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PRACHTIG GESLAAGDE HOND VAN HET JAAR SHOW 2022  

Op zaterdag 28 januari vond de Hond van het Jaar Show 2022 plaats in Event Center Dordrecht. Het werd 
weer een prachtige, feestelijke show met de mooiste honden van het land. Uiteindelijk werd Dashond Langhaar 
‘Plesman vd Hoefstal’ van Kees Versluis uit Leerbroek verkozen tot Hond van het Jaar 2022. Raadar vroeg enkele 
hoofdrolspelers om een reactie. 

‘Fantastisch, nooit verwacht! Plesman die Best In Show is 

geworden!’, roept een trotse Kees Versluis in een eerste 

reactie. ‘Vorig jaar wonnen we ook groep 4 met 

Dwergdashond Ruwhaar Marie vd Hoefstal, maar vielen 

we bij de BIS-keuring niet in de prijzen. Dat geeft niet, je 

zit dan sowieso bij de beste honden en dat is al heel 

mooi. Vaak geeft de persoonlijke voorkeur van de 

keurmeester de doorslag. Dit jaar deed Nadja Timmer-

mans de Best In Show-keuring en ik vermoedde dat haar 

keuze voor een Bouvier zou zijn. Wie schetst mijn verba-

zing toen ik ineens mijn naam hoorde! Bijna niet te 

geloven!   

editie
februari
2023

Trotse Kees Versluis en Jan Willem Akerboom poseren 

samen met hun honden Plesman en Jill...

De trotse Best In Show en Reserve-Best In Show te midden van het gehele keurmeesterscorps 
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‘Dit is de kers op de taart, nadat we al een fantastisch 

jaar hadden. Met vier van de teckelrassen waarmee ik 

show heb ik vorig jaar de WoW-competitie gewonnen. Als 

je dan ook nog de Hond van het Jaar Show wint, dan is 

dat echt fantastisch! En Plesman is eigen fok, alweer de 

vierde generatie groepswinnaar van Standaard Lang-

haren, dat is ook een kroontje op onze eigen fokkerij. M’n 

collega fokkers/mede-exposanten en vrienden waren 

allemaal oprecht blij voor ons, die positieve flow maakt 

het nog mooier! Wat het persoonlijk bijzonder maakte, is 

dat mijn moeder, die helaas terminaal ziek is, dit nog 

heeft mogen meemaken. Zij heeft altijd meegeleefd en 

was hartstikke trots toen ze het hoorde. Dat doet me 

enorm veel!’ 

Reserve-BIS: Whippet ‘Jill’ (Crème Anglaise’s Irish 
Cream) 
Fokker-eigenaar Jan Willem Akerboom-van der Schaaf is 

dolblij met het behalen van de titel reserve-BIS: ‘Het is 

altijd leuk om op zo’n mooi evenement goed te scoren! 

Als reserve-BIS eindigen in een gezelschap van 

tophonden die het hele jaar door goed gepresteerd 

hebben, dat betekent wel wat. Jill heeft het ‘t afgelopen 

jaar sowieso goed gedaan. In maart namen we haar mee 

naar Crufts, de grootste hondenshow ter wereld. Daar 

werd ze beste van het ras uit een aanbod van maar liefst 

400 Whippets. Heel bijzonder, zeker als je weet dat ze de 

eerste Nederlandse Whippet ooit was die deze titel 

haalde op Crufts. Vervolgens werd ze ook nog tweede in 

de Hounds-groep, wederom geweldig. Door op acht 

verschillende shows in Engeland beste van het ras te 

worden, werd ze daar uitgeroepen tot beste Whippet van 

het jaar. Dat is nooit eerder vertoond met een niet-En-

gelse Whippet, daar zijn we heel trots op. Komende 

Crufts gaan we er weer heen, we hebben de smaak te 

pakken.’ Jan Willem was al eerder succesvol op de Hond 

van het Jaar Show: ‘Driemaal werden we groepswinnaar 

en tweemaal reserve beste van de groep, dus we mogen 

niet klagen. We gaan nog wel even door met Jill, en 

natuurlijk ook met onze andere honden. Dat is onze lust 

en ons leven!’ 

Best In Show-keurmeester 
Internationaal keurmeester Nadjia Timmermans-Kadenko 

keurde de Best In Show. Hoe was het voor haar? Nadjia: 

‘Dat was natuurlijk geweldig, een grote eer. Maar ik heb 

er goed over na moeten denken of ik de uitnodiging aan 

zou nemen. Met mijn Russische achtergrond, gezien de 

oorlog in Oekraïne, bedenk je je wel een paar keer 

voordat je op de voorgrond treedt. Zo waren er protesten 

Kees Versluis heeft zojuist gehoord dat zijn Plesman Best In 

Show is geworden...

Jan Willem Akerboom wordt gefeliciteerd door de  

keurmeester...

BIS-keurmeester Nadjia Timmermans-Kadenko wordt de 

erering in begeleid door presentator Rony Doedijns
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vanwege mijn Russische nationaliteit toen ik vorig jaar in 

Luxemburg zou keuren. Gelukkig heeft de Luxemburgse 

organisatie zich vierkant achter mij opgesteld, dus kwam 

het goed. En net voordat ik de uitnodiging voor de Hond 

van het Jaar Show kreeg, maakte ik iets soortgelijks mee 

in Denemarken. Dus toen Rony Doedijns met zijn verzoek 

kwam, was ik wel aangeslagen. Ik wilde liever buiten de 

publieke aandacht blijven en weigerde beleefd. Maar 

Rony hield aan en verzekerde mij dat ik echt degene was 

die hij wilde voor de BIS-keuring. Na enige bedenktijd 

heb ik de uitnodiging alsnog aanvaard. Ik was bang dat ik 

te emotioneel zou worden tijdens het keuren, maar toen 

ik daar eenmaal stond en die prachtige selectie van 

tophonden zag, wist ik weer: ‘Dit is mijn plek, hier gaat 

mijn bloed sneller van stromen. Dit wil ik!’  

Alle deelnemende honden aan de BIS-keuring hadden 

het volgens Nadjia in zich om te winnen. Was het erg 

moeilijk om dan de winnaars eruit te halen? Nadjia: ‘Je 

moet weten wat binnen een bepaald ras de haalbare 

kwaliteit is. Daarvoor moet je diep geworteld zijn in de 

kynologie en de verschillende rassen heel goed kennen. 

Dan weet je al gauw of een hond een topper is – beter 

dan uitmuntend. Voor de winnende Dashond geldt dat 

zeker: heel mooi silhouet, mooi recht op de benen, 

goede bodemafstand, heel adellijk, heel functioneel. Hij 

loopt en staat heel erg goed. Een terechte winnaar!’ 

Beste van de Nederlandse Rassen: Wetterhoun ‘Jeppe’ 
Fokker-eigenaar Anita Hoogendoorn (bijnaam ‘Wetter-

woman’) is in de wolken met de titel Beste van de Neder-

landse Rassen: ‘Het is echt heel bijzonder! Jeppe is de 

eerste hond waar ik mee show, en ze is ook nog eens 

tweede generatie eigen fok. Dat is genieten. Vooraf had 

ik er niet van durven dromen zo hoog te eindigen. Ik 

hoorde dat de keurmeester vooral herders keurt, dus 

rekende ik nergens op. Nou, dat pakte anders uit!  

‘Jeppe is nog een jonge hond, heel allround als werk- en 

showhond, en we hebben gewoon heel veel plezier 

samen. Dat zie je aan alles. Niet voor niets hebben we 

het hele jaar door goed gepresteerd. We waren tweede 

in de WoW-competitie, op de Dutch Winner was ze Beste 

van de Nederlandse Rassen, op de Gundog Show 

eveneens, en ze was beste teef op de Kampioensclub-

match (KCM) van de rasvereniging. We zijn heel content. 

‘Komend jaar gaan we weer op voor de WoW-competitie 

en gaan we proberen om winnaar van de KCM te worden. 

Dat is een titel die ik graag in de wacht sleep, de enige 

Voorafgaande briefing aan de keurmeesters...

Presentator Rony Doedijns heet iedereen welkom...

De prijzen staan en liggen klaar...

Beste van de Nederlandse rassen werd Wetterhoun Jeppe, 

reserve werd Markiesje Twentsche Qluivers Kally Koot van 

Wendy Koot-van Oosten
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die nog ontbreekt.’ De titel Wetterwoman draagt Anita 

met trots: ‘Mijn hele leven staat in het teken van de 

Wetterhounen. Ik heb ze al twintig jaar, en ik doe alles 

met ze: jachttraining en -proeven, en ik neem ze mee op 

praktijkjacht voor het veldwerk en apporteren. En nu 

doen we dus ook volop mee aan shows. Ik promoot deze 

prachtige honden waar ik maar kan. Ik kan eigenlijk niet 

anders!’ 

Beste Veteraan: Portugese Waterhond ‘Leena’  
Eigenaar-fokker Ilona Griffioen-van Beek is trots op Leena 

(Casa Hoya’s Shoot For The Moon). ‘We hebben een 

uitzonderlijk goed jaar met Leena gehad. In Nederland is 

ze twee keer Beste Veteraan geworden – op Dogshow 

Utrecht en op de Holland Cup – een keer reserve-Beste 

Veteraan en een keer derde. We wilden ons dit jaar heel 

graag kwalificeren voor de Hond van het Jaar Show en 

dat lukt alleen maar als je ergens Beste Veteraan bent 

geworden. Dat is uiteindelijk dubbel gelukt en vervolgens 

Beste Veteraan worden op de Hond van het Jaar Show is 

natuurlijk supermooi! Ik had het echt niet aan zien komen, 

als je zag hoeveel mooie honden er voorgebracht 

werden...  

“Dit jaar gaan we niet naar Crufts. De Hond van het Jaar 

Show was eigenlijk ons belangrijkste doel en dat hebben 

we nu behaald. Als ik het over ‘we’ heb, bedoel ik mezelf 

en Priscilla van Oosten, de vaste handler van Leena. Ik 

ben dan wel de fokker en eigenaar, maar zij doet alle 

shows. En dat doet ze supergoed! Of we gaan kwalifi-

ceren voor de Hond van het Jaar 2023 moeten we nog 

zien. We gaan ons dit jaar wat meer focussen op behen-

digheidswedstrijden, want dat doet Leena ook nog 

geweldig.’   

Het Algemeen Dagblad maakte een prachtige video van 
het evenement. Bekijk de video

Blijdschap bij handler Priscilla van Oosten...

Portugese Waterhond Leena werd Beste Veteraan, reserve 

werd Beardie Connections Kenji Bearded Collie, van Rinus 

Otto

https://www.facebook.com/watch/?v=2140580992997501
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Rasgroep 1 

1.  Nike-Xena vd Vanenblikhoeve 

Bouvier des Flandres, van 

Hennie Bruintjes - Schaap  

2.  Codreanu Vom Klausen Grund 

Ciobanesc Românesc Carpatin, 

van Gelt Hoekstra 

Rasgroep 2 

1.  Sïmonn Vom Durrbachler 

Wald Berner Sennenhond, 

van Marieke de Wolde 

2.  Land Of Freedom’s Jess I 

Am Boxer, van Desiree 

van Wijngaarden 

Dog, van Gelt Hoekstra 

Rasgroep 4 

1.  Plesman vd Hoefstal 

Dashond Standaard Lang-

haar, van Kees Versluis (BIS) 

2.  Ygeia Wonder Of Life 

Dashond Dwerg Korthaar, 

van Gerard Jipping 

Rasgroep 3 

1.  Ivoire Tower Soloman 

West Highland White 

Terrier, van Miranda 

Knezevic 

2.  Snugglewood’s Sjors Fox 

Terrier Gladhaar, van 

C.A.F. Warmenhoven 

Alle rasgroepwinnaars
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Rasgroep 8 

1.  Princesse D’or Du Mas 

Chanteclerc American 

Cocker Spaniel, van 

Sjanie Verschoor 

2.  Caballus The Black 

Stallion Curly Coated 

Retriever, van Gera 

Toeters-Riethoff 

Rasgroep 7 

1.  Twice As Nice From 

The Noble Friends 

Gordon Setter, van 

Fj Beekelaar 

2.  Nadal Brittany 

Spaniel, van Gene 

Verdonschot 

Rasgroep 6 

1.  Forget-Me-Not V. Tum-tum’s 

Vriendjes Grand Basset 

griffon vendéen, van Anouk 

Huikeshoven 

2.  Onyesha a Summer Night 

Dream Puck Rhodesian 

Ridgeback, van Marike Geel 

Rasgroep 5 

1.  Mara-shimas Bangiku Akita, 

van Wilma van der Meer 

2.  Noriniikes Iene Miene Mutte 

Zweedse Valhond, van  

Simone Uitendaal 
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Rasgroep 9 

1.  Charmandelan Dazzling Tiger 

Lily Of Sulyka Bichon Frise, 

van Ilse Frenk-kleton 

2.  Spirit v.d. Pacific Paradise 

Lhasa Apso, van J.M. Geraerts 

Rasgroep 10 

1.  Crème Anglaise’s Irish Cream 

Whippet, van Jan Willem Aker-

boom - van der Schaaf (reser-

ve-BIS) 

2.  Redcomet Rock And Roll Italiaans 

Windhondje, van Lucien Sahu-

leka en Sandra van de Graaf 
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SENIOR STAMBOOMHOND VAN DE MAAND FEBRUARI IS 
RAYA

We hebben voor de maand februari weer heel wat nominaties van senior stamboomhonden uit FCI-rasgroep 2 
binnengekregen. Daar hebben we de senior stamboomhond van de maand februari 2023 uit gekozen: de bijna 
12-jarige Pyreneese Berghond Raya (MacThree Khuddleigh NHSB 2875804)! Genomineerd door Maud Koenders.

‘Raya is nog actief in shows en werd onlangs zelfs nog 

internationaal veteranenkampioen. Toen haar maatje 

Noor (onze andere Pyreneese Berghond) plotseling 

overleed, werd Raya (toen 4)  depressief en begon van 

alles te mankeren. Dat heeft een flinke tijd geduurd, tot 

we tot de conclusie kwamen dat ze weer een maatje 

nodig had. Dat werd Keyah, ook een Pyreneese Berg-

hond. Na een wenperiode werden het de beste maatjes 

en ging het stukken beter met Raya. Toen ze 9 was kwam 

er nog een derde hond van hetzelfde ras bij en was Raya 

de onbetwiste roedelleider. Ze geniet zichtbaar van het 

leven en mag twee keer per jaar haar favoriete hobby 

uitoefenen: marmotten zoeken in de Alpen. Wel aan de 

lijn uiteraard, want ze is en blijft een eigenwijze Pyre-

neese Berghond. Ze gaat nog elke week naar de honden-

school waar ze met regelmaat aangepaste behendigheid 

doet. En de enkele keer dat ze nog in de showring 

rondgaat, krijgt ze bewonderende blikken en zelfs 

applaus van de keurmeesters voor haar uitmuntende 

conditie, haar strakke rug en haar soepele gangwerk. 

Elke dag dat wij Raya zien rondhuppelen, horen zingen 

en haar zien genieten, denken we aan de bekende 

spreuk: blij bejaard is goud waard.’

https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
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NOMINEER EEN SENIOR STAMBOOMHOND VOOR DE 
MAAND MAART!

Iedere maand is een andere rasgroep aan de beurt om honden uit te nomineren voor de titel Senior 
Stamboomhond van de Maand. In maart gaat het om FCI-rasgroep 3 - Terriers. Kent of heeft u een bijzondere 
senior stamboomhond in deze rasgroep, doe dan mee en nomineer! 

Met deze verkiezing laten we zien dat onze zorgvuldig 

gefokte stamboomhonden gezond oud kunnen worden. 

Help ons daarbij en nomineer een senior hond in 

rasgroep 2. Iedereen kan een hond nomineren, maar 

daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden
 →  De genomineerde hond moet een stamboomhond zijn, 

ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek 

(NHSB). 

 →  De hond heeft geen fokbeperking of limited 

registration. 

 →  Er hoeft niet met de hond gefokt te zijn, maar het moet 

wel een ‘waardig vertegenwoordiger zijn van het ras. 

 →  De hond is minimaal 10 jaar oud, bij grote rassen 

minimaal 8 jaar oud.

 →  We zijn op zoek naar honden ‘met een verhaal’. Dat kan 

betekenen dat de hond nog heel vitaal is, bijvoorbeeld 

op hoge leeftijd nog erg actief is (of is geweest) in sport 

of met andere activiteiten. Hoe leuker en 

aansprekender het verhaal, des te groter is de kans dat 

de hond gekozen wordt.

Foto’s
Stuur altijd één of maximaal twee duidelijke digitale foto’s 

in. Als de hond gekozen wordt, plaatsen we de foto bij 

het item in de Raadar en op onze Facebook-pagina.

Nomineren
Honden nomineren uit FCI-rasgroep 3 - Terriers kan voor 

de maand februari nog tot 15 maart 2023. U kunt uw 

nominatie e-mailen naar 

communicatie@raadvanbeheer.nl. We zijn  heel 

benieuwd naar uw inzendingen!

DESKUNDIGE OP NU.NL: EEN HOND IS GEZOND

Zijn huisdieren nou wel of niet gezond voor je? Professor ‘dierzaamheid’ Pim Martens (hoogleraar Planetaire 
Gezondheid aan de Universiteit Maastricht) antwoordt op nu.nl: “Mensen met een huisdier hebben een aanzienlijk 
grotere kans om een hartaanval te overleven dan mensen zonder huisdier, vooral als dat dier een hond is.”

“Het hebben van huisdieren heeft 

verschillende gezondheidsvoor-

delen” vertelt Martens. “Zo is het 

heel goed voor je hart. Dat blijkt uit 

verschillende onderzoeken. Een 

huisdier verlaagt niet alleen de 

bloeddruk, maar ook het cholesterol-

gehalte. Mensen met een huisdier 

hebben een aanzienlijk grotere kans 

om een hartaanval te overleven dan 

mensen zonder huisdier, vooral als 

dat dier een hond is. Ook blijkt het 

hebben van een huisdier ervoor te 

zorgen dat de bloeddruk lager blijft 

bij stressvolle gebeurtenissen. [...] 

Omgaan met dieren is een prima manier om stress te verlagen en de mentale gezondheid te verbeteren, dat is in vele 

wetenschappelijke studies vastgesteld. Zeker bij kinderen.” Lees het hele artikel 

mailto:communicatie%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.nu.nl/gezondheid/6249564/waarom-een-huisdier-goed-is-voor-je-gezondheid.html
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BOAS-SCREENING GELANCEERD IN NOORD-AMERIKA

Zoals bekend promoot de Raad van Beheer sinds enkele jaren de BOAS-screening voor brachycefale honden, 
ontwikkeld door de Cambridge University. Dat deze gevalideerde screening belangrijk is, moge blijken uit het feit 
dat deze nu ook in Canada en de Verenigde Staten gelanceerd is.

Enkele jaren geleden ontwikkelden de Universiteit van 

Cambridge en The Kennel Club het Respiratory Function 

Grading Scheme (RFGS) om de ernst van het brachyce-

fale obstructieve luchtwegsyndroom (BOAS) bij honden 

te meten. Inmiddels heeft de Raad van Beheer de 

methode in Nederland doorgevoerd.

Zestig honden
Onlangs heeft de Orthopaedic Foundation for Animals 

(OFA), een Amerikaanse welzijnsorganisatie voor gezel-

schapsdieren, de screening in licentie gegeven voor 

gebruik in de VS en Canada. De OFA lanceerde het 

programma op de Rose City Classic hondenshow, 20-21 

januari in Portland, Oregon. Er waren vertegenwoordigers 

van de American Kennel Club, OFA, Bulldog Club of 

America, French Bull Dog Club of America en Pug Dog 

Club of America bij het evenement. In totaal werden 

ongeveer zestig honden getest.

Geen normalisatie toestaan
Over de publieke bezorgdheid ten aanzien van gezond-

heidsproblemen bij brachycefale rassen zegt de OFA dat 

die deels waarschijnlijk gerechtvaardigd is en dat een 

deel wordt overdreven. Wel vindt de organisatie dat 

normalisatie van BOAS-symptomen bij deze rassen te 

allen tijde moet worden tegengegaan. “Geen enkele 

vorm van ademhalingsproblemen mag worden genorma-

liseerd, alleen omdat een hond brachycefaal is. Er is geen 

reden waarom een mopshond bijvoorbeeld niet zou 

kunnen rondrennen 

en gemakkelijk 

ademen.’ Met het 

RFGS-programma 

wil men de gezonde 

honden onder-

scheiden van dieren 

met BOAS-proble-

matiek. 

Opgeleide dierenartsen
De screening wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide 

dierenartsen en bestaat uit vier stappen: een kort 

gezondheidsonderzoek, een kort lichamelijk onderzoek 

terwijl de hond kalm is, een stevige wandeling van 3 

minuten en een onderzoek na deze wandeling.

Vier extra dierenartsen zijn inmiddels opgeleid en vier 

andere volgen training. De OFA hoopt geleidelijk de pool 

van beschikbare erkende dierenartsen te vergroten, 

zodat ze de tests gemakkelijker kunnen uitvoeren in 

verschillende delen van de VS en Canada. “Het is een 

internationale inspanning om gegevens van over de hele 

wereld te verzamelen, om betere fokbeslissingen over de 

hele wereld mogelijk te maken”, aldus een woordvoerder 

van OFA. “En hopelijk komen er gegevens die kunnen 

leiden tot betere therapieën en betere behandelingspro-

gramma’s.”

Lees het hele Engelstalige artikel 

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

https://www.avma.org/news/health-screening-test-rolled-out-brachycephalic-dog-breeds
https://www.dutchdogdata.nl
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NOTEER ALVAST: ‘DE NATIONALE’ OP 24 JUNI AANSTAANDE!

Staat hij al in uw agenda? Dé show voor de Nederlandse Hondenrassen: De Nationale op 
zaterdag 24 juni 2023. Het evenement vindt plaats bij de Utrechtse Rashonden Vereniging. 
De Nationale werd in 2015 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien om het jaar 
gehouden. In verband met Covid-19 heeft het nu allemaal wat langer geduurd, de laatste 
editie was in 2019. 

De Nationale is hét evenement van de Nederlandse 

hondenrassen. Natuurlijk is de show mooi om te zien en is 

het bijzonder om te ervaren wie de allermooiste is. Maar 

het gaat vooral ook om de beleving. Samen met je hond 

deel uitmaken van dit mooie evenement, en ervaringen 

uitwisselen met andere eigenaren van hetzelfde ras (vaak 

ook met dezelfde eigenaardigheden). Sfeer proeven en 

gewoon een hele gezellige dag beleven waar je met veel 

plezier lange tijd op terug kan kijken. En uw hond? Die 

heeft ook de dag van zijn leven. Onze Nederlandse 

hondenrassen (en de eigenaren) zijn nuchter. Geen 

glamour of andere poespas. Gewoon lekker spelen en 

kennismaken met andere honden. 

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie en actuele gegevens over het 

evenement kunt u vanaf 3 maart aanstaande terecht op 

www.houdenvanhonden.nl/de-nationale. De inschrijving 

start eveneens op 3 maart. Dus bent u zelf de gelukkige 

eigenaar van een Nederlands hondenras? Schrijf dan in. 

Meer informatie in de Raadar-nieuwsbrief van maart.

PETscan 
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

Erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken zijn de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Met een goed fokbeleid kan veel leed 
bij gezelschapsdieren voorkomen worden. Onderzoekers van het ExpertiseCentrum  
Genetica van de faculteit Diergeneeskunde werken hieraan. Dierenklinieken en dierenzieken-
huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het mo-
nitoren van gezondheidsproblemen bij honden 
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica ver-
zamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen 
uit het hele land, meet de belangrijkste ziekten 
per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed 
te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen we? 
Het ExpertiseCentrum Genetica van de facul-
teit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses, 
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de 
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier. 
De gegevens worden opgeslagen in de data-
base van PETscan bij de Universiteit Utrecht. 
Uw naam of adresgegevens worden niet gere-
gistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar  
www.diergeneeskunde.nl/genetica

http://www.houdenvanhonden.nl/de-nationale
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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VERSLAG AANKEURING NEDERLANDSE SILKEN 
WINDSPRITES

Om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen en wedstrijden moeten honden zijn ingeschreven in het NHSB. 
Veel van de in Nederland wonende Silken Windsprites, die sinds 1 september 2022 nationaal zijn erkend, hebben 
geen officiële stamboom. Om alsnog in het NHSB te worden opgenomen, moeten ze aangekeurd worden. Op 
zaterdag 21 januari jl. vond zo’n aankeuring plaats. 

Een aankeuring houdt in dat twee ervaren keurmeesters 

de hond beoordelen. Het gaat dan niet alleen om het 

uiterlijk, maar ook om het karakter. De keuring, die 

plaatsvond in de kantine van de windhondenrenvereni-

ging Midland te Lelystad, werd verricht door keurmees-

ters Willem Buitenkamp en André van der Broek. 

Er waren achttien (!) Silken Windsprites aanwezig voor de 

keuring. Voor elke hond namen zij ruim de tijd. Het 

uiterlijk, inclusief het gangwerk werd gedegen beoor-

deeld en er werd nadere informatie gevraagd bij de 

eigenaren. 

De Silken is een middelgrote, elegante maar toch sterke 

windhond waar je veel mee kunt doen. Zo bleek bijvoor-

beeld dat drie van de honden al ingezet worden als 

hulphond! De keurmeesters waren zeer positief verrast 

over de kwaliteit en homogeniteit van de getoonde 

honden. Het verbaasde dan ook niet dat aan het eind van 

de dag alle honden als (ruim) voldoende rastypisch 

werden beoordeeld, zodat ze kunnen worden inge-

schreven in bijlage G-O van het NHSB. Een goed begin! 

Een volgende stap is het vinden of oprichten van een 

rasvereniging om de belangen van dit fraaie ras te 

behartigen. 

HET IS WEER BIJNA ZOVER: CRUFTS MEDIO MAART 

Van 9 tot en met 12 maart aanstaande wordt 
in het Engelse Birmingham de jaarlijkse Crufts 
gehouden. Het is de grootste hondenshow van 
de wereld, waar meer dan 19.000 rashonden 
aan deelnemen. Daaronder vinden we ook tal 
van Nederlandse honden!

Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, 

kunt u op Crufts ook genieten van tal van hondensport-

wedstrijden, demonstraties van politiehonden en blinden-

geleidehonden, workshops en clinics. Ook vindt u er alle 

mogelijke producten voor honden, zoals boeken, verzor-

gingsproducten, leibanden, trainingshulpmiddelen, 

video’s, kleding, toilettageproducten, schilderijen en zelfs 

juwelen! 

Meer informatie over het evenement vindt u op de 

website van Crufts 

https://crufts.org.uk/
https://www.crufts.org.uk/


13Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 11   |   nummer 2   |   februari 2023 Raadar

Beeld uit de instructiefilm... 

MEETING KENNELCLUBS IN MILAAN

Op 13 en 14 februari 

vond in Milaan de 

tweede ontmoeting 

plaats tussen acht 

Europese kennelclubs 

in het kader van interna-

tionale samenwerking. 

Aanwezig waren de 

kennelclubs van Italië, 

Frankrijk, Duitsland, 

Denemarken, Noor-

wegen, Zweden, Finland 

en Nederland. Namens 

de Raad van Beheer waren directeur Rony Doedijns en bestuurssecretaris Jakko Broersma aanwezig.

NIEUW OP VLOGS4DOGS: INSTRUCTIEVIDEO ‘EEN KEURING 
IN DE PRAKTIJK’

De Raad van Beheer heeft een informatieve 
instructievideo geproduceerd, waarin van begin tot 
eind wordt uitgelegd hoe deelname aan een keuring 
c.q. show in zijn werk gaat. Handig voor iedereen die 
overweegt te gaan showen met zijn hond: ‘Een keuring 
in de praktijk’.

De video laat aan de hand van een daadwerkelijke 

keuring, gefilmd tijdens de Dutch Winner Show, zien hoe 

een keuring in zijn werk gaat. Aan bod komen:

 →  het klaarmaken (kammen/borstelen etc.) buiten de ring;

 →  het presenteren op volgorde;

 →  de eerste indruk van de keurmeester;

 →  de exterieurkeuring;

 →  het uitvoeren van loopfiguren voor beoordeling van het 

gangwerk;

 →  het maken van het keuringsverslag door de 

keurmeester;

 →  opstellen op volgorde en selectie beste vier honden;

 →  bepaling van de eindvolgorde door keurmeester en 

aanwijzing beste van de klasse.

Bekijk de video 

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.youtube.com/watch?v=TXc8Voq3ifU
http://www.puppyverschillen.nl
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AANBEVOLEN: BOEK ‘DE NEDERLANDSE SCHAPENDOES’

Ter ere van het 75-jarig jubileum van Vereniging “De 
Nederlandse Schapendoes” (VNS) in 2022, geeft de 
vereniging een Nederlandse vertaling uit van ‘Der 
Niederländische Schapendoes’ van auteur Hartmut 
Mohr. Mohr herschreef het boek volledig voor de 
Nederlandse markt, inclusief nieuwe foto’s van 
Nederlandse Schapendoezen. 

Auteur Hartmut Mohr is Schapendoes-fokker van het 

eerste uur. Hij was oprichter en de eerste voorzitter van 

de Duitse rasvereniging, medeoprichter van de Internati-

onal Schapendoes Federation en hij hielp mee met het 

ontwikkelen van de rasspecifieke genetische test op 

PRA. Ook is Mohr keurmeester voor het ras. Zijn boek is 

een grondig naslagwerk, het beschrijft gedetailleerd de 

geschiedenis en de wederopbouw van het ras in Neder-

land, met waardering voor de betrokken personen uit de 

hondenwereld. Het boek richt ook de blik voorbij de 

horizon van het eigen ras en bespreekt de aanverwante 

rassen. 

Leidraad voor keurmeesters
Voor mensen met interesse in de beschrijving en inter-

pretatie van de rasstandaard zijn er vele pagina’s met 

foto’s en verklarende illustraties, ook een goede leidraad 

voor keurmeesters. Het opvoedingsdeel van het boek is 

realistisch en veelzijdig, in het midden geplaatst. Dat doet 

vermoeden dat Mohr mensen die aanschaf van een 

Schapendoes overwegen, op subtiele wijze wil dwingen 

tot een iets grondigere kennis van het ras. Goed is ook 

het deel dat beschrijft hoe je een Schapendoes na de 

eerste maanden van de puppyfase verder kunt bege-

leiden en wat je zou kunnen doen om de hond en de 

eigenaar blijvend gelukkig te laten zijn. 

Bestellen
Hartmut Mohr, De Nederlandse Schapendoes, 2022, 264 

pagina’s met circa 175 illustraties in kleur en zwart-wit. 

Paperback, ISBN 978-3-00-071458-0. Prijs € 25,00 

exclusief verzending. Te bestellen in de VNS webshop. 

Meer informatie kunt u opvragen via 

secretariaat@schapendoes.nl.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://nederlandse.schapendoes.nl/store/
mailto:secretariaat%40schapendoes.nl?subject=
https://hartvoordieren.nl
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RASVERENIGINGEN BESPREKEN PROTOCOLLERING 
HARTONDERZOEK

Op woensdag 8 februari jl. kwamen op initiatief van de Raad van Beheer de rasverenigingen bijeen die een 
screening naar hartproblemen in het fokreglement hebben opgenomen. Voor deze gelegenheid was Niek 
Beijerink, specialist cardiologie, aanwezig om een presentatie te verzorgen. Er was volop tijd voor vragen en 
discussie en daar werd dan ook volop gebruik van gemaakt. 

Niek Beijerink gaf in een prima presentatie veel infor-

matie over de rassen van de aanwezige rasverenigingen. 

Het onderwerp was met name de protocollering van het 

hartonderzoek, maar meerdere belangrijke onderdelen 

werden besproken. 

Alarmbel
Beijerink maakte nogmaals duidelijk dat screening op 

sommige hartproblemen echt heel moeilijk is. Wanneer 

een aandoening door de jaren heen erger wordt, zoals 

DCM (dilatatieve cardiomyopathie), is het belangrijk dat je 

bij de eerste afwijking al een alarmbel laat rinkelen. 

Anders kan de hond al ingezet zijn voor de fokkerij…. 

Soms moet Beijerink in zijn praktijk dan ook aangeven 

dat er twijfel is – een heel eerlijke, maar moeilijke uitslag. 

Wanneer er dan een halfjaar later weer wordt gescreend 

is het wel duidelijk of er is sprake van verslechtering of 

dat het toch een onderdeel van de normale variatie was.

Protocolleren
Net als mensen krijgen ook honden soms op latere 

leeftijd klachten. Dat hoeft geen probleem te zijn. Je wilt 

voorkomen dat er op jonge(re) leeftijd problemen 

ontstaan die een goed welzijn of een normaal leven 

(kwaliteit en kwantiteit) in de weg staan. Beijerink vindt 

het de verantwoordelijkheid van dierenartsen om uniform 

en geprotocolleerd te werken. Als dierenarts moet je 

weten wat je kunt en waar je geen conclusies aan moet 

verbinden. Eigenaren moeten erop kunnen vertrouwen 

dat de resultaten betrouwbaar maar ook herhaalbaar zijn. 

We zijn blij met de input en de open discussie van deze 

bijeenkomst, we gaan de input gebruiken voor het 

protocolleren van het onderzoek!

OP DOGZINE.EU: EEN HOND IS GEEN SPEELGOED

Website Dogzine.eu besteedde onlangs aandacht aan het 
fenomeen dat de vraag naar bepaalde honden explosief 
toeneemt als die bijvoorbeeld door influenzers worden 
gepromoot. Praatshow Jinek besteedde aandacht aan 
de toypoedels van drie influencers en meteen was er de 
volgende dag een run op deze hondjes. Een zorgelijke 
ontwikkeling. 

Aan tafel bij Jinek verschenen drie influencers met hun 

hondjes Romeo, Pablo en Milo. De influencers bleken hun 

succes geheel te danken te hebben aan hun toypoedels. 

En hoewel er wel degelijk werd benadrukt dat het hier 

om honden gaat en niet om statussymbolen, lag er ook 

heel veel nadruk op hoe schattig de diertjes wel niet 

waren. Daags na de uitzending signaleerde de Neder-

landse Poedelclub opeens een enorm stijging van de 

vraag naar toypoedels. De Nederlandse Poedelclub 

benadrukt dat deze hondjes niet geschikt zijn voor een 

gezin met jonge kinderen, simpelweg omdat ze fragiel 

zijn. Bovendien is er een enorme vraag, zodat de markt 

overspoeld wordt met ‘poedeltjes van dubieuze afkomst, 

onbekende ouders, geen enkele test, niet kloppende 

boekjes en helaas ook de bijbehorende problematiek. 

Van de vele trimmers onder onze leden horen we al 

steeds vaker geluiden over onaangepast gedrag, angst-

agressie, plassen van angst en ga zo maar door.’

De boodschap is duidelijk en zou dat voor iedereen 

moeten zijn: een hond is geen speelgoed, hoe klein hij 

ook is. Het zou mooi zijn als programma’s als Jinek die 

boodschap zouden uitdragen, in plaats van de schattig-

heid van deze hondjes te exploiteren voor een praatpro-

gramma.

Lees het hele artikel op Dogzine.eu 

https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/de-kwalijke-invloed-van-influencers
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VOOR DE AGENDA: INTERNATIONALE BARSOI CONFERENTIE

Van 17 t/m 22 augustus aanstaande vindt op Papendal (Arnhem) de 
Internationale Barsoi Conferentie (IBC) plaats. De deelnemers wordt een vijftal 
dagen aangeboden vol activiteiten, wedstrijden, lezingen en excursies. 

Op 17 augustus ‘s avonds begint het IBC met een meet & 

greet en voor 18 augustus staat een excursie naar Gouda 

en Rotterdam gepland.

IBC Winner Show
Belangrijk onderdeel is op 19 augustus de IBC Winner 

Show met als keurmeesters Kay Sneath van Marakhoff 

Borzois Australië, Eli Gunneng van Stravi Borzois Noor-

wegen en Irina Terra van Zabava Borzois USA. Alle 

Barsois worden door alle keurmeesters gekeurd!

Inschrijvingen sturen naar voorzitter@barsoiclub.nl. Stuur 

alleen de stamboom mee, in welke klas u wilt inschrijven 

en de naam van de eigenaar. 

Op 20 augustus organiseert men een Windhonden 

Specialty, eveneens op Papendal. De keurmeesters zijn 

Jane Maddox-Bishop van Korsakov Borzois USA voor de 

reuen en Eeva Resko van Daragoi Borzois Finland voor de 

teven. Inschrijven via: www.onlinedogshows.eu.  

Lezingen
Op 21 augustus is er een aantal lezingen, met interessante 

onderwerpen zoals de geschiedenis van de Borzoi 

Council, puppy-evaluatie, Barsoi-draf, gezondheid (het 

hart), de nieuwe FCI Barsoi-standaard en de Barsoi in de 

kunst. 

IBC vergadering, culturele middag & afscheidsdiner
Op de laatste dag, 22 augustus, is er een IBC-ledenverga-

dering, gevolgd door een culturele middag waarbij het 

gezelschap Paleis het Loo in Apeldoorn bezoekt, inclusief 

de bijzondere tuinen. We sluiten de week af met een 

afscheidsdiner, gedurende deze avond zal er ook een 

veiling zijn met een aantal bijzondere items.

Meer informatie
Voor meer informatie over alle activiteiten en extra 

camping- en hotelopties gaat u naar de

Facebookpagina’s van: Nederlandse Barsoi Club, Daily 

Dogs & International Borzoi Council.

En de websites www.barsoiclub.nl en 

www.internationalborzoicouncil.org. 

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 69,-

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)

mailto:voorzitter%40barsoiclub.nl?subject=
http://www.onlinedogshows.eu
http://www.barsoiclub.nl
http://www.internationalborzoicouncil.org
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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KENNIS TOUR 2023 VAN START MET SESSIE OVER 
HARTZIEKTES

Op donderdag 9 februari verzorgde dr. Niek Beijerink 
in Nieuwerkerk aan den IJssel de eerste Kennis Tour-
sessie van 2023: “Hartziektes bij honden: diagnostiek, 
therapie en preventie”. De lezing werd door de 
toehoorders gewaardeerd met een 9! 

Ook honden kunnen hartziektes krijgen: aangeboren 

afwijkingen, maar ook ziekten die de hond op latere 

leeftijd krijgt. Symptomen kunnen door de eigenaar 

opgemerkt worden (b.v. flauwtes, benauwdheid, vermin-

derde conditie), maar ook door de dierenarts (b.v. 

hartruis, ritmestoornis). Niek Beijerink besprak de diag-

nostiek en behandeling van veel voorkomende hart-

ziektes bij honden aan de hand van casuïstiek uit zijn 

eigen praktijk. Ook stond hij stil bij de erfelijkheid van 

sommige hartaandoeningen, en hoe een ras-specifiek 

preventieprogramma eruit kan zien.

 
Uw pups verzekerd 
het nest uit? 
Dat kan met Petplan Goede Start!
Petplan Goede Start is ontwikkeld in overleg 
met fokkers. Als u Petplan Goede Start 
meegeeft aan uw pups, zijn ze in hun eerste 
levensjaar verzekerd tegen ziektekosten. U 
kunt Petplan Goede Start meegeven aan 
pups tussen de 7 en 20 weken oud. 

Meer informatie? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start.

Het Petplan Fokkerprogramma:

        Petplan Goede Start

        Maand Gratis Verzekering

        Gratis promotie materialen

        Affiliate mogelijkheden

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

U kunt uw pups 
verzekerd overdragen

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

U neemt deel aan het 
Petplan spaarplan

Voordelen voor u

Pup is na overdracht direct 
verzekerd, geen wachttermijn!

Zelf kiezen voor 
verlenging of wijziging 
van pakket na 1e  jaar

Minder zorg om hoge 
dierenarts kosten

Voordelen voor het baasje

https://petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start/
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5 APRIL: KENNIS TOUR-SESSIE ‘UPDATE CANIENE 
HERPESVIRUS TYPE 1 INFECTIES BIJ DE HOND’

Op woensdag 5 april houdt professor Hans Nauwynck in Berlicum zijn lezing ‘Update caniene herpesvirus type 1 
infecties bij de hond’. Een lezing die interessant is voor iedere fokker en hondenliefhebber die meer wil weten over 
virussen bij honden en de fokkerij, met name het Caniene Herpes Virus.

Hans Nauwynck (59) studeerde in 1987 af als 

dierenarts aan de Universiteit van Gent. In 

1993 behaalde hij de graad van doctor in de 

diergeneeskundige wetenschappen en in 

hetzelfde jaar werd hij benoemd tot docent. 

Nadien werd hij bevorderd tot hoofddocent 

(1999) en hoogleraar (2004). In 2004 werd hij 

Directeur van het Laboratorium voor Virologie, 

Faculteit Diergeneeskunde Gent. Momenteel 

doceert Nauwynck verschillende cursussen 

die gaan over virale ziekten bij zoogdieren, 

vissen en schelpdieren. Hij is onder meer als 

expert betrokken bij het opstellen van strate-

gieën voor de bestrijding van virale dieren-

ziekten en bestuurslid van veterinaire en 

virologische verenigingen. Hij heeft dertien patenten op 

zijn naam en is oprichter van twee bedrijven (Imaqua en 

Pathosense).

U kunt nog inschrijven voor deze sessie via onze 

webshop. Doe het snel, want vol=vol!

Overige Kennis Tour-sessies in 2023
Onderwerp Spreker Datum Locatie

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie en andere 

skelet-aandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid 

en voorkómen 

Herman Hazewinkel Dinsdag 16 mei 

VOLGEBOEKT!

Woudenberg, 

Schimmel 1885

Hartziektes bij honden: diagnostiek, therapie en 

preventie

Niek Beijerink Donderdag 15 juni Berlicum

Neuswerk en speuren Adee Schoon Woensdag 21 juni

VOLGEBOEKT!
Let op: online!

Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij 

de hond

Hans Nauwynck Dinsdag 5 september Let op: online!

Neuswerk en speuren Adee Schoon Woensdag 18 oktober Zwolle

Wegwijs voor de (beginnende) exposant Erna Upmeijer Dinsdag 14 november Woudenberg

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.houdenvanhonden.nl/kennistour!

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
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Martin Fischer trok met zijn boeiende lezingen tweemaal een 

volle zaal

TWEE UNIEKE LEZINGEN VAN BEWEGINGSPECIALIST PROF. 
DR. MARTIN FISCHER!

In het weekend van 11 en 12 februari verzorgde de gerenommeerde Duitse onderzoeker prof. dr. Martin Fischer, 
hoogleraar Speciale Zoölogie en Evolutiebiologie aan de Friedrich Schiller University in Jena, twee Engelstalige 
lezingen over zijn onderzoeken naar de constructie en het bewegingsapparaat van honden. 

In totaal 260 keurmeesters en fokkers/exposanten waren 

aanwezig voor het seminar van Martin Fischer over het 

bewegingsapparaat en beweging van honden. In het 

prachtige oude Anatomiegebouw in Utrecht – een 

toepasselijke locatie met veel sfeer – organiseerde de 

Commissie Keurmeesters van de Raad van Beheer het 

tweedaagse symposium als periodieke nascholing voor 

keurmeesters. 

Primeur
Vanwege de grote belangstelling was de inschrijving ook 

geopend voor exposanten/ fokkers. Op onderhoudende, 

humorvolle wijze doceerde Martin Fischer over verschil-

lende onderwerpen binnen de anatomie en bewegings-

leer. Behalve over zijn baanbrekend onderzoek, waarover 

hij zijn bekende boek schreef, sprak hij onder meer als 

primeur over de nieuwste resultaten van het onderzoek 

naar de beweging vanuit de voorhand, het nieuwe 

longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van het 

gangwerk vanaf puppyleeftijd, het gangwerk in komen en 

gaan en van opzij, de veel gemaakte fouten in het 

beoordelen van hoekingen, gangwerk bij brachycefale 

rassen, de ruggen. Om zijn lezingen te illustreren 

gebruikte  Martin Fischer prachtig driedimensionaal 

beeldmateriaal van het skelet en spieren van honden in 

rust en beweging. De deelnemers kregen hiermee een 

unieke kijk op de honden, letterlijk van binnenuit.
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NIEUW LID VAN DE RAAD VAN BEHEER: VEO VERENIGING

Per 1 februari 2023 heeft de Raad van Beheer er een nieuw lid bij: VEO Vereniging, rasvereniging voor de 
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka, oftewel Oost-Europese Herdershond.

VEO Vereniging (VEOV) heeft als doel het in stand 

houden, en waar nodig verbeteren van de Oost-Europese 

Herdershond door een bewust fokbeleid. De VEOV wil 

geen star beleid en hanteert ook geen dwingend fokbe-

leid, maar wil door middel van vrijheid, openheid, hechte 

samenwerking en uitwisseling van ervaringen en infor-

matie de vitaliteit bewaken en de gezondheid  van de 

Oost-Europese Herdershond waarborgen. De vereniging 

ontmoedigt rivaliteit waarbij alleen naar negatieve 

aspecten van de fokkerij van 

collega-fokkers wordt 

gekeken, omdat zij vindt dat 

elke gezonde hond een 

mooie bijdrage kan leveren. In 

dat kader hebben de bij de 

VEOV aangesloten fokkers 

(en leden) zich gecommitteerd 

aan een ledenconvenant.

Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

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. 

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. 

https://www.eukanubabreederclub.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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Jos Beck neemt de eretitel en bloemen in ontvangst uit 

handen van CWH-voorzitter Anja Matekovic

JOS BECK BENOEMD TOT EREKEURMEESTER

Op 31 januari jl. benoemde de Raad van Beheer africhtingskeurmeester Jos Beck (78) officieel tot erekeurmeester. 
Hij ontving deze titel als blijk van waardering voor zijn inzet als keurmeester gedurende bijna 40 jaar. Op 31 
december 2022 legde Jos zijn functie neer. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de Nederlandse 
kynologie. 

Jos Beck is geboren op 31 januari 1945. Na een honden-

sportcarrière werd hij op 1 januari 1985 benoemd tot 

africhtingkeurmeester van de VDH. Op 25 januari van 

datzelfde jaar is Jos met de hele groep keurmeesters 

overgegaan naar de Raad van Beheer en was vanaf die 

datum dus FCI-keurmeester.

De Duitse Herdershond is het ras van Jos. Zelf nam hij 

geregeld deel aan wedstrijden, onder meer met zijn 

Duitse Herder Sammy. Binnen de hondensport heeft hij 

behoorlijk wat functies bekleed, zoals pakwerker op 

hoofdevenementen, voorzitter provinciaal bestuur 

Gelderland, voorzitter van de Commissie Werkhonden 

(CWH), coach van de WK-ploeg VDH, coach van de 

WK-ploeg CWH/FCI en medeorganisator van het zesde 

Wereldkampioenschap WUSV in Nijmegen. Bijzonder 

trots is Jos op het keuren van afdeling A tijdens het 

Wereldkampioenschap Maribor, waar de omstandig-

heden zeer moeilijk waren.

VOOR DE AGENDA: WORKSHOP JUNIOR HANDLING

De werkgroep Junior Handling nodigt alle kinderen tussen de 8 en 17 jaar uit om deel te nemen aan de workshop 
Junior Handling op 2 juli 2023. Deze workshop, die wordt  gegeven door onze zeer ervaren oud-junior handlers 
Kristy Leest, Priscilla van Oosten en Melissa van Oosten, is bedoeld voor zowel ervaren junioren als starters. 

Tijdens de workshop krijg je tips en trucs om je hond zo 

goed mogelijk voor te brengen. Dus wil je graag leren 

hoe je het beste je hond kan presenteren in de ring? Of 

hoe je nou precies een driehoek kunt lopen met je hond? 

Of wil je gewoon graag weten of junior handling  iets voor 

jou is? Meld je dan nu aan. 

Wat: Workshop Junior Handling
Wanneer: zondag 2 juli 2023 van 10:00 tot 16:30 uur
Waar: locatie midden van het land 
Kosten: € 35,- inclusief lunch 

Aanmelden
Aanmelden voor de workshop graag voor 1 april 2023 via 

juniorhandling@raadvanbeheer.nl. Op deze dag mag je 

gezellig je eigen hond meenemen, zodat je alle tips en 

trucs gelijk met je eigen hond kunt oefenen.

mailto:juniorhandling%40raadvanbeheer.nl?subject=
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Galgo Español Chart Polski

IN ‘ONZE HOND’: DAG 
UIT HET LEVEN VAN EEN 
BUITENDIENSTMEDEWERKER
In magazine Onze Hond van maart, dat eind 
februari verschijnt, publiceren wij een uitgebreid 
artikel waarin we een dag uit het leven van een 
buitendienstmedewerker (‘chipper’) volgen. We volgen 
chipper Franc Beeftink die laat zien wat hij doet en 
uitlegt waarom dit moet gebeuren. 

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website

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:
 → 4 - 5 maart Martini Dogshow, Groningen CAC/CACIB

 →  18 - 19 maart Dogshow Rijnland/Holland Cup, 

Hazerswoude-Dorp CAC/CACIB

 →  29 en 30 april 2023 Dogshow Oss Alle rasgroepen 

CAC/CACIB

 → 14 mei 2023 Dogachtigen Show, Volkel CAC

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op 

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

DE GREYHOUND CLUB MAG BELANGEN VAN TWEE EXTRA 
HONDENRASSEN BEHARTIGEN

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft in de laatste 

bestuursvergadering besloten dat De Greyhound Club de 

belangen van de volgende twee rassen mag gaan 

behartigen: Galgo Español en Chart Polski. Beide FCI-er-

kende rassen werden niet door een Nederlandse rasver-

eniging vertegenwoordigd.

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/oh02_raadar-xl-2023-dag-met-raad-van-beheer-chipper.pdf
http://www.martinidogshow.nl
http://www.dogshowrijnland.com
http://www.dogshowrijnland.com
https://www.kcoss.nl
http://www.dogachtigen.com
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!

We krijgen regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren fokkers om hen 
te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij een dekking of 
bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de 

‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet 

landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal 

aangeboden kan worden. 

Ervaren fokkers gezocht!
Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 170 deelnemende 

fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking 

stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we 

oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere 

fokkers... en de rashond! Delen onder fokkers wordt zeer 

op prijs gesteld!  Kijk ook op onze website 

‘RAAD HET RAS’ FEBRUARI: LEONBERGER

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste 
dag van de maand meedoen aan het spel ‘Raad 
het Ras’. In samenwerking met fotobureau 
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 
verloten we iedere maand een gratis sessie van 
onze Kennis Tour 

De rashond van de maand februari is Leonberger. 

Winnaar van deze maand is Buddy de Graaf uit 

Den Bosch. Zij heeft haar prijs inmiddels in 

ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

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.

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=
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HULPHOND NEDERLAND: BIG WALK, OPEN DAG EN EEN 
DROOMBAAN

De komende tijd is er van alles te doen bij Hulphond 
Nederland. Een gezellige open dag op 1 april, The Big 
Walk op 10 april en diverse vacatures.

Open Dag
Op 1 april van 10 tot 16 uur opent Hulphond Nederland de 

deuren van het opleidingscentrum in Herpen voor 

iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de stich-

ting. Bent u benieuwd hoe hulphonden getraind worden? 

Wilt u meer weten over het Domingo House, de thera-

pietak van de stichting of hoe het leven van een cliënt 

verandert door een hulphond? Kijk dan op 

www.hulphond.nl voor meer info.

Let op: Honden zijn niet toegestaan, hulp- of geleide-

honden natuurlijk wel.

The Big Walk
Op 10 april (Tweede Paasdag) vindt weer The Big Walk 

plaats, de leukste en grootste hondenwandeling van 

Nederland. Deze keer vindt het evenement plaats in 

Recreatiegebied Bussloo. Hulphond Nederland roept alle 

honden en hun baasjes van Nederland op om mee te 

doen aan deze wandeling van 5,5 of 9 kilometer. Bij 

deelname geniet u niet alleen van een bijzonder leuke 

middag en een goed gevulde goodiebag, maar steunt u 

ook nog eens het goede doel. De opbrengst komt 

namelijk volledig ten goede aan de opleiding van nog 

meer hulphonden. Bent u erbij? Aanmelden via 

www.thebigwalk.nl

Droombaan
Heeft u een medische achtergrond en (professionele) 

kennis van honden? Dan heeft Hulphond Nederland 

misschien wel dé baan voor u. De stichting heeft regel-

matig leuke vacatures, maar deze baan is wel heel 

bijzonder en afwisselend. Geïnteresseerd? Mail dan snel 

naar werkenbij@hulphond.nl.

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde 

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 

Open Dag bij het opleidingscentrum in Herpen

Misschien heeft Hulphond Nederland een droombaan voor u!

http://www.hulphond.nl
http://www.thebigwalk.nl 
https://www.hulphond.nl/over-ons/vacatures/clientinstructeur-begeleider/?utm_source=HHvacatures&utm_medium=clientinstructeur&utm_campaign=Vacatures23
mailto:werkenbij%40hulphond.nl?subject=
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 
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied 
van Tentoonstellingen, FCI Obedience, FCI 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.houdenvan-

honden.nl maar ook onze Facebook-

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

share onze berichten op Facebook.

5 april 2023:               Kennis Tour-sessie ‘Update caniene 

herpesvirus type 1-infecties bij de hond’, 

Berlicum

17 juni 2023                Algemene Vergadering Raad van Beheer 

(voor bestuursleden aangesloten leden)

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:

Bent u tevreden over het hondenbeleid 
van uw gemeente? Nomineer dan uw 

gemeente voor de verkiezing van 2023!  

Meer info op:

www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk  
          

Initiatief van:

Uw
Gemeente? 

Meest 
hondvriendelijke 
gemeente van 

Nederland!

2023

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

