

beperking, zoals PTSS, epilepsie of autisme, ervaren zelfs 

een extra drempel. De weigering van een hulphond komt 

het meest voor bij eet- en drinkgelegenheden (31%), 

winkels (24%) en medische voorzieningen (19%). Het gaat 

dan vooral om restaurants, ziekenhuizen, supermarkten 

en versspecialisten. Ook in het openbaar vervoer en bij 

vakantieverblijven is toegang met een hulphond nog lang 

niet altijd vanzelfsprekend. 

Hygiëne 

Als voornaamste reden om mensen met een hulphond te 

weigeren, wordt hygiëne aangevoerd. Onterecht, zo blijkt 

uit eerder onderzoek van de Universiteit Utrecht, hulp-

hondenpootjes zijn minstens zo hygiënisch als de 

schoenzolen van hun baasjes. Daarnaast worden hulp-

honden tijdig ingeënt tegen ziekten en goed gecontro-

leerd op vlooien en parasieten. Het weigeren van de 

toegang heeft veel effect op mensen met een hulphond 

en roept emoties op. Zij zijn teleurgesteld en voelen zich 

gekwetst, gediscrimineerd, verdrietig, persoonlijk aange-

vallen of buitengesloten.

Op www.eenhulphondiswelkom.nl kunnen ondernemers 

informatiepakketten en raamstickers opvragen.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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. 

http://www.eenhulphondiswelkom.nl
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN

De Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) 

en de opleiding Voortgezette Kynologische Kennis 

(VKK) zijn deels alweer begonnen. Een korte update.

Waar

De plaatsen waar u de BFH-cursus kunt volgen vindt u op 

onze website. De plaatsen waar u de VKK-cursus kunt 

volgen vindt u op deze pagina. Zoals bekend zijn ook de 

lesmaterialen online te vinden en kunnen daar gratis 

worden gedownload. 

Bent u een organiserende vereniging en staat 

uw cursus er niet bij? Mail dan de gegevens naar 

opleidingen@raadvanbeheer.nl.

Examens

De examens gaan uiteraard ook weer van start, 

inschrijven daarvoor kan via deze link. Bij het ter perse 

gaan van deze Raadar is het landelijk BFH-examen al 

geweest. Maar ook op locatie zijn er examens, waarvoor 

vaak per module kan worden ingeschreven.

De VKK-examens zijn niet meer digitaal, tenzij daar 

speciale verzoeken voor zijn. De fysieke examens worden 

in Amsterdam afgenomen op het kantoor van de Raad 

van Beheer. 

Digitaal aanvragen

Wie toch (deels) digitaal examen wil doen, mag dat voor 

maximaal twee modules aanvragen. Alleen voor module 

7 (Anatomie en Bewegingsleer) kan geen digitaal examen 

(meer) worden gedaan. De fysieke examens worden altijd 

op vrijdag afgenomen, online examens worden altijd in 

overleg ingepland en kunnen dus op andere dagen 

vallen. Voor 2021 zijn alle data al vol, voor 2022 zijn de 

examendagen nog niet bekend.

SPREEKUUR VOORZITTER 

Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt maandelijks spreekuur. 

Normaliter vindt het spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de Raad van 

Beheer in Amsterdam, maar er kan ook voor worden gekozen dit online te doen. 

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

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 
 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden  
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,  

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines*

Hier heb je per 25 september een  
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en  
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal 
bezoekers. 

 
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de 
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

 
Entertainment toegestaan. 

 
Geen maximaal aantal bezoekers.**

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en 
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.**

23 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Log in met DigiD of vul de ophaalcode in. 

 

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

 
Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

 
Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op 
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.  
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer. 

 
In het professioneel personenvervoer. 

 
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

*   Het coronatoegangsbewijs is niet nodig op terrassen. Dit geldt ook 
voor een aantal andere specifieke horecalocaties. Kijk voor alle 
informatie op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

** Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 
75% van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur. 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

GEEN POSTER MET ACTUELE 
CORONAMAATREGELEN 

Gedurende de coronapandemie hebben wij in Raadar steeds de 

posters van de Rijksoverheid geplaatst, met daarop de meest 

actuele coronamaatregelen overzichtelijk op een rij. In deze 

Raadar ontbreekt deze poster.

We hebben besloten de poster niet te plaatsen, omdat het bij het 

ter perse gaan van deze Raadar wel duidelijk was dat er nieuwe 

maatregelen zouden komen, maar nog niet welke. Het plaatsen 

van de meest recente poster van dat moment, gepubliceerd op 23 

september, zou dus eerder verwarrend dan verhelderend werken. 

In de volgende editie van Raadar plaatsen wij zoals gebruikelijk 

weer de meest recente versie van de poster.

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-09-30-cursus-aanbod-bfh--vkk.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/vkk/2021-09-30-cursus-aanbod-vkk.pdf
mailto: opleidingen@raadvanbeheer.nl
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/kynologische-opleidingen
mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
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De Raad van Beheer zoekt naast de huidige Manager Marketing & Communicatie een tweede part-time (32 uur)

Manager Marketing- en Communicatie (m/v)

Hoofdbestanddelen functie 

 →  Het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van algemene 

communicatiewerkzaamheden.  

 →  Verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren 

van alle online communicatie, waaronder website, 

social media, Google Grants, SEO/SEA.

 →  Gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

projecten zoals de Dag van de Hond, het 

Jaaroverzicht en de maandelijkse nieuwsbrief.

 →  Het begeleiden en taakinhoudelijk aansturen van de 

vier medewerkers van de Servicedesk.

 →  Het gezamenlijk uitvoeren en ondersteunen van 

(online) bijeenkomsten en evenementen.

Functie-eisen 

 → Minimaal HBO Communicatie. 

 → Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

 →  Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid.

 → Thuis in social media en videokanalen

 →  Vaardig in het afstemmen van de verschillende 

belangen van betrokken partijen.

 → Jij houdt, net als wij, van rashonden

Bij deze functie behoren de volgende eigenschappen: 

organisatie- en omgevingssensitief, proactief, dienst-

verlenend en stressbestendig. Wij zoeken een 

betrokken collega die allround communicatiewerk-

zaamheden kan verrichten waarbij online ervaring 

gewenst is. 

Je bent flexibel en accuraat. Je bent een people-ma-

nager. Je hebt begrip voor de verenigingsstructuur en 

het speelveld waarin de Raad van Beheer zich bevindt.    

Voor de uitvoering van de functie is het wenselijk dat je 

grotendeels op het landelijk bureau in Amsterdam 

aanwezig kunt zijn. Je woont dan ook bij voorkeur 

binnen een straal van 40 km van Amsterdam. De 

verenigingsstructuur maakt dat er ook buiten kantoor-

uren activiteiten plaatsvinden. 

Wij bieden

Een veelzijdige en uitdagende functie met inhoudelijk 

en persoonlijk ontwikkelingsperspectief in een organi-

satie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk 

van leeftijd en ervaring, marktconform en passend bij 

de verenigingsstructuur van de organisatie. 

Meer informatie

Meer weten over de vacature en de werkzaamheden? 

Neem dan contact op met directeur Rony Doedijns, 

telefoon 06 30598917. Meer informatie over de Raad 

van Beheer vind je op www.houdenvanhonden.nl. 

Interesse?

Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m 

8 november 2021 sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. 

Rony Doedijns (directeur), via personeelszaken@

raadvanbeheer.nl. De eerste gesprekken zullen 

plaatsvinden in de week van 8 november 2021.

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevene-

ment en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertifi-

ceerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters 

Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters 

van ons land bij elkaar. U kunt zoeken op achternaam 

en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt 

u zoeken op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester 

die u zoekt

mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
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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. 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 Face-

book-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like 

en share onze berichten op Facebook.

30 oktober 2021:   uitreiking Erespelden Raad van 

Beheer -Mariënwaerdt

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond – De Camp, 

Woudenberg 

20 november 2021:  Dag van de Lokale Kynologie

4 december 2021:   Algemene Vergadering (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

15 januari 2022:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (locatie nog niet bekend)

16 januari 2022:   Hond van het Jaar Show 2021 

(locatie nog niet bekend)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen 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:KERST
WINNER SHOW

TARIEF 
(JONGSTE)

 PUPPY: 
€ 40,00  

SPECIAAL 
TARIEF TOT 
SLUITING: 

€ 55,00 
PER HOND

Schrijf nu in!

Inschrijven sluit 
30-11-2021 tenzij 
het maximale 
aantal honden is 
bereikt. www.winnershow.nl

11 & 12 december 2021  
the place to be!

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

