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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is begonnen. Het wordt warmer 

weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! 

De Raad van Beheer waarschuwt continu 

tegen het in de auto laten van honden 

bij warm weer. In samenwerking met de 

Koninklijke Honden bescherming hebben 

wij een waarschuwingsposter ontwikkeld 

om deze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de 

poster zelf tijdens onze evenementen. 

Ons Honden Welzijn Team heeft daarin 

samen met de organisaties een taak om 

mensen te waarschuwen en controle uit 

te oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en 

posters bestellen? Stuur dan een e-mail 

naar info@raadvanbeheer.nl met het 

aantal posters en welke versie (Nederlands 

of Engels) en uw gegevens. De digitale 

advertenties en stoppers kunt u ook gratis 

downloaden op onze actiepagina.

LAAT UW HOND  
NIET IN DE AUTO!

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:

mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
http://www.puppyverschillen.nl
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VERSLAG BIJEENKOMST MET KYNOLOGENCLUBS OVER  
HR-HONDEN

Op 12 juni jl. organiseerde de Raad van Beheer in 

Woudenberg een bijeenkomst voor kynologenclubs 

over hoogrisicohonden. Met verhelderende 

presentaties van bestuurslid/deskundige Roelof 

Nuberg, onderzoekster Michelle Schmid en kynologisch 

instructeurs Wendy Las van Bennekom en Peter 

Martens kregen de aanwezigen een goed beeld van de 

situatie en de mogelijkheden. 

De discussie over hoogrisicohonden loopt regelmatig 

hoog op. Niet op basis van de inhoud en argumenten 

wordt de discussie gevoerd, maar voornamelijk op basis 

van emotie. Kynologenclubs krijgen ongetwijfeld veel te 

maken met aan de ene kant bezorgde hondeneigenaren 

die bang zijn geworden voor bepaalde types en aan de 

andere kant eigenaren van honden die op de 

zogenaamde hoogrisicolijst staan. De kynologenclubs 

zijn een spil in dit verband, maar wel eentje met een 

uitdaging. Vandaar deze voorlichtingsavond.

Goed beeld 

Bestuurslid Roelof Nuberg gaf een uitleg over de 

ontwikkelingen op het politieke toneel, maar ook over de 

maatregelen die door de rasverenigingen zijn genomen. 

Vervolgens werden de resultaten van het onderzoek van 

Michelle Schmid getoond. Nog niet eerder was duidelijk 

gemaakt hoeveel honden er van dit type rondlopen. De 

schattingen zijn heel breed, want veel is nog onduidelijk, 

maar ze geven wel een goed beeld. Michelle legde 

duidelijk uit wat de verschillende kynologenclubs doen 

en welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Dankzij 

de inzet en de medewerking van zo veel kynologenclubs 

heeft zij mooie resultaten kunnen tonen!

Hoe ga je met HR-honden om?

Kynologisch instructeur en deskundige op het gebied van 

HR-honden Wendy Las van Bennekom gaf praktische 

informatie over hoe je als kynologenclub met deze 

honden om kunt gaan. De eigenaren en de instructeurs 

kunnen in een moeilijk parket komen als de hond niet 

meer reageert op een snoepje en fysieke correcties 

alleen tot escalatie leiden. Wendy gaf goede handvatten 

voor wat eigenaren en instructeurs dan kunnen doen. 

Uiteraard had de zaal genoeg vragen voor haar. Samen 

met collega-deskundige Peter Martens gaf ze veel 

voorbeelden van vragen én antwoorden die op dit 

moment leven. Zo zijn er bepaalde oefeningen die je 

beter wel (of niet) met deze honden kunt doen, zodat het 

voor iedereen veiliger is. Mocht je je als kynologenclub 

niet zeker genoeg van je zaak voelen, dan is slim 

doorverwijzen de beste oplossing (zie figuur). 

Schema voor verwijzing bij opvoedings- en gedragsproblemen 

 
 Ja 

 
 Nee 

 

 Ja     Ja 

 

               Nee 

 

 

 Ja 

    Nee 

 Nee 

  

 

 Ja 

 

 Nee 

 

N Nee 

  

 Ja 

Gevaar voor overige 
combinaties en/of 
instructeur 

Gevaar binnen de 
combinatie 

Voelt ‘men’ zich onveilig?  
(Is daar echt reden voor?) 
 

Eist de combinatie 
onevenredig veel 
tijd/energie? 

Zal het probleem 
opgelost kunnen worden 
in deze cursus? 

NIET IN DE 
GROEP! 

Speciale groep 
of privéles 

Ligt het probleem binnen de 
competentie van de 
instructeur zelf of van een 
collega instructeur 

GEDRAGSBEGELEIDING 

DE COMBINATIE DOET MEE 

Het is beter om een eigenaar te helpen om bij de juiste 

professional te komen dan alles zelf te willen doen!

Kraken en prikken op 10 juli. Bent u erbij?

Op 10 juli aanstaande houdt Irene van Dijl in Zwolle haar Kennis Tour-lezing ‘Kraken en prikken? 

De toepassing van chiropractie, osteopathie en acupuntuur bij honden’. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Kijk op pagina 14 voor meer informatie!
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GOED BEZOCHTE VOORLICHTINGSAVOND NIEUWE 
OPLEIDINGEN

Op 30 mei jl. vond in Woudenberg een extra voorlichtingsavond over de nieuwe opleidingen plaats. De avond was 

bedoeld om uitleg te geven over de belangrijkste nieuwe ingrediënten van de vernieuwde cursussen Kynologische 

Kennis 1 en 2 (KK-1 en KK-2), die dit najaar in een nieuwe vorm zullen verschijnen. De presentatie van de avond was 

in handen van opleidingscoördinator Marjoleine Roosendaal, waar nodig bijgestaan door directeur Rony Doedijns.

De avond trok met name vertegenwoordigers van 

kynologenclubs en rasverenigingen, want ook die kunnen 

deze opleidingen gaan organiseren en examineren. 

Modulaire opbouw 

De opleidingen worden verdeeld in modules en er kan per 

vak een certificaat worden behaald. Deze opzet is bedoeld 

om de opleidingen laagdrempeliger te maken; zo kun je er 

naar behoefte voor kiezen de modules te volgen die voor 

jou relevant zijn. Met dit systeem kunnen certificaten bij 

elkaar gespaard worden zodat er na verloop van tijd een 

totaalpakket is waaraan een einddiploma is gekoppeld.

Overgangsfase

Uiteraard is er een overgangsfase, maar ook degenen die 

tijdens die overgang examen doen, kunnen al 

gebruikmaken van dit nieuwe systeem. Een belangrijke 

vraag die gesteld werd, betrof de examengelden. Rony 

Doedijns gaf aan dat deze in lijn met de huidige tarieven 

zullen zijn. De avond werd geopend door bestuurslid John Wauben

BESLUIT OVER KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH NVAI

De Nederlandse Vereniging voor Akita-Inu’s (NVAI) heeft het bestuur van de Raad van Beheer verzocht toestemming 

te verlenen om dit jaar (23 september 2018) hun Kampioenschapsclubmatch (KCM) op te laten gaan in de Rasgroep-

tentoonstelling Kees- & Poolhonden. Het bestuur heeft hier bij wijze van uitzondering toestemming voor verleend. 

Als reden gaf de NVAI de overvolle kynologische 

tentoonstellingsagenda dit jaar. Als deze mogelijkheid niet 

geboden kon worden zou de NVAI afzien van het 

organiseren van een KCM in 2018. Zowel het CAC als het 

reserve-CAC tellen bij voldoende inschrijvingen dubbel voor 

deze show. De overige voorwaarden voor het organiseren 

van een KCM, zoals opgenomen in het Kynologisch 

Reglement, zijn voor deze show onverkort van toepassing. 

Voor meer informatie over inschrijvingen zie 

www.akitaclub.nl

https://petsplace.nl/vipclub
http://www.akitaclub.nl
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VERDIEPINGSAVOND OVER OUTCROSS EN LOOK-ALIKES

Op dinsdagavond 29 mei jl. was het zover: de verdiepingsavond van de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid over 

het aankeuren van look-alikes en outcross. Dat deze onderwerpen de gemoederen danig bezighouden, bleek ook 

uit de opkomst: de zaal met honderd plaatsen was heel snel volgeboekt. Gezien de lange wachtlijst volgt er een 

tweede avond in september (precieze datum wordt nog bekendgemaakt). 

Na een inleiding van bestuurslid John Wauben was  

dr. ir. Pieter Oliehoek de eerste spreker. Behalve zeer 

des kundig, met name op het gebied van kleine popu-

laties, is Pieter Oliehoek ook nog eens zelf kynoloog. Dit 

is een belangrijk gegeven, en essentieel voor iedereen 

die iets van de hondenwereld wil begrijpen. Pieter legde 

veel uit over de voordelen van het aankeuren van look-

alikes en de aandachtspunten die erbij van belang zijn.

Praktijk: Saarlooswolfhond en ‘Graussies’ 

Vervolgens werd aandacht geschonken aan de praktijk: 

enkele honden uit het outcross-project van de Saar loos-

wolfhonden gaven acte de presence. Keurmeester Erica 

Bakker wees op de verschillen die in de honden te zien 

waren en vooral ook op de verbluffende overeen komsten. 

Daarna was het de beurt aan het outcross-project dat “de 

Graussies” wordt genoemd, een kruisingsprogramma dat 

ooit begon met een onbedoelde kruising tussen een 

Griffon Bruxellois en een Australische Terriër. Het was 

verbluffend hoe snel het enorme verschil tussen deze 

twee types in enkele generaties was weggefokt. Er 

waren enkele significante verbeteringen op 

gezondheidsgebied als bonus: de aandoening chiari 

malformatie die ontstaat door een verkeerde 

schedelvorm en die veel voorkomt bij de Griffons, was in 

de nakomelingen van deze outcross (inmiddels drie 

generaties) geheel verdwenen.

Plan stamboeken  

Daarna kwam een presentatie van een plan van de 

subwerkgroep om de stamboeken structureel te openen. 

Namens de subwerkgroep waren Rachel Dijkhorst Noij 

en Monique van Boxtel aanwezig, Marjoleine Roosendaal 

was als externe deskundige uitgenodigd. De presentatie 

liet duidelijk zien wat er kan, waar je als fokker, ras-

vereniging, maar ook als kynologie op zou moeten letten 

en hoe je dat allemaal aan zou moeten/kunnen pakken. 

Denk aan gezondheidseisen waaraan een dier moet 

voldoen voor het wordt toegelaten in het stamboek. Die 

eisen kunnen per ras verschillen, omdat elk ras tenslotte 

zijn eigen problematiek heeft en dus ook zijn eigen 

Verenigingsfokreglement (VFR).

Discussie 

Na de pauze werd er in groepen gediscussieerd over een 

aantal stellingen. Aan het begin van de avond was gepeild 

wie van de aanwezigen vond dat outcross mogelijk moest 

zijn. Dat bleek de overgrote meerderheid te zijn, alleen over 

de invulling verschilde men van mening. 

Bij de tweede peiling bleek dat men nog steeds 

overtuigd was van de noodzaak tot deze mogelijkheid, 

maar dat er toch terughoudendheid was: ‘niet bij alle 

rassen’, ‘voorzichtigheid is geboden’, ‘heel goed 

nadenken’, waren enkele van de kreten die uit deze 

peiling kwamen. 

Het onderwerp trok een volle zaal. Het publiek maakte onder meer kennis met een praktijkvoorbeeld betreffende het out-

cross-project van de Saarlooswolfhonden.
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CONVENANT DUITSE STAANDE LANGHAAR INGETROKKEN

In de Raadar van mei 2018 berichtten wij dat de Raad van 

Beheer een convenant had gesloten met de Nederlandse 

Vereniging “Langhaar” inzake het niet meer afgeven van 

stambomen ingeval één van de ouderdieren drager is 

van het gen voor de gele haarvariëteit. Per 12 juni is dit 

convenant op verzoek van de rasvereniging per direct 

ingetrokken. Dat betekent dat de voorwaarden uit het 

convenant niet meer van toepassing zijn bij een inschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

rasvereniging Nederlandse Vereniging “Langhaar” of met 

het bureau van de Raad van Beheer,  

e-mail info@raadvanbeheer.nl. 

Nederlands Kampioenschap Agility in Venlo

Op 16 en 17 juni jl. vond bij KC Canida Venlo e.o. het Nederlands Kampioenschap Agility plaats. Het waren twee 

mooie dagen, met een uitstekende “sport”-temperatuur. KC Canida Venlo had in samenwerking met de Werkgroep 

Agility van de Raad van Beheer alles tot in de puntjes verzorgd. Hieronder stellen we de winnende deelnemers en 

teams aan u voor.

Winnaars Large individueel:

1.  Wendy Willemse & Wannahave 

Legend

2. Henk Timmer & Feng

3. Sasja Plug & Obie

Winnaars Medium individueel

1. Angelique Simons & Fiona

2.  Shannon van Ruiten & Sparking 

Sparkle

3.  Danielle Boshouwers & NOYTCB 

Kanouk

Winnaars Small individueel

1. Marissa Figee & Zenzi

2. Laura Hoff & Tika

3. Bert Doppelberg & Kruimel

Bij de teams konden zich de volgende teams Nederlands Kampioen noemen: Agility Team KCZY (Large), The Underdogs 

 (Medium) enThink BIG, be SMALL, run FAST (Small). In de volgende editie van de Raadar volgen de foto’s en de namen van 

de junioren.

http://www.nedverlanghaar.nl/
mailto:info@raadvanbeheer.nl
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STAMBOEK OPEN VOOR NATIONAAL ERKENDE RASSEN DIE 
NOG NIET DOOR FCI ZIJN ERKEND

Onlangs besloot het bestuur van de Raad van Beheer 

dat buitenlandse rassen die nog niet door de FCI zijn 

erkend, maar wel door een FCI erkende kennelclub, 

contractpartner of associatiepartner, door de Raad van 

Beheer erkend kunnen worden en ingeschreven in het 

Voorlopig Register (VR) via de importprocedure of via 

een aankeuring. 

Er zijn meer dan 350 verschillende door de FCI erkende 

hondenrassen. Daarnaast zijn er rassen die wel door 

nationale kennelclubs zijn erkend, maar (nog) niet door 

de FCI. Een voorbeeld daarvan is het Markiesje. In het 

Kynologisch Reglement wordt de mogelijkheid geboden 

buitenlandse rassen die niet door de FCI zijn erkend 

nationaal te erkennen. Deze rassen worden dan in het 

voorlopig register van de Nederlandse stamboekhouding 

(VR) ingeschreven. Opname in het VR betekent dat deze 

honden dezelfde mogelijkheden krijgen als de honden 

die zijn ingeschreven in het hoofdstamboek (NHSB). De 

enige uitzondering is dat deze honden op shows alleen 

het CAC kunnen behalen en niet het CACIB, omdat deze 

rassen nog niet de FCI-erkenning hebben.

Momenteel wordt van deze mogelijkheid geen gebruik 

gemaakt. Bent u in het bezit van een in het buitenland 

nationaal erkend ras? Dan kunt u gebruik maken van 

deze regeling als persoon, vereniging of groep van 

liefhebbers van deze rassen.

Lees het hele bericht op onze website

CHINESE ASTROLOGIE: ‘HONDEN’ ZIJN EERLIJK, 
VRIENDSCHAPPELIJK EN BETROUWBAAR

In het Jaar van de Hond 2018 besteedt Raadar aandacht 

aan de Chinese astrologie met opvallende, leuke en 

bijzondere items uit deze theorie. De twaalf dieren van de 

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

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

hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de 

Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

‘Honden’, mensen die onder het teken van de hond zijn 

geboren, zijn volgens de Chinese astrologie eerlijk, 

vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn beschermend, 

grootmoedig in hun liefde en zeer rechtvaardig. Zij zijn 

ook intuïtief en kunnen bijna onmiddellijk inschatten hoe 

iemand is. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar kunnen ook 

ontzettend scherp reageren. 

Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis en hebben hun 

familie lief boven alles. 

Honden zullen het goed doen als zakenman, activist, 

opvoeder, maatschappelijk werker, raadsman, dokter, 

politieagent, wetenschapper, interieurontwerper, priester, 

non, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige, rechter 

of advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle 

werknemers, werken goed als lid van een team, en 

hebben het in zich een toegankelijk leider te worden.

LINTJE VOOR ELLY WEIJENBORG-WEGGEMANS

Op zondag 27 mei jl. werd Elly Weijenborg-Weggemans verrast met een 

koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. De burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest, reikte het 

lintje uit tijdens de Dag van de Hond bij Kynologenclub Culemborg.

Elly ontving deze mooie onderscheiding omdat zij zich al meer dan dertig jaar 

inzet voor KC Culemborg. Naast de functie van voorzitter die zij dertig jaar heeft 

bekleed, verricht zij ook keuringen en geeft zij trainingen, niet alleen in 

Culemborg maar op verschillende locaties in het land. 

KC Culemborg vierde tegelijkertijd haar 40-jarig bestaan met de organisatie van 

een jubileumclubmatch.

Burgemeester Gerdo van 

Grootheest van Culemborg speldde 

het lintje persoonlijk op

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/inschrijven-nationaal-erkend-ras/
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Juriste Iaira Boissevain: ‘Garantie volgt uit 
transparantie’

Op de website van Bruggink & Van der Velden Advocaten betoogt juriste Iaira Boissevain in een blog dat het geen 

uitgemaakte zaak is dat een fokker opdraait voor de kosten van een ernstige erfelijke aandoening bij een pup 

die hij heeft geleverd, zolang hij maar transparant is over de risico’s die bij het desbetreffende ras horen en daar 

inzichtelijke informatie over geeft. 

Boissevain baseert zich op een uit-

spraak van het Gerechtshof Amsterdam 

van 20 februari jl. in een zaak tegen 

een fokker van Duitse Herders die 

pups had geleverd die na anderhalf 

jaar aan een ernstige vorm van HD 

bleken te lijden. Volgens het Hof was 

er geen sprake van een toerekenbare 

tekortkoming aan de kant van de 

fokker. De fokker heeft er alles aan 

gedaan om de ouder dieren te testen, 

had volgens de regels van de ras-

vereniging gefokt en de kopers ook goed ingelicht. 

De kopers stelden vervolgens dat de regels niet deugen 

en dat de fokker juist daarom wel aansprakelijk is, maar 

daar ging het Hof niet in mee. De fokker heeft nooit 

gegarandeerd dat zijn honden HD-vrij 

zouden zijn en is volkomen eerlijk 

geweest over zijn ervaring als fokker. 

Hij heeft niets ver zwegen voor de 

pupkopers. De gedachte dat een 

stamboom garandeert dat de des-

betreffende hond gezond is en blijft, is 

een misvatting die voor rekening van 

de pupkopers moet blijven. 

Conclusie van Iaira Boissevain: ‘Maak 

alle informatie over honden, ras, lijn en 

nest openbaar en voor iedereen 

toegankelijk. Dan kan de koper zelf een gefundeerd 

besluit nemen. Garantie volgt uit transparantie.’

Lees de gehele blog van Iaira Boissevain

Betrouwbare meting

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

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

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

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

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

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

https://www.bvdv.nl/garantie-en-transparantie/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
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TWEE GOUDEN ERESPELDEN UITGEREIKT

Tijdens de keurmeesterdag van de Commissie Jachthondenproeven op 2 juni jl. bij Huize Verwolde in het Gelderse 

Laren reikte bestuurslid Hugo Stempher namens de Raad van Beheer de Gouden Erespeld uit aan Jos Waltmans 

en Gerard Miegies.

Jos Waltmans 

Jos Waltmans ontving zijn onder scheiding voor dertig 

jaar keur meesterschap bij jachthonden proeven, zijn werk 

voor de Commissie Jachthondenproeven (CJP), waar-

onder zijn betrokkenheid bij diverse aanpassingen van 

het reglement Jachthondenproeven, vormgeving van de 

MAP en vele Nimrodproeven. Jos was dertien jaar 

voorzitter van de CJP en was tevens penningmeester van 

ORWEJA. In 2013 werd Jos aangesteld als vice-voorzitter 

van de Raad van Jachthonden Commis sarissen. 

Daarnaast was hij namens de Jagersvereniging lid van de 

Werkgroep reorganisatie ORWEJA. 

Gerard Miegies 

Gerard Miegies kreeg de Gouden Erespeld voor dertig 

jaar keurmeesterschap voor de jachthondenproeven. 

Gerard is al sinds 1973 actief in de hondensport. Honden 

uit zijn kennel ‘van de Hanzelhoeve’ hebben prachtige 

resultaten behaald in de jacht. Al in 1979 nam hij met zijn 

labrador Hanibal van Marleans deel aan de Nimrod. 

Gerard was meer dan veertig jaar actief bij de 

Kynologenclub Amsterdam en startte in 1975 met het 

trainen van jachthonden, wat hij tot en met 2016 is blijven 

doen. Ook organiseerde hij ‘dummydagen’, later gevolgd 

door Working-tests en teamwedstrijden. Gerard is een 

gedreven hondenman en kon beginnende voorjagers 

zeer enthousiast maken voor de jachthondensport. 

Inmiddels heeft hij besloten te stoppen met keuren van 

de jachthondenproeven.

Hugo Stempher tussen de twee  gelauwerde kynologen, Jos 

Waltmans (rechts) en Gerard Miegies (links).

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

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

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

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

gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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WORLD DOG SHOW 2018 TREKT al MEER DAN 25.000 
inschrijvingen!

Inmiddels weet iedereen in de kynologische wereld ervan: van 9 tot en met 12 augustus 2018 staat de RAI 

Amsterdam in het teken van de World Dog Show 2018. We zijn blij verrast met het grote aantal inschrijvingen. Op 

dit moment zijn we de 25.000 inschrijvingen al ruim gepasseerd en de inschrijving is nog niet gesloten. Inschrijven 

kan nog steeds met korting, als u dat doet vóór 28 juni aanstaande.

Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse editie van de 

World Dog Show in Amsterdam een recordaantal 

inschrijvingen zal halen, en de wereldwijde aanmeldingen 

stromen nog steeds binnen. Er zijn drie shows waar u aan 

mee kunt doen: de Benelux Winner, de World Dog Show 

en de Rasgroep Shows (Specialties). Wilt u ook 

deelnemen aan de show(s)? Schrijf u dan voor 28 juni in 

en profiteer van een lager inschrijftarief van € 100,- per 

hond. Daarna betaalt u € 120,- per hond. De inschrijving 

sluit op 11 juli aanstaande. 

Parkeren bezoekers/deelnemers

Om met een bekende Amsterdammer te spreken: “Ieder 

voordeel heeft z’n nadeel” en het nadeel is dat de 

parkeerplaatsen bij de RAI uitsluitend voor de expo-

santen zullen zijn. Bezoekers kunnen niet parkeren op de 

parkeerplaats bij de RAI, noch in de parkeer garage. 

Exposanten kunnen via hun account één parkeer plaats 

per dag bestellen, mits via datzelfde account honden 

ingeschreven zijn. Bent u van plan niet in te schrijven 

voor de shows, maar wel te bezoeken, dan raden wij u 

aan om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te 

komen. Bent u exposant en heeft u een parkeervoucher, 

let dan goed op de aanwijzingen langs en boven de weg. 

De auto’s voor de parkeergarage zullen een andere 

richting aangewezen krijgen dan bijvoorbeeld de 

campers. Meer informatie op de website. 

Meer informatie?

Meer actuele informatie over de 

World Dog Show 2018 vindt u op 

www.wds2018.com. Daar vindt u 

onder andere ook het 

programmaboekje. U kunt de 

voorbereidingen natuurlijk ook 

volgen via Facebook. 

Adverteren in WDS Special

Rasverenigingen, 

standhouders, fokkers 

en leveranciers kunnen 

nog tot 1 juli adverteren 

in de World Dog Show 

Special. Dit is een glossy 

magazine op A4-formaat, 

dat in een oplage van 

30.000 exemplaren wordt 

verspreid voor en tijdens het 

evenement. Tarieven: een hele 

pagina € 1.195,-, een halve pagina € 695,- en een 

kwart pagina € 495,-. Wilt u adverteren? Stuur dan 

uw e-mail naar prm@wds2018.com

Ringmedewerkers gezocht

Het Team Ringmedewerkers van de World Dog Show 

2018 is op zoek naar goede en gekwalificeerde 

ringmedewerkers met name voor donderdag 9 en 

zondag 12 augustus. Per ring zijn er twee 

medewerkers nodig. Uiteraard krijgen alle vrijwilligers 

te zijner tijd de nodige training en instructie om hun 

werk goed te kunnen doen. We hopen ook nu weer 

te kunnen rekenen op voldoende mensen die ons in 

de diverse keuringsringen willen helpen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 

stewards@wds2018.com. Aanmelden kan via de 

website www.wds2018.com/nl/ring-stewards   

F
O
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https://wds2018.com/nl/
https://www.royalcanin.nl
http://www.eukanuba.nl
https://wds2018.com/nl/parkeren/
http://www.wds2018.com
https://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018/
mailto:prm@wds2018.com
mailto:stewards@wds2018.com
http://www.wds2018.com/nl/ring-stewards
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SHOW THE WORLD YOUR TALENT

WWW.WDS2018.COM
9-12 AUGUST 2018

ADVERTEER NU IN HET 
WORLD DOG SHOW 2018 magazine

meer informatie:
 PRM@WDS2018.COM - WWW.WDS2018.COM

ADVERTEER NU IN HET 
WORLD DOG SHOW 2018 magazine

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

https://www.wds2018.com
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REACTIE OP KRITISCHE VRAGEN GROENLINKS-FRACTIE 
AMSTERDAM OVER WDS2018

Via een bericht van AT5 vernamen wij medio juni dat de 

GroenLinks-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad 

kritische vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur van 

Amsterdam over de organisatie en het welzijn van de 

aanwezige honden tijdens de World Dog Show die wij 

van 9 tot en met 12 augustus organiseren. 

De aannames over het gedrag en het welzijn van de 

honden tijdens het evenement zoals die door GroenLinks 

in het AT5-artikel werden gedaan, zijn niet correct. Mede 

op grond daarvan heeft de Raad van Beheer een reactie 

gestuurd naar het gemeentebestuur Amsterdam, waarin 

wij de incorrecte aannames ontzenuwen en het 

gemeentebestuur en raadsleden uitnodigen voor een 

verhelderend gesprek en aanvullend een werkbezoek 

tijdens het evenement.

Lees onze gehele reactie

Europese dierenartsen: gezondheid en welzijn 
gaan voor uiterlijk

De Europese dierenartsenorganisaties FECAVA en FVE hebben een position paper opgesteld over het 

verantwoord fokken van honden. Daarin spreken zij eensgezind uit dat gezondheid en welzijn vóór uiterlijk gaan.  

De laatste tijd is er veel aandacht voor honden met 

overdreven uiterlijke kenmerken die impact hebben op 

de gezondheid en/of welzijn van deze honden. Sommige 

rassen, voornamelijk de kortsnuitigen, zijn erg populair 

waardoor er fokkers zijn die niet meer op gezondheid en 

welzijn selecteren, maar alleen maar meer honden voor 

de markt produceren. 

Plicht

Dierenartsen worden geconfronteerd met de problemen 

in gezondheid en welzijn van deze dieren, terwijl er soms 

een duidelijke rasafhankelijke of genetische basis ligt aan 

de problemen. Dierenartsen hebben een plicht om voor 

deze honden op te komen en te helpen bij de bewust-

wording van deze problemen. Ook een kortsnuit hoort 

niet te snurken of kortademig te zijn, hoewel dit door 

sommige eigenaren niet als probleem erkend wordt. 

Vraag en aanbod 

De organisaties geven in het position paper aan dat er op 

twee manieren gestuurd moet worden. Aan de ene kant zal 

de vraag naar honden met een extreem uiterlijk minder 

moeten worden. De populariteit van bepaalde rassen wordt 

nu verhoogd door bijvoorbeeld bekende sterren die er een 

hebben, maar ook door films, advertenties en social media. 

Het publiek zou zich beter bewust moeten zijn dat bepaalde 

uiterlijke kenmerken een risico kunnen vormen voor de 

gezondheid en het welzijn van de hond. 

De andere kant van de sturing zit in het aanbod. De 

goede fokkerij met focus op gezondheid en welzijn zou 

gestimuleerd moeten worden. Andersom moet vermeden 

worden om honden te fokken die een ongezond uiterlijk 

hebben. Rasstandaarden die verkeerd geïnterpreteerd 

kunnen worden moeten worden aangepast. 

Samenwerking tussen de verschillende partijen is 

essentieel. Verplichte registratie van fokkers, identificatie 

van honden en het delen van informatie over ingrepen bij 

honden binnen de EU worden als oplossingen gezien.  

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/eactie-raad-van-beheer-amsterdamse-gemeenteraadsfractie-van-groenlinks-over-world-dog-show-2018/
https://www.fecava.org/
http://www.fve.org/
https://www.wds2018.com
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KEURMEESTER EN FOKKER KIJKEN TERUG OP 4 JAAR 
FAIRFOK

In 2014 startte onder regie van de Raad van Beheer 

het Fairfok-programma, gericht op een gezonde 

en sociale Nederlandse hondenpopulatie. Nu, een 

kleine vier jaar later, vragen we diverse betrokkenen 

in magazine Onze Hond hoe zij terugkijken op wat 

er sindsdien binnen de kynologie is gebeurd. 

In het juli/augustus–nummer van het magazine, dat 

eind juni verschijnt, komen keurmeester Lida 

Reeskamp en Debbie Sas, fokker van Engelse 

Bulldoggen, uitgebreid aan het woord. 

Lees het hele interview in Onze Hond of op onze 

website onder het kopje ‘Documenten’. Debbie Sas Lida Reeskamp

10 
NUMMERSvoor 
€ 47,60 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Compleet 
vernieuwd

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

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

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

LAAT UW HOND NIET IN DE AUTO!

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
https://www.onzehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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BELGISCHE KENNELCLUB SRSH-KMSH PRESENTEERT PLAN 
VAN AANPAK

De Fokkersdagen van de Belgische Kennelclub KMSH op 28 en 29 april jl. trokken maar liefst 800 fokkers en 

genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw en Dierenwelzijn, de KU Leuven, de 

politieke Commissie Dierenwelzijn en de Raad van Beheer uit Nederland. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde 

de Nationale Fokkerijcommissie haar Plan van Aanpak - vergelijkbaar met ons eigen Fairfok-plan.  

De crisis in de rashondenfokkerij sloeg ook in België 

toe, met als directe aanleiding de BBC-reportage 

Pedigree Dogs Exposed uit 2008. Uiteindelijk nam de 

Vlaamse overheid zelf het heft in handen en lanceerde 

een aantal initiatieven. Zo werd in 2015 het Vlaams 

Fokkerijbesluit met de diersoort Honden uitgebreid. 

Fokkerijbesluit 

Het Fokkerijbesluit omvat een aantal verregaande 

maatregelen die de Vlaamse overheid de mogelijkheid 

geven om via een Ministerieel Besluit verplichtingen 

aan de rashondenfokkerij op te leggen. In datzelfde jaar 

publiceerde de minister van Landbouw een besluit met 

een aantal verplichte tests voor 21 rassen, te weten de 

veertien Belgische rassen plus een aantal populaire 

rassen. De andere rassen zouden volgen. 

Plan van Aanpak

In 2017 werd de Vlaamse Fokkerijcommissie van de 

KMSH opgericht. De Raad van Bestuur bestaat uit leden 

van de KMSH, de Vergadering der Afgevaardigden 

(VdA) en de Wetenschappelijke Commissie. 

De Fokkerijcommissie stelde met toestemming van de 

Vlaamse overheid een concept-Plan van Aanpak op. 

Volgens dit plan moet de Fokkerijcommissie aan alle 

artikelen uit het Fokkerijbesluit voldoen, zich 

bezighouden met het opmaken van studies en 

rapporten omtrent genetische diversiteit, 

populatieonderzoek, genetische aandoeningen 

enzovoort. Ook moet men de nodige middelen aan de 

fokkers ter beschikking stellen ter verbetering van de 

genetische diversiteit van de populaties. 

De maatregelen moeten de Fokkerijcommissie helpen 

een degelijk fokbeleid uit te bouwen. In de loop van 

2018 worden de onderhandelingen met de Vlaamse 

overheid omtrent dit plan voortgezet. 

Meer informatie op de website van de Nationale 

Fokkerijcommissie  en in hun nieuwsbrief 

‘RAAD HET RAS’ juni: Weimaraner, langhaar

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 wordt iedere maand het boek ‘Fokken van 

rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand juni was Weimaraner, langhaar. Winnaar 

van deze maand is Lucas Brands. Hij heeft zijn prijs inmiddels 

ontvangen. Gefeliciteerd en veel leesplezier!

https://www.vfc.vlaanderen/
https://www.vfc.vlaanderen/
http://elink-eu.azuresend.com/l/54abf77fd6f6483283d3ff13a4433c2a/AFB22382/F9D95AFA/052018n%20of%20op%20de%20hun%20
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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BIJEENKOMST FCI-FOKKERIJCOMMISSIE IN LUZERN

Jaarlijks komen de vertegenwoordigers van de nationale kennelclubs bijeen in de internationale FCI-

Fokkerijcommissie om te spreken over allerhande fokkerijzaken. Dit jaar kwam de commissie op 2 juni bijeen in 

Luzern, Zwitserland.

De Fokkerijcommissie focust op uiteenlopende fokkerij-

kwesties, zoals de internationale fokregels en de 

signalering van knelpunten in de fokkerij. De verschillen-

de FCI-commissies (wetenschappelijke, keurmeesters- 

en tentoonstellingscommissie) versterken en 

ondersteunen elkaar met goede ideeën. Oplossingen 

uit de verschil lende commissies kunnen vervolgens via 

de Fokkerij commissie omgezet worden in strategieën en 

oplos singe n voor kennelclubs en fokkers. 

Diverse onderwerpen

In Luzern werden veel onderwerpen besproken, zoals het 

probleem van de kortsnuiten, de generaties van de 

Zwitserse Witte Herder, de kleur- en vachtnotatie op de 

stambomen en 

exportdocumenten. Ook 

werd gesproken over het 

afgeven van stambomen 

aan honden die niet 

geschikt zijn voor de 

fokkerij. De FCI is ervan 

overtuigd dat veel honden 

moeten kunnen profiteren 

van een FCI-stamboom, 

maar dat er voor de fokkerij 

een goed (gezondheids-)

beleid aan ten grondslag 

moet liggen.

KENNIS TOUR-LEZING OVER HONDENGEDRAG

Op donderdagavond 14 juni jl. hield Eline Teygeler in Berlicum haar lezing “Upgrade je kennis over hondengedrag” 

in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. De toehoorders gaven een 8,7 voor de inhoud van de lezing en 

een 9,3 voor de spreker. 

Met welke (honden)emoties hebben we te maken bij het 

houden van honden en hun training? Wat is zelfbeheersing/

impulscontrole precies en kun je dat een hond leren? Eline 

besprak nieuwe inzichten inzake 

socialisatie, het effect van de zorg van de 

moeder op het gedrag van de pup en de 

genetische basis van (probleem)gedrag bij 

de hond. Verder ging haar lezing over sociale 

vaardigheden die een hond nodig heeft, de 

vaardigheden die hij kan leren en de kracht en 

beperking van de genetische aanleg.

Volgende lezing

De volgende lezing is ‘Kraken en 

prikken? De toepassing van 

chiropractie, osteopathie en acupuntuur bij honden’ van 

Irene van Dijl. De lezing vindt plaats in Zwolle op dinsdag 

10 juli aanstaande. Chiropractie en osteopathie houden 

zich met de wervelkolom bezig. Oorzaken en gevolgen 

van wervelkolomblokkades worden toegelicht en 

overeen komsten en verschillen 

tussen de behandel methoden 

komen aan de orde. Acupunctuur 

laat zich prima combi neren met 

deze technieken. Achtergronden 

en toe passingen van acupunctuur 

komen uitgebreid aan bod.

U kunt nog inschrijven voor deze 

sessie, ga daarvoor naar onze 

website.

http://www.fci.be/en/Breeding-42.html
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
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Opleidingsproces hulphond: van pup tot pensioen

Voordat een hond aan zijn taak als hulphond begint, doorloopt hij een intensief opleidingsproces: van pup tot 

pensioen. In dit artikel meer daarover.

Als de pup zeven weken oud is, wordt hij in een 

gastgezin geplaatst. Daar wordt hij het eerste jaar 

opgevoed en gesocialiseerd. In deze fase komt hij met 

zo veel mogelijk situaties in aanraking. De hond 

ontwikkelt vertrouwen en leert zich in iedere situatie 

netjes te gedragen. Hierbij wordt het gastgezin intensief 

begeleid door een pupinstructeur van Hulphond 

Nederland. Denk aan huisbezoeken, collectieve 

praktijklessen met andere gastgezinnen en zelfs ook 

e-learning. Door middel van een aantal 

evaluatiemomenten wordt gemonitord of de hond 

voldoende vorderingen maakt. 

 

Opleidingscentrum 

Na het eerste jaar bij het gastgezin doorloopt de hond 

een medische screening. Daarop begint hij aan zijn 

opleiding aan het opleidingscentrum van Hulphond 

Nederland. Hier volgt hij eerst een basistraining tot 

hulphond. In deze periode wordt bekeken over welke 

talenten de hond beschikt en voor welke hulpvraag hij 

het meest geschikt is: ADL, PTTS, Epilepsie of inzet 

tijdens het therapie- en coachingprogramma van 

Hulphond Nederland. Ook wordt geïnventariseerd bij 

welke cliënt op de wachtlijst de hond het beste past. 

 

Matching 

Er volgt een ‘match-bezoek’ waarbij wordt gekeken of er 

daadwerkelijk een klik is tussen de cliënt en de hond. Is 

dit het geval, dan wordt de hond verder getraind op de 

specifieke behoeften van de cliënt. Na afronding van 

deze maatwerktraining wordt de hond onder 

begeleiding van een instructeur van Hulphond 

Nederland bij de cliënt geplaatst. Onder intensieve 

begeleiding in de vorm van huisbezoeken worden cliënt 

en hulphond een hecht team. Daarna wordt het aantal 

huisbezoeken afgebouwd naar enkele keren per jaar. 

Deze begeleiding duurt tot het pensioen van de hond, 

gemiddeld op 10-jarige leeftijd. 

 

Van dit opleidingsproces is ook een animatie te zien  

op YouTube

Van pup tot pensioen

0 weken

Geboorte van de  
aspirant hulphond.

De pup wordt  
bij een gastgezin  
geplaatst. 

7 weken 

De pup wordt geselecteerd 
voor de opleiding op: karakter,  
vaardigheden, volgzaamheid,  
mensgerichtheid, stabiliteit en  
herstelvermogen.

7 weken tot  
14 maanden

Opvoeding en socialisatie  
van de pup door het gast- 
gezin. Dit wordt begeleid 
door een pup-instructeur 
van Hulphond.

14 maanden  

Plaatsing in de kennel 
van Hulphond voor 
training en aanleren tot 
wel 70 vaardigheden.

14 tot 16  
maanden

Talentscouting  
Nu wordt bepaald  
waarvoor de  
hulphond ingezet  
gaat worden.
• Therapie
• ADL 
• Epilepsie
• PTSS
 

Hulphond en  
cliënt worden  
gematcht. 

16 tot 20 
maanden 

Maatwerktraining  
afgestemd op de  
behoeften van de  
cliënt. 

20 tot 22 
maanden 

De hulphond 
wordt geplaatst bij 
de cliënt, of gaat 
aan het werk als 
therapiehond.

 
 

Cliëntenzorg geeft 
begeleiding aan 
huis.

10 jaar

De hulphond  
gaat met pensioen,
bij de cliënt thuis of 
in de omgeving van 
de cliënt.

Hulphond_infographic A0.indd   1 07/12/15   15:45

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=NF84dpbuvaA&feature=youtu.be
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
http://www.puppyverschillen.nl
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DUTCH PET AWARDS: NOMINEER UW FAVORIETE PRODUCT!

Gebruikt u een product dat erg gebruiksvriendelijk is en waar u niet meer zonder kunt, bijvoorbeeld bij de 

verzorging van uw hond, als beloning of in de dagelijkse omgang met uw viervoeter? Nomineer dit product dan 

voor de Product Award 2018! Op maandag 12 november worden tijdens de Dutch Pet Awards zes huisdieren-

awards uitgereikt. Behalve een Award voor Product, is er een DSZ Award, DAP Award, Not for Profit Award, Talent 

Award en Keten Award.

Bedrijven kunnen zelf producten inschrijven voor deze 

award, maar ook klanten, dierenspeciaalzaken en andere 

gebruikers kunnen producten voordragen. “De 

waardering van de klant is een belangrijk criterium bij de 

beoordeling”, aldus de jurycommissie. “Ook wordt er 

gekeken naar de kwaliteit en prijs van het product of de 

dienst, die moeten in evenwicht zijn met elkaar.” 

Nomineren is, eventueel ook anoniem, mogelijk via 

www.dutchpetawards.nl.

 

Dutch Pet Conference&Awards

De branche samenbrengen, kennis opdoen en elkaar 

inspireren is de opzet van hét netwerkwerkevent van het 

jaar, de Dutch Pet Conference & Awards. Het evenement 

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

Aalsmeer. Overdag staat de Dutch Pet Conference op het 

programma met als keynote speakers onder anderen 

Andre Kuipers, Kitty Koelemeijer en Kees Bruur. Tijdens 

een groots gala in de avond worden de zes Dutch Pet 

Awards uitgereikt aan bedrijven en personen die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 

ontwikkeling van de dierenbranche.

 

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op 

www.dutchpetconference.nl.

Alle winnaars van de Dutch Pet Awards 2017 op een rij

LAAT UW HOND  
NIET IN  

DE AUTO!

http://www.dutchpetconference.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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KENNIS TOUR EXCLUSIEF: ‘HAP, CLICK, WEG!’

Op dinsdagavond 5 juni jl. gaf Judith Lissenberg in Ermelo de lezing ‘Hap, click, weg! – De kunst van het belonen’. 

Dit gebeurde in het kader van de Kennis Tour Exclusief, die wij organiseren in samenwerking met Prins Petfoods. 

Ruim 65 kynologisch instructeurs deden enthousiast mee aan deze interactieve lezing. Een succesvolle en 

leerzame avond! De deelnemers gaven de inhoud van de lezing een 8,5 en de spreker een 9,25.

Tijdens de workshop, die 10 accreditatiepunten 

opleverde voor kynologisch instructeurs, gaf Judith 

allerlei inzichten over belonen. Wat beloon je? 

Wanneer en waarmee? Bij het trainen draait alles om 

het ‘vangen’ van het juiste gedrag. 

Hoe weet je dat je hond begrijpt 

wat je bedoelt, en hoe verhoog je 

je norm? 

Volgende sessie

Op zaterdag 3 november 2018 geeft 

Quirine Potter van Loon in het Prins 

Bezoekerscentrum in Veenendaal 

een lezing over de Commissie 

Kynologisch Instructeur (CKI), 

gevolgd door Judith Lissenbergs 

workshop ‘De bal is hond’. In deze 

workshop laat Judith zien welke 

leuke dingen je met honden en 

ballen kunt doen. Waar moet je op 

letten als je met ballen gaat werken? 

Hoe creëer je een setting waarin 

zowel hond als handler een hoop 

plezier hebben en tegelijkertijd een heleboel leren? Van 

wereldballen en blijfminton tot lintballen en ‘ontballen’: 

gegarandeerd een hoop inspiratie om direct mee aan de 

slag te gaan.

Aanmelden

De Kennis Tour Exclusief is 

uitsluitend voor onze leden. 

Aanmelden kan alleen via de 

aangesloten verenigingen en per 

vereniging kunnen maximaal twee 

gecertificeerde kynologisch 

instructeurs zich aanmelden en 

kunnen vier mensen op een 

wachtlijst worden geplaatst. 

Meer informatie en aanmelden op 

onze website 

RAAD VAN BEHEER VAN DE PARTIJ OP HORSE EVENT

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij 14, 15 en 16 september 

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

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

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

diverse aangesloten rasverenigingen te bewonderen. 

Met 40.000 bezoekers is Horse Event het grootste 

educatieve paardenevenement van Nederland. De Raad 

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

die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam 

programma voor jong en oud. 

Houden van honden-dorp 

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

van diverse rasverenigingen. Die nemen uiteraard zelf 

honden mee, zodat u kunt genieten van de prachtigste 

honden. Gezien het succes van de afgelopen jaren en het 

feit dat een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse 

Event een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als 

ideale plek om de stamboomhond te promoten bij een 

groot en toegewijd publiek. Van harte aanbevolen!

Openingstijden

Vrijdag 14 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

Zaterdag 15 september: 9.30 uur tot 20.00 uur

Zondag 16 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

KENNIS TOUR Exclusief

Meer dan voeding.Meer dan voeding.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennis-tour-exclusief/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennis-tour-exclusief/
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nieuwe BESTUURSportefeuille Nederlandse rassen

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft in haar junivergadering een 

nieuwe bestuursportefeuille ingesteld: Nederlandse Rassen. Voorlopige 

portefeuillehouder is bestuursvoorzitter Jack Alberts. 

In 2017 diende het Samenwerkingsverband Nederlandse Hondenrassen, 

waarin veertien verenigingen negen Nederlandse rassen 

vertegenwoordigen, een verzoek in om ‘erkend’ te worden als rasgroep. 

Omdat wij in Nederland de FCI-indeling voor rasgroepen volgen heeft het 

bestuur dit verzoek afgewezen, maar wel in beider belang voorgesteld 

een bestuursportefeuille Nederlandse Rassen in te stellen. Beide partijen 

konden zich hierin vinden, waarna het bestuur in de junivergadering Jack 

Alberts als voorlopige portefeuillehouder benoemde. De portefeuillehouder 

zal halfjaarlijks overleg voeren met het Samenwerkingsverband, waarbij 

diverse zaken aan bod komen, zoals de rasstandaard, de opleiding van de 

keurmeesters, outcross en de organisatie van shows.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE  
MEI 2018

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen 

meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld 

van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet 

met de enquête, maakt daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke 

maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand mei zijn: 

Maruska Gorgec (kinderboek over honden), Fred Groen (boek ‘Kynologische 

Kennis 1’) en Angela Kersseboom (boek ‘Het fokken van rashonden’). Van 

harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE
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Spreekuur voorzitter 
Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt 

maandelijks spreekuur op het kantoor van de 

Raad van Beheer in Amsterdam. Voor de maand 

juli is er geen vaste datum gepland, maar kunt u 

desgewenst een afspraak maken.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich 

aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij 

nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe 

vacature bij een aangesloten vereniging. Voor meer 

informatie over vacatures ga naar de 

vacaturepagina op onze website 

 →   Kynologenclub Flevoland is op zoek naar een 

Instructeur (m/v)

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

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

share onze berichten op Facebook.

30 juni 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

9 t/m 12 augustus 2018:   World Dog Show 2018 in 

Amsterdam

15 september 2018:   Fokgeschiktheidskeuring  

Engelse bulldog

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

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

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  https://www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

