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Dag van de Hond OP 27 MEI: BENT U ERBIJ?

Aanstaande zondag 27 mei organiseert de Raad van Beheer weer de Dag van de Hond, met als thema Sport & Spel. 

We hebben er alles aan gedaan om er weer een geweldig evenement van te maken, met vele activiteiten op bijna 

veertig deelnemende locaties. Het belooft weer een geweldige dag te worden. Bent u er ook bij?

Met het thema Sport & Spel kunt u als hondenliefhebber, 

met of zonder hond, op bijna veertig plaatsen in het land 

terecht voor activiteiten, demonstraties en informatie op 

het gebied van (ras)honden en allerlei vormen van 

hondensport. Enkele tientallen kynologenclubs, honden

sportverenigingen, werkhonden clubs en rasvere

nigingen zetten hun deuren open om hun bezoekers te 

laten zien en ervaren wat sport en spel met honden zoal 

inhoudt. 

Check een locatie bij u in de buurt

In 2017 trok de Dag van de Hond meer dan 6.000 

bezoekers, die in totaal zo’n veertig locaties door het hele 

land bezochten. Ook dit jaar verwachten we weer 

duizenden bezoekers te verwelkomen en hen de dag van 

hun leven te bezorgen. U komt toch ook? Er is altijd wel 

een locatie bij u in de buurt waar men een leuke dag 

organiseert. 

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op 

www.dagvandehond.nl. 

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:

http://www.dagvandehond.nl
http://www.dagvandehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
http://www.puppyverschillen.nl
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FAIRFOK: CONVENANT DUITSE STAANDE LANGHAAR

De Raad van Beheer heeft een convenant gesloten met de rasvereniging voor de Duitse Staande Hond Langhaar, 

de Nederlandse Vereniging “Langhaar”. Hierdoor worden vanaf 1 juli 2018 geen stambomen meer afgegeven als 

één van de ouderdieren drager is van het gen voor de gele haarvariëteit. Hiermee volgt Nederland het beleid in het 

land van herkomst Duitsland, waar deze regeling eveneens vanaf 1 juli geldt.

Voor de beperking van inteelt en verwantschap binnen 

de Nederlandse populatie van het ras Duitse Staande 

Langhaar is het van essentieel belang dat ook honden uit 

het buitenland gebruikt mogen worden voor de fokkerij. 

Juist daarom is ervoor gekozen om het nieuwe beleid van 

Duitsland te volgen.

DNA-test

Alvorens een hond in te zetten voor de fokkerij moet 

deze met een DNAtest gecontroleerd worden op de 

afwezigheid van het gen voor de gele haarvariëteit. De 

enige toegestane oudercombinatie is EE x EE. Honden 

met de genen Ee (drager) en ee (geel) zijn uitgesloten 

voor de fokkerij, in die zin dat er geen inschrijving in het 

Nederlands hondenstamboek zal plaatsvinden.

De uitslag van de DNAtest dient met de dekaangifte te 

worden meegestuurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

rasvereniging Nederlandse Vereniging “Langhaar”  

of met het bureau van de Raad van Beheer, email  

info@raadvanbeheer.nl. 

EERSTE BADGES KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR UITGEREIKT

Op 15 mei jl. werden tijdens de vergadering van Rayon 

Midden de eerste badges en pins voor de Kynologisch 

Instructeurs uitgereikt aan Marco Kaptijn, algemeen 

bestuurslid van Kynologenvereniging Nieuwegein. 

Marco kreeg de materialen uit handen van Michèle 

Taffijndu Bois, medewerkster Raad van Beheer (zie foto). 

De badges en pins worden zo spoedig mogelijk via de 

kynologenclubs en verenigingen uitgereikt en/of 

opgestuurd aan de overige kynologisch instructeurs.

http://www.nedverlanghaar.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
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Rasverenigingen presenteerden hun rassen in deze leuke 

chaletjes...

VERNIEUWD Animal Event trekt tienduizenden bezoekers

Op 4, 5 en 6 mei vond in Beekse Bergen Animal Event plaats, hét festival voor dierenfans. In totaal genoten 

ruim 34.000 dierenliefhebbers en circa 7.500 honden van spectaculaire dierenshows, interactieve workshops en 

leerzame demonstraties. De Raad van Beheer was ook weer prominent aanwezig met een stand ‘in het bos’ samen 

met Raad van Beheer Youth, die veel bekijks had.

Animal Event trok heel veel mensen en honden

Veel plezier voor baas en hond!

Animal Event heeft een ware metamorfose ondergaan. 

Een nieuwe promenade met straattheater, stands en 

gezellige terrassen liep in een centrale as over het 

terrein en vormde het bruisende hart. De brede 

promenade bood veel vrijheid aan de 7.500 honden 

die de bezoekers meenamen en verbond de vijf 

gebieden van het evenement: Dorp, Park, Strand, 

Eiland en Bos. 

Youth-stand

De Youthstand was op vrijdag en zondag goed bemand 

met jeugdige sporters. Dit jaar gaven ze zelf geen 

demonstraties, maar deden wel mee aan diverse demo’s 

en workshops. Zo werd ons Youthteam tweede in de 

finale van Dogdance, een mooie promotie van onze 

jeugd en iets om trots op te zijn! Ook liep het Youthteam 

de Dogsurvival volledig uit, een knappe prestatie. We 



4Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 7   |   mei 2018 Raadar

hebben onze jeugd laten zien wat je met je hond kan 

doen. Het motto ‘Actief met je maatje!’ werd dus goed in 

praktijk gebracht.

Dierenshows 

In totaal genoten 34.200 dierenliefhebbers van specta

culaire dierenshows, interactieve workshops en leerzame 

demonstraties. Baasjes konden met hun honden actief 

deelnemen aan honderden workshops en masterclasses. 

Populair was het Beeztees Losloopgebied waar honden 

konden ravotten op het uitgestrekte strand en zwemmen 

in het verkoelende Victoriameer. Ook het 4 kilometer 

lange parcours van de Happy Dog Survival, dat ruim 400 

deelnemers door waterpartijen en modder poelen leidde, 

zorgde voor de nodige verkoeling. 

Zoek de verschillen

Om aandacht te vragen voor onze campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’ organiseerden we in onze stand 

een prijsvraag, waar veelvuldig aan werd deelgenomen. 

Onder de mensen die de prijsvraag juist hebben 

ingevuld, hebben we drie winnaars getrokken. Mirthe 

Distelbrink (10) won het kleurboek ‘Ik leer honden 

tekenen’, Loes Thijssen won een VVVbon en Kerin 

Ophorst (9) een Playmobil Golden Retriever.

De dertiende editie van Animal Event is op 3, 4 en 5 mei 

2019. Kijk voor meer informatie op www.animal-event.nl.

In de stand van de Raad van Beheer vond je alles over 

stamboomhonden en YouthactiviteitenHeerlijk ravotten op, bij en in het water...

NIEUW BOEK: ‘DE GOLDEN RETRIEVER’

De bibliotheek van de Raad van Beheer heeft weer een nieuwe aanwinst: ‘De Golden Retriever’ van auteur Cindy 

Schwering. U kunt het boek op afspraak komen inzien. 

Het boek vertelt alles over de geschiedenis, het karakter en het uiterlijk van deze razend 

populaire rashond. Ook de aanschaf, puppyfase, opvoeding, verzorging, gezondheid en 

tal van andere onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Dankzij de medewerking van 

verschillende fokkers, een keurmeester en een dierenarts bevat dit boek, dat 136 

pagina’s telt, veel praktische informatie en nuttige tips. Het boek is in te zien in de 

bibliotheek van de Raad van Beheer.

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen aan onze bibliotheek? Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en 

15.00 uur. We vinden het wel fijn als u daarvoor een afspraak maakt. Dat kan door het 

invullen van het contactformulier en dit te emailen aan info@raadvanbeheer.nl of 

telefonisch (020) 6644471. Vindt u dat er belangrijke boeken over bijvoorbeeld uw 

lievelingsras in onze collectie ontbreken, laat dat dan weten via info@raadvanbeheer.nl. 

http://www.animal-event.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/
mailto:info@raadvanbeheer.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
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promotie World Dog Show 2018 werpt vruchten af!

Van 9 tot en met 12 augustus 2018 staat de RAI Amsterdam in het teken van de World Dog Show 2018. Onder 

het motto ‘Show the world your talent’ organiseert de Raad van Beheer dit unieke internationale evenement, 

waarin vier dagen lang alles draait om houden van honden. Ter promotie van het evenement reist ons 

WDS2018-promotieteam alle grote hondenevenementen af. Met succes.... 

Het WDS2018promotieteam is zeer actief en reist met 

onze promotiestand de hele wereld af. Zo waren ze op 

5 en 6 mei jl. nog op de Eurasia Dog Show in Moskou 

en van 11 t/m 13 mei jl. op de Europa Sieger Show in 

Dortmund. De promotiestand werkte als een magneet 

op de kynologen: op beide shows stonden de mensen 

in de rij om zich in te schrijven...

Aanmeldingen stromen binnen

Dat de promotiemachine van de WDS2018 op volle 

toeren draait, is te merken geweest. Ons promotieteam 

heeft op de bovengenoemde evenementen enorm veel 

nieuwe deelnemers ingeschreven en de aanmeldingen 

voor de WDS2018 stromen nog steeds binnen. Het 

aantal rassen dat normaal is op een reguliere CAC/

CACIB show, bedraagt zo’n 210220. Op de Winner is 

dat hoger – ongeveer 280 rassen. Maar praat je over 

In Moskou stonden de deelnemers in de rij...

Promotie van de WDS2018 in de stand van partner Our Dogs op de Europa Sieger Show Dortmund

Top-10 deelnemende rassen (per 3 mei jl.)

1. Mopshond

2. Rhodesian Ridgeback

3. Whippet

4. Dalmatische Hond

5. Beagle

6. Jack Russel Terrier

7. English Cocker Spaniel

8. Chinese Naakthond

9. Golden Retriever

10. Franse Bulldog

Top-10 deelnemende landen (per 3 mei jl.)

1. Duitsland

2. Nederland

3. Frankrijk

4. Rusland

5. GrootBrittannië

6. Finland

7. Zweden

8. Italië

9. Denemarken

10. België
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een wereldshow, dan wordt dat aantal nog hoger: op 

dit moment hebben we 341 verschillende rassen uit 59 

verschillende landen (stand van zaken bij sluiting van 

de eerste inschrijftermijn, 3 mei jl).

Korting 

Wilt u ook deelnemen aan de show(s)? Schrijf u dan 

voor 31 mei in en profiteer van een lager inschrijftarief. 

Er zijn drie shows waar u aan mee kunt doen: de 

Benelux Winner, de World Dog Show en de Rasgroep 

Shows (Specialties). 

Ringmedewerkers gezocht

Het Team Ringmedewerkers van de World Dog Show 

2018 is op zoek naar goede en gekwalificeerde 

ringmedewerkers om alle 80 ringen te kunnen 

bemensen. Per ring zijn er twee medewerkers nodig. 

In de ringen wordt gewerkt met een geautomatiseerd 

systeem, net zoals op de European Dog Show 2016 in 

Brussel. Er hoeven geen keurverslagen te worden 

gemaakt, waarmee de schrijversfunctie komt te 

vervallen. De Ringmeester werkt met een tablet 

waarmee hij/zij meteen alle resultaten kan doorsturen, 

zodat de uitslagen heel snel bekend zijn. De Commis

saris zorgt er voor dat alle papierhandel op de juiste 

manier verwerkt wordt. 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 wds2018.com/nl/ring-stewards

Adverteren in WDS Special

Rasverenigingen, standhouders, fokkers en 

leveranciers kunnen adverteren in de World Dog 

Show Special. Dit is een glossy magazine op A4

formaat dat op grote schaal, in een oplage van 

30.000 stuks, 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 email naar  

prm@wds2018.com 

Meer 

informatie?

Meer actuele 

informatie over de 

World Dog Show 

2018 vindt u op www.

wds2018.com. Daar 

vindt u onder andere 

ook het programma-

boekje. U kunt de 

voorbereidingen natuurlijk 

ook volgen via Facebook 

Onze promotiematerialen 

werden zelfs tot in Sri Lanka 

verspreid...

 →  Tweede inschrijftermijn: € 90,-/hond 

t/m 31 mei 2018

 →  Derde inschrijftermijn: € 100,-/hond 

1 juni t/m 28 juni

 →  Laatste inschrijftermijn: € 120,-/hond 

29 juni t/m 11 juli

Ons promotieteam wist wist heel 

veel mensen te verleiden tot 

inschrijving voor de WDS2018!

mailto:stewards@wds2018.com
http://wds2018.com/nl/ring-stewards
mailto:prm@wds2018.com
http://www.wds2018.com
http://www.wds2018.com
http://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018/


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

http://www.wds2018.com
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groot Onderzoek erfelijke afwijkingen bij 
rashonden en kruisingen

Onderzoeksinstituten Genoscoper Laboratories en Wisdom Health bundelden hun krachten en verzamelden 

genetische informatie van meer dan 100.000 honden om meer inzicht te krijgen in gezondheid van rashonden en 

kruisingen. Niet eerder werd er op zo grote schaal onderzoek op dit gebied gedaan. Uit het onderzoek blijkt onder 

meer dat kruisingen veel vaker drager zijn van mutaties voor ziekten dan gedacht. 

In eerdere onderzoeken bleek het altijd moeilijk 

duidelijk te krijgen of er sprake was van rashonden of 

look-alikes, en van kruisingen was vaak onvoldoende 

informatie voorhanden. Daardoor leek het vaak of de 

onderzochte dieren rashonden waren terwijl dat niet 

zeker was, en doordat van de kruisingen nauwelijks 

iets bekend was, kon er ook moeilijk worden 

vergeleken. 

152 erfelijke aandoeningen

Met dit nieuwe grootschalige onderzoek hebben we 

veel meer inzicht gekregen. Het onderzoek omvatte 

83.000 kruisingen en 18.000 rashonden van 330 

verschillende rassen. Van de kruisingen werd via het 

DNA bepaald uit welke rassen ze afkomstig waren. De 

zogenaamde F1honden, honden afkomstig uit slechts 

twee verschillende rassen (ook bekend als designer

rassen) werden hierbij uitgesloten; de focus lag op 

kruisingen uit meerdere rassen.

In totaal werd er op 152 erfelijke aandoeningen 

onderzocht, waarvan het overgrote deel autosomaal 

recessief overerft. Ongeveer 2 op de 5 honden uit de 

totale groep bleken minstens één kopie van een van 

de 152 aandoeningen te dragen. 

Kruisingen 

De meeste aandoeningen komen voor bij zowel 

kruisingen als rashonden, al is het aantal lijders bij 

rashonden iets hoger. Wat wel opvalt is dat de variatie 

hiervan veel kleiner is. Rashonden hebben een grotere 

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)

https://www.onzehond.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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kans op homozygotie en daarmee dus ook op identieke 

genen van een ziekte. Maar de kruisingen droegen wel 

veel ziektes en de kans dat er uit kruisingen van 

nietrashonden lijders van ziektes worden geboren blijkt 

dus een stuk groter dan altijd werd gedacht. De vraag naar 

aanleiding van deze resultaten is hoe zinnig het eigenlijk is 

rashonden zomaar met kruisingen te vergelijken. 

Wel ziek, geen diagnose 

Omdat altijd werd gedacht dat het kruisen van niet

rashonden een grotere kans gaf op gezonde honden 

was deze uitkomst voor de onderzoekers reden hier 

verder naar te kijken. De eigenaren van honden die 

homozygoot bleken voor een ziekte werden benaderd 

en hieruit bleek dat in een groot deel van de gevallen 

de honden wel degelijk de ziekte hadden en ook het 

ziektebeeld vertoonden. Ze werden echter vaak niet 

als zodanig herkend doordat de eigenaren het niet als 

een ziekte of probleem zagen. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is de kruising met spinocerebellaire ataxie, een 

hersenaandoening: “Een vierjarige gecastreerde reu, 

kruising Dwergpoedel/Yorkshire Terriër met ook wat 

genen van de Parson Russell Terriër (meer dan drie 

generaties geleden) droeg twee kopieën van het 

recessieve gen voor spinocerebellaire ataxie, dat 

oorspronkelijk werd gevonden bij de Parson Russell en 

Jack Russell Terriër. De eigenaar wist videomateriaal te 

vinden waarin werd bevestigd dat de hond klinische 

symptomen van deze aandoening had. Hij vertoonde 

een abnormaal gangwerk vanuit z’n achterhand, 

ongecoördineerde bewegingen en een beperkte 

balans waardoor de hond erg onhandig overkwam. Er 

werden echter geen ernstigere klachten gezien zoals 

inspannings intolerantie, aanvallen en 

gedragsveranderingen. De eigenaar zag de 

symptomen van de hond als een karaktertrek: 

lompheid en onhandigheid.”

Mutaties 

In enkele gevallen werden er mutaties gevonden die 

rasspecifiek zijn en (vrijwel) niet buiten het ras in kwestie 

voorkomen. De oorzaak hiervan kan goed zijn dat de 

rassen in kwestie niet of zelden gekruist worden. Andere 

rasspecifieke mutaties werden wel degelijk veel in 

kruisingen gevonden, waarschijnlijk omdat zo’n ras dan 

ook populair is in kruisingen.

Tenslotte werden er 22 mutaties gevonden die nog in 

geen enkel ras werden beschreven. Hiernaar zal dus nog 

verder onderzoek worden gedaan.

Gratis inzage in onderzoek 

Omdat het onderzoeksteam het belang van deze resultaten 

graag onder de aandacht wil brengen, is alle informatie 

gebundeld beschikbaar voor gratis gebruik van 

rasverenigingen, fokkers en dierenartsen. De resultaten zijn 

per ras te bekijken. 

Bekijk de (Engelstalige) resultaten

My Breeddata 

PLOSgenetics 

‘De vraag naar aanleiding 
van deze resultaten is 

hoe zinnig het eigenlijk 
is rashonden zomaar met 
kruisingen te vergelijken’

https://www.mybreeddata.com/crm/index.html
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007361
https://petsplace.nl/vipclub
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De kynologie is volop in 

ontwikkeling. Honden mogen 

mooi zijn, maar gezond en 

functioneel is belangrijker. Veel 

rasverenigingen geven aan hulp 

nodig te hebben bij het borgen 

van een goede gezondheid 

binnen de populatie. Ze proberen 

via een verantwoord fokbeleid 

een gezonde toekomst van hun 

ras te waarborgen. De 

mogelijkheden hiertoe zijn divers. 

Sommige rasverenigingen kiezen 

ervoor de genenpool van hun ras 

uit te breiden door honden zonder 

stamboom aan te laten keuren. 

Andere rasverenigingen kiezen 

ervoor gebruik te maken van het 

inkruisen van andere rassen. Beide 

methodes hebben uiteraard conse

quenties. Met deze verdie pings

avond wil de Werkgroep Fokkerij en 

Gezondheid hier graag meer 

informatie over bieden.

Wegens overweldigende belang-

stelling hebben wij besloten een 

tweede bijeenkomst over dit 

onderwerp te houden. Gegadigden 

krijgen tijdig te horen wanneer en 

waar deze sessie wordt gehouden.

WERKEN AAN VERBETERPUNTEN TEN AANZIEN VAN 
KORTSNUITEN

Onder meer naar aanleiding van een actie van stichting Dier & Recht tegen het gebruik van kortsnuitige honden 

in reclame-uitingen en de brief die zij hierover naar de keurmeesters hebben gestuurd, is er een overleg geweest 

tussen EGCN, keurmeesters, Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland, NVWA, Ministerie 

LNV, Dier en Recht, Gert ter Haar (veterinair specialist), en de Raad van Beheer. 

Verbeterpunten

Namens de raad van Beheer stelde bestuurslid John 

Wauben in deze bijeenkomst de volgende verbeterpunten 

voor:

 →  Overleg met beide rasverenigingen en specialist Gert ter 

Haar over de aanvullende voorwaarden voor de afgifte 

van stambomen.

 →  Overleg met de keurmeesters en de 

tentoonstellinggevende verenigingen over het idee om 

alleen nog buitenlandse keurmeesters voor de Franse 

Bulldog uit te nodigen uit landen waar ook rasspecifieke 

instructies zijn ingevoerd. 

 →  In overleg met de Vereniging van Keurmeesters op 

Kynologisch Gebied in Nederland beleid invoeren 

waarbij keurmeesters in het vervolg van elke Franse 

Bulldog tijdens een keuring moeten opschrijven wat ze 

van de neus vinden. Zo worden keurmeesters er extra 

op geattendeerd hier waakzaam op te zijn.

 →  De problematiek internationaal onder de aandacht 

brengen op een komende FCIkeurmeestersbijeenkomst.

Bijeenkomst 14 juni

Onlangs hebben wij vertegenwoordigers van respectievelijk 

de Hollandse Bulldoggen Club, Eerste Gezelschaps

hondenclub Nederland, VKK en TGVN uitgenodigd om over 

het eerste verbeterpunt, aanvullende voorwaarden voor 

stamboomafgifte, te overleggen. Bij deze bijeenkomst, die 

op 14 juni wordt gehouden, hebben wij Gert ter Haar als 

deskundige uitgenodigd. Aan de hand van dit overleg zullen 

volgende stappen in het proces doorlopen worden. 

VERDIEPINGSAVOND LOOK-ALIKES EN OUTCROSS

Onlangs hebben wij een uitnodiging naar onze leden gestuurd voor een verdiepingsavond over het aankeuren van 

look-alikes en outcross (het kruisen van rassen). De avond, die wij organiseren in samenwerking met de Werkgroep 

Fokkerij & Gezondheid, vindt plaats op 29 mei aanstaande in Partycentrum Schimmel in Woudenberg en is bedoeld om 

informatie te geven over de voor- en nadelen van deze manieren om de genenpool te verbreden. Een van de sprekers is 

dr.ir. Pieter Oliehoek, deskundige op dit gebied.

Pieter Oliehoek is een van de sprekers op 

deze avond

https://www.rashondenwijzer.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=logoRHW&utm_campaign=januari&_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+RHW+Lubach+%28kopie%29
https://www.rashondenwijzer.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=logoRHW&utm_campaign=januari&_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+RHW+Lubach+%28kopie%29
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FCI WereldKampioenschap DogDance 2018 IN 
NEDERLAND!

Van 20 tot en met 22 juli aanstaande vindt in de Sporthal Buddingehof te Ruinerwold het FCI 

Wereldkampioenschap Dogdance 2018 plaats. Dogdance is nog maar kort gereglementeerd als FCI-

hondensport. Na Rusland en Duitsland zijn wij het derde land dat het WK Dogdance mag gaan organiseren. Het 

belooft een prachtig evenement te worden! 

Nederlands team 

Uiteraard doet Nederland mee met een sterke 

delegatie. Na ongeveer een jaar van selectie

wedstrijden zijn we tot de volgende selectie gekomen. 

Voor Team Heelwork to Music komen in de ring Marina 

Delsink met Gwydion, Tanja Leblanc met Chendo, 

Grietje Wagenaar met Floris, Marian Smit met Kulta en 

Janny Drost met Dana (Reserve).  Voor Team Freestyle 

zijn dat Grietje Wagenaar met Floris, Bregtje Hut met 

Troy, Eline van Oosterom met Catoo, Aniek Oerlemans 

met Breezz en Esther Niemeijer met Yuna (Reserve).

 

Training

Op 19 juli is de trainingsdag van alle teams. Zij kunnen 

dan samen met hun honden onder andere de ring 

verkennen, hun routine uitproberen en ervaren hoe 

het geluid is in de sporthal. Deze trainingsdag is vrij 

toegankelijk voor iedereen die wil komen kijken. 

Rond de klok van 18.00 uur zal de 

openingsceremonie starten, waar alle landen zich 

zullen presenteren aan het publiek.

 

Heelwork to music (HTM) 

Op 20 juli Heelwork to Music. Dit is kort gezegd 

vooral volgwerk, maar bij HTM is dat niet alleen 

links, maar ook rechts en op allerlei andere posities 

ten opzichte van de handler. Om van de ene 

volgpositie naar de andere te komen mag de 

handler de hond naar eigen keuze een vrije 

oefening uit laten voeren. 

Hierdoor ontstaan vloeiende overgangen. Dit 

alles gaat gepaard met expressies en 

bewegingen die passen op de muziek waarbij 

de combinatie tracht om de jury in het verhaal 

achter de dans mee te nemen.

Freestyle 

Zaterdag 21 juli Freestyle. Dit is eigenlijk alles 

wat geen HTM is. De handler kan kiezen voor 

een dans, maar een act is ook toegestaan. De 

hond vertoont op aanwijzen van de handler 

allerlei verschillende figuren en moves, zowel 

dichtbij als op afstand. Er zijn geen verplichte 

onderdelen, zolang de oefeningen maar veilig zijn voor 

de hond.

 

Finale 

De top10 van de HTM en de top10 van de Freestyle 

komen in de finale van zondag 22 juli en strijden om de 

titel wereldkampioen HTM dan wel Freestyle 2018.

Voor meer informatie over het WK Dogdance en 

kaartverkoop gaat u naar www.wcdogdance2018.com. 

De aankondigingsposter kunt u downloaden op de 

website van de Raad van Beheer

...en zo het Nederlands team Freestyle

Zo presenteert het Nederlands team Heelwork to Music zich

http://www.wcdogdance2018.com
https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/wereldkampioenschap-dog-dance/
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 •  Uitgave beschikbaar in Nederlandse versie en Engelse versie
 • Speciale uitgave ter gelegenheid van World Dog Show 2018 in Amsterdam
 • 9 ras monografi eën in één boek verzameld
 • 
 • Verbind verleden en heden van de rassen
 • Boordevol bijzonder beeldmateriaal
 • Auteurs Janny O� ereins en Diana Striegel
 • Met medewerking van rasverenigingen en rasspecialisten
 • Speciale bijdrage door de heer Martin van de Weijer

Meer informatie en bestellen via 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

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

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

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

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

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

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU ! 

Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
LAAT UW HOND  

NIET IN DE AUTO!

Programmasecretaris blikt terug op  
3,5 jaar Fairfok

In 2014 startte onder regie van de Raad van Beheer 

het Fairfok-programma, gericht op een gezonde en 

sociale Nederlandse hondenpopulatie. Gezien de 

omvang en complexiteit van het programma, waaraan 

dertien verschillende organisaties deelnemen, stelde 

het ministerie van LNV in 2015 een onafhankelijk 

programmasecretaris beschikbaar: ir. Geert van der Peet, 

onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Research 

(WUR). Hoe kijkt hij terug op ruim drie jaar Fairfok?

In een uitgebreid en positief interview kijkt Geert van der 

Peet terug op 3,5 jaar samenwerking binnen het Fairfok

programma. Een fragment: ‘Er is ongelooflijk veel 

gebeurd en toch is het niet af. Iedereen is er vol goede 

moed ingedoken, maar je ziet ook dat als het ergens 

stagneert, het hele programma stagneert. Alles hangt 

met elkaar samen. Als bijvoorbeeld de software voor een 

adviesprogramma voor fokkers vertraging oploopt, 

moeten andere processen daar ook weer op wachten. 

Een ingrijpende overgang van fokkerij oude stijl naar 

fokkerij nieuwe stijl is ook niet iets dat van de een op de 

andere dag lukt. Daar gaat wel even tijd in zitten. Ik heb 

die verandering en groei gezien bij alle partijen, maar de 

rek is er nog niet uit en veel goede ideeën kunnen nog 

jaren doorgroeien!’ 

Lees het hele interview in Onze Hond of op onze website 

Geert van der Peet vertelt over Fairfok tijdens de Nieuwjaars

receptie 2016 van de Raad van Beheer

https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/65667fcc01fe43b38c9f598e099ea43c/raadarxl-03-2018-fairfok-programma.pdf
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Michelle Schmid

BEROEMDHEDEN GEBOREN IN HET JAAR VAN DE HOND

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, kunnen 

goed oordelen of mensen een goed karakter hebben en kunnen bijna onmiddellijk inschatten hoe iemand is. 

Check bij onderstaande beroemdheden of u denkt dat dit klopt...

Beroemdheden die in het Jaar van de 

Hond zijn geboren zijn onder anderen: 

Donald Trump en Bill Clinton, Madonna en 

Justin Bieber, Michael Jackson en Herman 

Brood, Joop Zoetemelk en Leontien van 

Moorsel, Moeder Teresa en Michelle 

Pfeiffer, Floortje Dessing en André Kuipers, 

Brigitte Bardot en Elvis Presley, Prins 

William en Benjamin Franklin, Steven 

Spielberg en Beau van Erven Dorens, Liza 

Minelli en Wibi Soerjadi, Claudia Schiffer en 

Simone Kleinsma …

Bijna vergeten 

O ja, wat ook nog aan hen wordt 

toegeschreven: ‘honden’ kunnen ook 

ontzettend scherp en zelfs overdreven 

reageren en hebben een hoge dunk 

van zichzelf. Niets is goed genoeg. 

Hun eeuwige zoektocht naar perfectie 

eindigt af en toe in een eetbui (Elvis) of 

teleurstelling. De honden vinden het 

moeilijk om compromissen te sluiten 

en kunnen weigeren om iemand gelijk 

te geven.

Stageonderzoek: ‘De stoere hond’, wel  
of niet welkom? 

Begin 2018 liep Michelle Schmid, student Dier- 

en veehouderij aan de HAS Hogeschool te 

’s-Hertogen bosch, drie maanden stage bij de 

Raad van Beheer. Zij deed onderzoek naar 

hoogrisicohonden in Nederland, waarbij zij een 

indicatie gaf van het aantal HR-honden dat jaarlijks 

op grond van het RDA-advies op speciale cursus 

zou moeten, afgezet tegen het cursusaanbod van 

aangesloten kynologenclubs.  

Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de bij 

de Raad van Beheer aangesloten kynologenclubs 

onvoldoende capaciteit zouden hebben om de totale 

aanwas hoogrisicohonden van 2018 (tussen de 5 en 

17 duizend) te kunnen trainen, wanneer er ook nog 

andere rassen naar cursus gaan. Een andere 

belangrijke conclusie is dat er geen vastgestelde 

aanpak is voor training van hoogrisicohonden en dat 

kynologenclubs derhalve op uiteenlopende 

manieren invulling geven aan zo’n training. 

Michelle Schmid beveelt aan om vervolgonderzoek 

te doen en voorlichtingsbijeenkomsten te 

organiseren om zo continu alle stappen in de 

preventie van bijtincidenten te monitoren. Dat gaat 

het best als er intensief wordt samengewerkt met 

overheden en maatschappelijke organisaties.
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Inschrijving Dutch Pet Awards van start

De inschrijving voor de Dutch Pet Awards 2018 is van start gegaan. De zes awards worden toegekend aan bedrijven 

en personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de huisdierensector. De uitreiking 

vindt plaats tijdens de Dutch Pet Conference & Awards op maandag 12 november in de Studio’s in Aalsmeer.  

 

De Dutch Pet Awards worden uitgereikt in zes categorieën. 

Naast een Award voor beste Dierenspeciaalzaak, zijn er 

onderscheidingen voor de beste Dierenartspraktijk, 

Aanstormend talent (diergerelateerde leerlingen/

studenten), beste Keten en beste Product. Nieuw is de 

categorie Not for Profit, die gaat naar de organisatie die 

bijdraagt aan het verantwoord en duurzaam houden van 

huisdieren. Kandidaten kunnen zich kosteloos aanmelden 

via de website. In enkele categorieën kunnen kandidaten 

ook worden voorgedragen door klanten of relaties via het 

voordrachtformulier. 

Deskundige jury

Een deskundige jury beoordeelt alle inschrijvingen en 

voordrachten, en maakt begin oktober drie nominaties 

per categorie bekend. Op 

de galaavond van 12 

november worden de 

winnaars bekend gemaakt. 

De jury bestaat uit Manon 

de Kort (HAS Hogeschool), 

Atjo Westerhuis (EduPet), 

Dr. Maria Groot 

(Wageningen University & 

Research), Paul Peeters 

(Raad van Beheer op 

Kynologisch gebied), Benita 

Beekhof (Nederlandse 

Voedings industrie 

Gezelschaps dieren), Peter 

Haspels (ondernemer), Gertwim de Haas (Aeres 

Barneveld), Erik Gostelie (Groep Geneeskunde 

Gezelschapsdieren), Maarten den Heijer (ABNAmro), 

Ingeborg de Wolf (Wageningen UR) en Paul Burger 

(retaildeskundige).  

Dutch Pet Conference & Awards

Voorafgaand aan de Dutch Pet Awards op 12 november 

in Studio’s in Aalsmeer vindt de Dutch Pet Conference 

plaats. Het dagprogramma staat in het teken van 

‘inspiratie’. Naast toonaangevende sprekers worden er 

informatieve en prikkelende presentaties gehouden.   

Meer informatie over het evenement vindt u op  

www.dutchpetawards.nl. 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

De Pet Awardwinnaars van 2017 op een rij

http://www.dutchpetawards.nl
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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KENNIS TOUR OVER SCREENING OP HARTKWALEN

Op woensdagavond 16 mei jl. hield Mark Dirven in Nieuwerkerk 

a/d IJssel zijn lezing “Van puppyruis tot echoscreening; vragen en 

antwoorden over hartziekte bij rashonden” in het kader van de 

Raad van Beheer Kennis Tour. De toehoorders gaven een 9,2 voor 

de inhoud van de lezing en een 9,3 voor de spreker. 

Welke hartziekte komt binnen mijn ras vaak voor? Moet ik mijn hond 

laten screenen op hartziekte? Door wie kan ik mijn hond het beste 

laten screenen? Zomaar wat vragen waar hondenliefhebbers mee 

zitten en waarvan de antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. Mark 

Dirven beantwoordde deze en andere vragen aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke onderzoeken.

Volgende lezing

De volgende lezing in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour 

is ‘Upgrade je kennis over hondengedrag’ van Eline Teygeler. Deze 

lezing wordt gehouden op donderdag 14 juni In Berlicum. Deze lezing 

is uitverkocht.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
APRIL 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 PuppyEnquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand april zijn: Ilse PrattHoyng 

uit Geleen (cadeaubon), Annemarie Beers uit Volendam (boek ‘Kynologische 

Kennis 1’) en Cathy Post uit Akersloot (boek ‘Het fokken van rashonden’). Zij 

hebben hun prijzen inmiddels thuisgestuurd gekregen. 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

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities 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. 

Mark Dirven kreeg veel waardering voor zijn lezing

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


16Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 7   |   mei 2018 Raadar

DUO HERINRICHTING KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN STELT 
ZICH VOOR

De Raad van Beheer is al geruime tijd bezig met de herinrichting van de kynologische opleidingen. De 

opleidingen die we nu kennen als KK-1 en KK-2 moeten laagdrempeliger worden, zodat de kennis voor 

iedereen makkelijk toegankelijk is. Marjoleine Roosendaal en Carla Dusseldorp zijn gevraagd om de nieuwe 

structuur mede op te zetten en verder uit te bouwen. Zij stellen zich hier aan u voor.

Marjoleine Roosendaal: 

‘Ik heb als achter grond 

weten schaps

journalistiek met als 

specialisatie fokkerij 

en genetica bij 

honden. Als ervaren 

docent KK1 en KK2, 

maar ook door mijn 

beroep, ben ik goed 

op de hoogte van wat 

er speelt. De opleidingen zo toegankelijk mogelijk maken 

is een fantastische uitdaging. Verspreiding van kennis en 

het op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen is 

in de kynologie van het grootste belang, en ook 

bewustwording van waar we met z’n allen mee bezig zijn 

speelt een grote rol. Binnenkort presenteren we de 

nieuwe opzet van de kynologische cursussen, maar een 

tipje van de sluier kan ik alvast oplichten. We gaan alle 

leerstof in modules aanbieden en gaan ook in die vorm 

examineren, om het ook de mensen met drukke agenda’s 

mogelijk te maken zich te verdiepen. We hebben er alle 

vertrouwen in dat er hierdoor een vernieuwde 

belangstelling zal zijn onder (toekomstige) fokkers en 

andere kynologen en kijken uit naar de definitieve start 

dit najaar!’

Carla Dusseldorp: 

‘Ik ben vrij recent 

keurmeester gewor

den. Ik stapte jaren 

vrolijk en onnozel rond 

op shows met mijn 

Leonberger, mij 

verbazend over een tot 

dan toe voor mij 

onbekende wereld. Pas 

toen een eerste nestje in de planning kwam, begon ik aan 

de KK1. Hoewel enorm leuk en interessant, viel KK1 mij wat 

tegen wat betreft de leerstof omtrent het fokken. Gedreven 

door leergierigheid en nieuwsgierig heid ging ik door met de 

vervolgop leidingen. Nadat ik keurmeester werd, kwam 

onmiddellijk de vraag om les te komen geven bij een KK2. 

Sindsdien ben ik met veel plezier lerares bij de KK

opleidingen. Ik ben heel blij dat we nu gaan doen wat ik, en 

waarschijnlijk velen met mij, gemist heb in de oude KK1. Met 

Marjoleine Roosendaal aan het roer gaan we proberen 

(beginnende) fokkers handvatten te geven om ze zo 

verantwoord mogelijk, en met zo veel mogelijk praktische 

kennis, te helpen bij het fokken. We maken de modules 

toegankelijk voor iedereen met een gezond verstand, 

studiebol of niet. Ik denk dat kennis er is om gedeeld te 

worden, en ik ben heel blij dat de lessen op de website van 

de Raad van Beheer gaan komen, en gratis gedownload 

kunnen worden.’

Informatieavond over Kynologische Opleidingen

Zoals bekend worden onze kynologische opleidingen 

opnieuw ingericht. Op 30 mei a.s. organiseert de 

Raad van Beheer een informatieavond hierover in 

Woudenberg, gericht op KC’s en rasverenigingen die 

kynologische opleidingen (willen gaan) geven alsmede 

op docenten die al kynologische opleidingen verzorgen. 

Tijdens de avond wordt onder meer gesproken over de 

resultaten van de begin 2018 gehouden enquête onder 

kynologenclubs. Verder gaan we in op het tijdpad voor de 

invoering van de nieuwe opleidingen: vanaf wanneer 

worden ze gegeven, welk lesmateriaal wordt de docenten 

aangeboden, hoe verloopt de overgangsregeling en hoe 

worden de examens afgenomen? Tot slot kijken we naar de 

toekomst: hoe regelen we voor goede betrokkenheid en 

communicatie, alsmede nieuwe docenten en bijscholing.

Aanmelden kan tot 25 mei via  

opleidingen@raadvanbeheer.nl. Meer informatie op  

onze website

mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/bijeenkomst-modulering-kynologische-opleidingen/
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INTERNATIONALE BIJEENKOMST KEURMEESTERS  
Sint Bernard 

Op zaterdag 12 mei organiseerde de Hollandsche Sint Bernard Club, samen met de Belgische rasvereniging in 

Valkenswaard een internationale bijeenkomst voor keurmeesters uit België, Zwitserland, Duitsland en Nederland. 

Maar liefst 24 keurmeesters en aspirant-keurmeesters, fokkers en bestuursleden van rasverenigingen uit deze 

landen waren aanwezig. Een zeer geslaagde dag die navolging verdient door andere rassen.

Geen overdrijvingen

Raad van Beheerbestuurder John Wauben en keurmeester 

Maria Kuster waren nauw betrokken bij de invulling van 

de dag. Het ochtendprogramma bestond voornamelijk 

uit de bespreking van de rasstandaard, terwijl de 

middag in het teken stond van de keuring van vier 

honden plus discussie daarover. De lichaams ver

houdingen binnen het ras zijn erg belangrijk. Goede 

beenlengte, licht gestrekt, en een moeiteloos gangwerk. 

De Sint Bernard moet een hond zijn zonder over

drijvingen. Dat blijkt niet zo gemakkelijk gezien de 

zware hoofden, openhangende oogleden, korte snuiten, 

brede schedels of zwakke ruggen en achterhanden die 

voorbij kwamen. In de vele discussies werd daar 

uitvoerig bij stilgestaan. 

Open en constructief

Na afloop constateerden zowel de rasverenigingen als de 

aanwezige (aspirant)keurmeesters dat er op een open en 

constructieve manier over het keuren van de Sint Bernard 

gediscussieerd kon worden. Ze gaven ook aan het erg 

belangrijk te vinden dat aandachtspunten en uitdagingen in 

een ras gezamenlijk besproken worden zodat iedereen 

meer op één lijn zit als het gaat om de beschrijving en 

waardering van de aandachtspunten. De rasstandaard en 

de regels voor “fit for function” zijn daarbij richtinggevend.

Maar liefst 24 (aspirant)keurmeesters, fokkers en bestuurders van rasverenigingen namen deel

Er werd een dag lang geconcentreerd geschouwd, gewerkt en overlegd...
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internationaal Onderzoek naar 
gezondheidsbeleid 

In een internationaal onderzoek is gekeken wat nationale kennelclubs doen om de gezondheid en welzijn van 

rashonden te borgen. Het onderzoek laat zien dat wereldwijd de uitdagingen en speerpunten veel op één lijn 

liggen. Iedereen wil de overdreven uiterlijke kenmerken terugdringen en erfelijke aandoeningen verminderen, 

waarbij de genetische variatie zo veel mogelijk bewaard blijft. 

Nationale kennelclubs zoals de Raad van Beheer zijn 

belangrijk in het ondersteunen en sturen van het 

gezondheidsbeleid. Kennelclubs wereldwijd krijgen ook 

veel kritiek, omdat de maatschappij kritisch is over 

rashonden. De enquête is naar veertig kennelclubs 

gestuurd, waarvan vijftien clubs hebben gerespondeerd. 

De resultaten van zowel Europese landen als ook van 

daarbuiten (Australië, Mexico, Uruguay en Amerika) zijn 

verwerkt. In dit onderzoek is gevraagd wat het 

percentage stamboomhonden is ten opzichte van de 

totale populatie honden. Dit is van belang omdat hiermee 

de invloed van de kennelclub duidelijker wordt. 

Het is mooi om te zien dat wereldwijd de uitdagingen 

en speerpunten veel op één lijn liggen. Dit betekent 

dat deze problemen aangepakt kunnen worden. 

Iedereen wil de overdreven uiterlijke kenmerken 

terugdringen en erfelijke aandoeningen verminderen 

waarbij de genetische variatie zo veel mogelijk 

bewaard blijft. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Shizi Wang en onder 

andere dr. Grégoire Leroy, bekend van de scientific 

commission van de FCI, en werd gefinancierd met een 

beurs van de Europese Unie, vanuit de Erasmus 

Mundus European Graduate School in Animal Breeding 

and Genetic (EGS-ABG). Lees hier meer over  

het onderzoek 

‘RAAD HET RAS’ mei: 
Franse bulldog

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 ‘Het fokken van 

rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand mei was Franse Bulldog. 

Winnaar van deze maand is Nancy Bieshaar uit 

NoordScharwoude. Gefeliciteerd!

https://dogwellnet.com/blogs/entry/112-breeding-policies-and-management-of-pedigree-dogs-in-15-national-kennel-clubs/
https://dogwellnet.com/blogs/entry/112-breeding-policies-and-management-of-pedigree-dogs-in-15-national-kennel-clubs/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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STAPPENPLAN NIEUWE PRIVACYREGELS – KORTINGSCODE 
VOOR LEDEN

In de Raadar van april lieten wij u weten dat de Raad van Beheer zich met het oog op de nieuwe Europese 

privacywetgeving (AVG) heeft aangesloten bij de Stichting AVG voor Verenigingen. Deze stichting biedt een 

stappenplan aan om te kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leden van 

de Raad van Beheer krijgen korting.

De leden van de Raad van Beheer hebben begin mei een 

mailing ontvangen met daarin een kortingscode

Ten aanzien van onderwerpen die specifiek voor de 

kynologie gelden, zal de Raad van Beheer nog nadere 

informatie op het besloten deel van de website plaatsen. 

Het gaat dan onder meer over het publiceren van 

gegevens van exposanten in de catalogus, het jaarlijks 

insturen van de ledenlijst naar de Raad van Beheer en 

het verwerken van uitslagen van screeningsonderzoeken.

Handige link

Los van bovenstaande kunt u ook veel informatie vinden 

op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  

EduVet: veterinair trainingscentrum in 
Veenendaal 

In navolging van EduPet, kenniscentrum voor liefhebbers en -professionals in 

de huisdierenbranche, heeft bij Prins Petfoods in Veenendaal nu ook veterinair 

trainingscentrum EduVet zijn deuren geopend.

EduVet verzorgt onder meer training en 

nascholing van dierenartsen, eerstelijns 

diergeneeskunde voor gezelschapsdieren, 

second opinions en budget patiëntenzorg, en 

(online) advies en een apotheek voor 

gezelschapsdieren. EduVet werkt met een 

basisteam, met onder anderen dierenarts Atjo 

Westerhuis en paraveterinairen Pauline 

Westerhuis en Eveline Meijer, en een plusteam. 

Dit plusteam bestaat uit zeer ervaren gast

dierenartsen met een specialisatie in een 

diersoort of vakgebied, zoals sportdier

geneeskunde en revalidatie, tandheelkunde, 

acupunctuur en kruidengeneeskunde. 

Kijk voor meer informatie op  www.eduvet.nl

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:

EduVet team

www.avgverenigingen.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/4803392feef548b7b3498e5171cd4260/mailing-2018/180503-mailing-avg-en-stappenplan.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
http://www.eduvet.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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JAAROVERZICHT ‘HOUDEN VAN HONDEN’ 2017  
ZOJUIST VERSCHENEN

De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht 

uit van hoogtepunten van de Nederlandse kynologie. Daarin laten we 

ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en 

sociale honden! Het Jaaroverzicht 2017 is nu beschikbaar!

In deze ‘Houden van honden in woord en beeld’, dat maar liefst 100 

pagina’s telt, worden de hoogtepunten van de Nederlandse hondenwereld 

van 2017 prachtig in beeld gebracht. Met ook dit jaar extra veel foto’s waar 

de liefde voor honden vanaf spat. 

In het Jaaroverzicht vindt u onder meer tal van highlights per maand 

gerangschikt, een achttal thema’s waaronder Automatisering, Hond2017, 

onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ en het Fairfokprogramma, 

en veel aandacht voor kynologische hoogtepunten, sporten met honden, 

winnaars en onderscheidingen en kynologische cijfers over 2017.  

U kunt het jaaroverzicht 2017 (en voorgaande edities) digitaal bekijken of 

een gedrukt exemplaar bestellen op onze website 

www.houdenvanhonden.nl. 

We wensen u veel kijk en leesplezier!

RECTIFICATIE
Helaas zit er een omissie in het verslag, die we 

hiermee willen rechtzetten. Onderstaande 

Nederlandse winnaars bij de Viszla Draadhaar in 

rasgroep 7 op de World Dog Show Leipzig 2017 

ontbreken aan de lijst. Met excuses aan betrokkenen 

publiceren wij hen hier alsnog.

Viszla Draadhaar

 → Wereldkampioen Veteranen 2017 

 Zöldmali Ludas (reu) van J.G.H. ten Have

 → Junior Wereldkampioen 2017  

 Zöldmali Serleg (reu) van J.G.H. ten Have

 → Junior Wereldkampioen 2017 

 Beike Regghe Valley (teef) van F.A. Knobben

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

Zoek de 
verschillen

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

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

http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.wds2018.com
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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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 juni 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.

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

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures bij diverse aangesloten verenigingen. Voor meer informatie 

over de vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website 

 → Border Collie Club Nederland is op zoek naar een Voorzitter (m/v)

 → KC Flevoland is op zoek naar een Penningmeester (m/v)

 → KC Flevoland is op zoek naar een Instructeur gedrag en gehoorzaamheid (m/v)

 → KC Kennemerland is op zoek naar een Instructeur gedrag en gehoorzaamheid (m/v)

LAAT UW HOND NIET IN DE AUTO!

mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
http://www.animal-event.nl
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook

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

share onze berichten op Facebook.

27 mei 2018:  Dag van de Hond

29 mei 2018:   Verdiepingsavond lookalikes en 

outcross in Woudenberg

30 mei 2018:   Bijeenkomst modulering 

kynologische opleidingen, 

Woudenberg

12 juni 2018:   Bijeenkomst met kynologenclubs 

over hoogrisicohonden

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

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  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

