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FAIRFOK-VOORTGANGSRAPPORTAGE NAAR TWEEDE KAMER!

Op maandag 18 maart publiceerde 

minister Schouten van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit de Fairfok-

voortgangsrapportage die wij met het 

Platform Fairfok begin dit jaar aan haar 

hadden gestuurd. Diezelfde dag hebben wij 

de rapportage aan onze achterban en alle 

leden van de Tweede Kamer gezonden. 

Op 22 november 2018 kwam het Platform 

Fairfok bijeen in Woudenberg voor een 

evaluatieve vergadering. Omdat het 

programma formeel in 2018 ten einde liep, 

maakten we pas op de plaats om te zien wat 

Fairfok, dat in 2014 startte, heeft opgeleverd. 

Ook werd gekeken naar de toekomst, waarbij 

alle deelnemers het erover eens waren dat het 

Fairfok-overlegplatform door moet gaan op de 

ingeslagen weg. 

Fairfok gaat door

Alle deelnemers aan het Platform Fairfok zijn het 

erover eens dat er veel is bereikt, maar ook dat 

er nog veel moet gebeuren. Daarom wil men 

doorgaan, liefst in gezamenlijkheid met het 

inmiddels ontstane overlegplatform en in de 

goede sfeer waarin het programma de 

afgelopen jaren zijn beslag kreeg. De minister 

van LNV lijkt dit voornemen te ondersteunen.

De uitgebreide voortgangsrapportage waarin ook de evaluatie van 22 november 2018 is meegenomen, kunt u 

downloaden op onze website. Het rapport is ook (beperkt) in gedrukte vorm verkrijgbaar. Stuur daarvoor een e-mail 

naar communicatie@raadvanbeheer.nl met daarin uw naam en postadres.

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/65667fcc01fe43b38c9f598e099ea43c/fairfok-rapportage-maart-2019.pdf
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RAAD VAN BEHEER REAGEERT OP ‘WELZIJNSBRIEF 
HONDENFOKKERIJ’

Minister Carola Schouten heeft gelijktijdig met de 

aanbieding van de Fairfok-voortgangsrapportage 

een ‘Welzijnsbrief hondenfokkerij’ gestuurd aan de 

Tweede Kamer, met daarin een aantal maatregelen. 

Deze zijn toegespitst op de honden met een korte 

snuit. De Raad van Beheer is niet betrokken geweest 

bij de totstandkoming en kwam 22 maart met een 

schriftelijke reactie.

De minister heeft het Expertise Centrum Genetica 

Gezelschapsdieren (ECGG) opdracht gegeven voor een 

advies voor handhaving van artikel 3.4 Besluit houders van 

dieren over het fokken met gezelschapsdieren. Zie het 

desbetreffende bericht en de brief aan de Tweede Kamer 

Reactie Raad van Beheer

De Raad van Beheer is uiterst kritisch op zowel het 

proces dat heeft geleid tot deze welzijnsbrief als op de 

inhoud ervan. Wij zijn niet betrokken geweest bij de 

totstandkoming 

van het advies 

voor handhaving 

zoals dat nu 

voorligt. Wij 

hebben er 

meerdere malen 

op aangedrongen 

om een positie te 

hebben in de 

werkgroep bij het 

invullen van deze richtsnoeren voor handhaving. Tevens 

hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat de handhaving 

en richtsnoeren moeten gelden voor de hele sector, 

stamboomhonden en niet-stamboomhonden. Ons beleid, 

dat wij samen met onze rasverenigingen en fokkers 

uitvoeren, blijft gericht op het fokken van sociale en 

gezonde honden. 

Lees onze volledige reactie 

Speciale 
aanbieding

10 
NUMMERSvoor 
€ 39,50 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

Minister Carola Schouten van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/minister-schouten-komt-met-nieuwe-criteria-voor-hondenfokkerij
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z05279&did=2019D10985
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/standpunt-raad-van-beheer-rapport-fokken-met-kortsnuitige-honden/
http://www.onzehond.nl/raadar
https://www.reaaldierenzorg.nl/
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EERSTE EXAMENS BASISCURSUS FOKKEN EN HOUDEN VAN 
HONDEN (BFH)

Op 19 maart jl. was het zover: de eerste 

examens BFH, waaraan veertien kandidaten 

deelnamen. Plaats van handeling was het 

clubgebouw van de KC Zwolle, die het 

examen organiseerde. Er is examen gedaan 

voor de modules Erfelijkheidsleer, Wetten 

& Regels en Gedragsleer. De uitslag volgt 

binnen zes weken.

Dank aan de docenten die de cursisten hebben 

klaargestoomd voor deze eerste drie modules, 

de gedelegeerde en de afdeling Ledenzaken 

van de Raad van Beheer die een en ander mede mogelijk 

maakte.

Positieve reacties

Zoals bekend zijn de cursussen KK1 en KK2 vervangen 

door de cursus BFH en Voortgezette  Kynologische 

Kennis (VKK). In het verleden was het alleen mogelijk om 

in één keer examen te doen voor alle vakken. De nieuwe 

cursusvorm biedt de mogelijkheid je te verdiepen in 

aspecten binnen de kynologie waar jij specifieke 

interesse voor hebt, om dan apart per module examen te 

doen. Tot nog toe zijn de reacties op dit modulaire 

systeem positief. Het principe van dit systeem is dat 

mensen gewoon per module kunnen studeren en dat het 

geen ramp is als er een vak niet direct lukt. Dat kan dan 

immers gewoon los worden herhaald. Voor mensen die 

toch al een druk bestaan hebben met kynologische 

activiteiten en vaak ook nog een baan – er moet tenslotte 

ook brood op de plank komen – blijkt dit systeem heel 

prettig. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het 

tweede deel, de Voortgezette Kynologische Kennis. De 

verschijningsdata van de modules uit dit deel hopen we 

in april aan u bekend te kunnen maken!

Oproep

Regelmatig wordt ons gevraagd waar de nieuwe 

opleidingen gevolgd kunnen worden. Hier kunnen wij 

niet altijd antwoord op geven, omdat de data en locaties 

vaak niet aan ons worden doorgeven. Daarom een 

oproep aan alle kynologenclubs en rasverenigingen die 

de Basiscursus en straks ook de voortgezette cursus 

(gaan) geven: Meld alstublieft de data en locaties aan de 

Raad van Beheer! Dan kunnen deze op de website in de 

agenda worden gezet en bent u vindbaar voor 

belangstellenden. Alvast bedankt!

Meer informatie over plaatsen waar de cursus BFH wordt 

georganiseerd en geëxamineerd, vindt u op onze website.

Er werd op 19 maart hard geblokt door de eerste lichting examinanten

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/
http://www.petsplace.nl/vipclub
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ZEER GESLAAGDE JUBILEUMEDITIE MARTINI DOGSHOW IN 
GRONINGEN

Deze editie van de Martini Dogshow, 

die van 1 t/m 3 maart werd gehouden, 

was een bijzondere. Niet alleen vond 

er voor de tweede maal de Benelux 

Winner plaats, maar we beleefden ook 

de 60e editie van de Martini Dogshow. 

Een jubileum dus, en dat moest gevierd 

worden! Met ruim 3.100 inschrijvingen kan 

de organisatie terugkijken op een zeer 

geslaagde jubileumshow. 

Hoewel de show vele jaren in Zuidlaren is 

gehouden, en zelfs twee keer in 

Leeuwarden, is Groningen de plek waar het 

allemaal in 1912 is begonnen. Was het toen een driedaagse buitenshow met zo’n 350 inschrijvingen, anno 2019 is het 

evenement uitgegroeid tot een show met bijna het tienvoudige aan exposanten. Bijgaand enkele historische beelden 

uit vervlogen jaren. (Lees verder op pagina 5)

De Martini Dogshow vierde zijn 60e jubileum. Links een fotoverslag 

van het event uit de jaren ‘20 en rechts een regiopagina uit 1936...
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Peerd van Ome Loeks

De 60e editie betekende ook de terugkeer 

van het “Peerd van Ome Loeks”. Dit 

beroemde symbool van de stad Groningen 

dankt zijn bestaan aan een oud Gronings 

liedje met dezelfde titel. Jarenlang kreeg 

iedere hond die BOB werd, een bronzen 

replica van het Peerd van Ome Loeks. Deze 

traditie is na een aantal jaren terug van 

weggeweest. Dit jaar was het beeldje niet 

van brons maar van wit marmer, net als het 

orgineel op het station. Een waar collectors 

item! BIS werd Dwergdashond, korthaar 

Minidogland Take After Sun van P. Meier. 

Reserve-BIS werd Middenslag Poedel 

zwart-wit-bruin Curlfinch Lieke van G.C. 

Kroes-Vink, zie de foto hiernaast.

Benelux Winner

De Benelux Winner had jammer genoeg wat 

minder inschrijvingen (1.840) dan waar op 

gehoopt was. Desalniettemin kijkt de 

organisatie ook hier terug op een zeer 

geslaagde show, die met name het welzijn van 

de honden hoog in het vaandel had. De 

organisatie had dit jaar een aantal extra 

maatregelen genomen om ook niet-kynologen 

te laten zien dat een hondenshow een 

samenkomen is van hondenliefhebbers die het 

beste voor hebben met hun hond. Best In Show 

werd Lagotto Romagnolo Sem Di Casa Cleo 

van K. van Gemert, reserve-BIS werd 

Dwergdashond korthaar Minidogland Take 

After Sun van P. Meier, zie de foto hiernaast.

Toezicht op welzijn

Zoals gezegd was (het toezicht op) welzijn een 

centraal thema tijdens de Martini Dogshow en 

de Benelux Winner. Op de showdagen was er 

een geuniformeerde agent van de dienst Dierenwelzijn, Water en Korpscheftaken aanwezig. Op zaterdag was er een 

afgevaardigde van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming aanwezig. Uiteraard hield het 

Hondenwelzijnteam (HWT) alle dagen toezicht op de gang van zaken. Ondanks het samenkomen van meer dan 3.100 

honden en duizenden bezoekers hebben er geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Wederom een 

bewijs dat grootschalige hondenevenementen wel degelijk met oog voor welzijn en zonder incidenten kunnen 

worden georganiseerd. Op naar het volgende jubileum!

Meer uitslagen vindt u op onze website.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/overzicht-kampioenen-en-uitslagen/
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FAIRFOK - DIERENARTS DIE 
DE BOB KEURT

Het bestuur van de Martini Dogshow heeft het 

bijzondere initiatief genomen om honden die begin 

maart Best of Breed (BOB) werden, te laten keuren 

door een team van dierenartsen. Voor deze show 

vroeg de organisatie dierenartsen uit de omgeving, 

die affiniteit met honden hebben en de verschillende 

rassen kennen. Op vrijdag werd een aantal BOB-

honden zo gekeurd. Laura Roest, dierenarts bij de 

Raad van Beheer, doet verslag.

Het is al vaker beschreven dat het goed is dat 

dierenartsen de Best of Breed bekijken. Keurmeesters 

zijn specialisten en krijgen een gedegen opleiding hoe 

de honden van een bepaald ras eruit moeten zien, hoe ze 

zich moeten gedragen en wat goede bewegingen zijn. 

Dierenartsen kijken met een andere blik. Beiden kunnen 

honden beoordelen op “fit for function”, en beiden zullen 

overdreven raskenmerken herkennen. Honden met deze 

kenmerken behoren niet te winnen op een show. 

Vijftig honden

Verdeeld over de drie dagen werden ruim vijftig honden 

aangemeld bij de dierenartsen. Ongeveer de helft was 

van een Nederlandse eigenaar, maar ook kwamen er 

honden van buitenlandse eigenaren, van Russen tot 

Italianen. Veel honden lieten geen afwijkingen zien. De 

dierenartsen vonden het daarnaast opvallend dat alle 

honden zo’n vriendelijk en vrij karakter hadden. Bijna alle 

honden hadden een prachtig gebit (al was dit geen 

onderdeel van de keuring, het viel wel op!).

Afwijkingen

De Raad van Beheer was heel blij met het initiatief van de 

organisatie. De deelnemende dierenartsen kregen vooraf 

het document met de Ras Specifieke Instructies (RSI’s), 

waarin per ras de belangrijkste aandachtspunten worden 

aangegeven. Men zou de honden op een aantal punten 

controleren en aangeven of er op dat moment afwijkingen 

geconstateerd werden. Waren er geen afwijkingen dan 

kreeg de eigenaar een certificaat. Waren er wel afwijkingen 

dan kreeg de eigenaar advies hoe daarmee om te gaan. 

Positief

Niet alle honden hebben een certificaat gekregen. Op dit 

moment zijn daar geen consequenties aan verbonden. 

Laura: “Het viel me op dat alle eigenaren de keuring bij 

Organisator Andy Makkink over de BOB-keuring

We vroegen organisator Andy Makkink naar de 

beweegredenen van de organisatie.

Jullie hebben de primeur voor deze BOB-keuring door 

dierenartsen, hoe hebben jullie hiertoe besloten?

‘Een BOB-keuring door een dierenarts is een ambitie 

van Fairfok. Dat zo’n keuring niet zomaar ingevoerd 

kan worden is logisch; er zijn nogal wat juridische en 

praktische vraagstukken aan verbonden. Om een 

ijkpunt te creëren voor in ieder geval de praktische 

invulling, hebben wij besloten dit vrijwillig en 

vrijblijvend aan alle BOB’s aan te bieden. Wij hopen 

dan ook dat de resultaten bijdragen aan de 

uiteindelijke invulling van dit plan.’

 

Jullie hebben zelf de dierenartsen geregeld, wat was 

er belangrijk bij jullie keus?

‘De keuze van de dierenartsen was cruciaal. Wij wilden 

dierenartsen die geen rechtstreekse connectie hadden 

met de kynologie (actief fokker, keurmeester of iets 

dergelijks) maar die wel thuis waren in de raskenmerken 

van de verschillende rassen. Het moesten dierenartsen 

zijn met de nodige ervaring en, in geval van een 

negatieve uitslag, uitstekende communicatieve 

vaardigheden. Dit is wat ons betreft zeer geslaagd.’

Terugkijkend: wat ging goed en wat kan beter?

‘Zoals gezegd was de keuze van de dierenartsen prima. 

Helaas hadden wij geen ruimte op de begane grond 

beschikbaar, dus moesten exposanten met de trap of 

de lift naar de keuring komen. Hierdoor werd de 

drempel alweer iets hoger. Tevens had de aanduiding, 

zeker de eerste dag, beter gekund. Desondanks was de 

opkomst zeker niet slecht. Uiteraard moet nog het 

nodige worden geanalyseerd en geëvalueerd, maar we 

zijn erg blij met het verloop van deze pilot. Ik denk dat 

het ons het nodige inzicht geeft in de consequenties 

van een eventueel verplichte invoering.’

de dierenarts positief verlieten, ook als ze geen 

certificaat kregen. De dierenartsen waren communicatief 

erg sterk en dat is extra belangrijk als je een minder 

prettige boodschap hebt.” Een vaker genoemde reden 

om geen certificaat af te geven waren te natte ogen en/of 

ontstoken huid bij de ogen. Een ander aandachtspunt 

was het gewicht van de honden. Wil je lang van je hond 

genieten, dan is het belangrijk om hem niet te dik te laten 

worden. Keurmeesters hebben hierbij vaak een ander 

ideaalbeeld dan dierenartsen.
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NA DE BREXIT: REIZEN 
MET HONDEN NAAR EN 
VAN ENGELAND
Als Engeland de EU binnenkort verlaat, is 

het waarschijnlijk dat eigenaren die met 

hun dier willen reizen te maken krijgen met 

andere regels. De Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

zet een en ander op een rij. Houd voor de 

meeste actuele informatie het Brexit-dossier 

van de KNMvD in de gaten.

Van Nederland naar Engeland

Vooralsnog geeft Engeland zelf aan dat er na de Brexit niets gaat veranderen. Dit betekent dat aan de volgende 

eisen moet worden voldaan:

• Het dier is gechipt.

• Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.

• Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort.

•  Honden moeten behandeld zijn tegen Echinococcus minimaal 24 uur en maximaal 120 uur (5 dagen) voor het 

tijdstip van binnenkomst in het VK.

Van Engeland naar Nederland

Als de eigenaar van Engeland naar Nederland reist, dan moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

• Het dier is gechipt.

• Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.

•  Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit 

van het VK. Let op: omdat het VK na de Brexit geen onderdeel meer is van de EU, is het EU-dierenpaspoort dat in 

het VK is uitgegeven niet meer geldig!

•  Het dier heeft een titreringstest op rabiësantilichamen ondergaan met een positieve uitslag (≥ 0,5 IU/ml), en daarna 

is een wachttijd van drie maanden aangehouden. Let op: de wachttijd geldt niet als het bloedmonster is verzameld 

in de EU én getest is in een EU gecertificeerd laboratorium. Ook moet het positieve resultaat zijn bijgeschreven in 

het paspoort.

Aanvullende informatie rabiës titerbepaling

De serologie kan worden uitgevoerd dertig dagen na de eerste rabiësvaccinatie. Is het dier (daarna) netjes elke keer 

geënt voordat de geldigheid van eerdere vaccinatie(s) is verlopen, dan kan de test direct uitgevoerd worden. De test 

moet worden uitgevoerd in een erkend laboratorium in Europa. Zolang de hervaccinatie heeft plaatsgevonden binnen 

de door de fabrikant gestelde termijn, blijft de test geldig en hoeft de serologie niet opnieuw herhaald te worden voor 

terugkeer naar Nederland.

Voor informatie over de situatie na een harde Brexit kijk op de website van het Landelijk InformatieCentrum 

Gezelschapsdieren (LICG)

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.knmvd.nl/dossier/brexit/
https://www.knmvd.nl/dossier/brexit/
https://www.licg.nl/nieuws/invoercontroles-op-gezelschapsdieren-na-harde-brexit/
https://www.licg.nl/nieuws/invoercontroles-op-gezelschapsdieren-na-harde-brexit/
http://www.puppyverschillen.nl
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CRUFTS 2019 WAS WEER EEN 
GROOTS FESTIJN!

Van 7 t/m 10 maart werd in Birmingham (VK) de Crufts 2019 

gehouden, de grootste hondenshow ter wereld. Met bijna 

21.000 deelnemende honden uit circa 50 landen echt een 

enorm evenement. Best In Show werd Papillon Dylan van de 

Belgische Kathleen Roosens. Het is de eerste keer dat er een 

Papillon Best in Show wordt en eveneens dat er een Belgische 

winnaar is. 

De verrukte winnares Kathleen: We zijn al sinds 5 

uur vanochtend op, maar Dylan blijft maar gaan. Ik 

kan het nog niet bevatten dat we echt Best In 

Show zijn geworden. Ik denk dat ik nog wel een 

week lang op een roze wolk zal leven!’ Reserve Best In Show werd Mike, een Petit Basset Griffon Vendéen van de 

Engelse Sara Robertson. De overige vijf finalisten waren Ierse Waterspaniel Luther, Boxer Dave, Samoyeed 

Charleen, Schotse Terrier Eva en Shih Tzu Bearly. 

Nederlands succes

Er deden tal van Nederlandse exposanten mee aan deze editie van Crufts. We hebben enkele deelnemers gevraagd 

om een kort verslag van hun deelname. 

Gwen Huikeshoven: ‘Tweede in de Challenge, dat was 

geweldig!’

Gwen Huikeshoven was dit jaar met diverse honden op Crufts 

voor deelname aan de Eukanuba World Challenge en voor 

Crufts zelf: ‘Hoogtepunt was de tweede plaats op de 

Challenge met Frosty. Geweldig om dit te bereiken in zo’n 

sterk deelnemersveld op dit prestigieuze evenement! Op 

zaterdag hebben we veel honden geshowd met geweldige 

resultaten. Frosty werd Best Of Breed en zat in de selectie 

van de hound group. Zijn dochter haalde het RCC. Bij de 

petits werd een zoon van mijn reu Best of Breed en 

uiteindelijk reserve-BIS. Mijn eigen honden haalden het RCC 

bij de reuen, het CAC en RCC bij de teven en beste pup reu 

en teef, dus eigenlijk bleef alles in de familie, 80 petits 

ingeschreven.

Crufts is uniek en een must voor de echte hondenliefhebber!’

Dylan past makkelijk in de beker die hij 

gewonnen heeft...

Kathleen Roosens en haar Papillon Dylan werden Best In Show
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Pim Candel: ‘Crufts is vier dagen lang feest!’

Pim nam met vier Labrador Retrievers deel: ‘Het kwalificeren voor 

Crufts is voor mij een doel op zich. Dit jaar kwalificeerde ik vier 

honden uit eigen fokkerij. Maar liefst 531 Labradors waren er 

ingeschreven, zaak dus om niet al te hoge verwachtingen te hebben. 

Waar ik in Europa pas tevreden ben met een BOS of BOB weet ik dat 

een shortlist of plaatsing op Crufts een haalbaarder doel is. 

Hoogtepunt was mijn Wahnahnish Silver Sensation die in een open 

klasse van maar liefst 42 kampioensteven tot de laatste acht mocht 

blijven staan. 

Crufts is de mogelijkheid bij uitstek om honden uit het buitenland te 

zien die je normaal niet zou kunnen zien, en vervolgens je eigen 

honden met deze kwaliteit te meten. Je ontmoet er fokkers en het is 

door de grotere aantallen honden per ras een perfecte gelegenheid 

om je kennis en oog voor een ras te verrijken. Voor iemand zoals ik, 

met een gigantische passie voor rashonden, is het vier dagen lang feest!’

Hannie Warendorf: ‘Crufts is eigenlijk te leuk om te showen’

Hannie deed dit jaar mee met Curly Coated Retrievers Bruiser 

(vader) en Miles (zoon): ‘Meestal ga ik zonder honden naar 

Crufts, gewoon om er heerlijk rond te kijken. Met honden kan 

dat moeilijker. Maar dit jaar toch weer met honden. Mijn 

mooiste Crufts-moment was toen ik met Miles, als tweede uit 

de open klas, de ring weer in mocht en het reserve-CAC 

kreeg - achter een reu die ik enorm waardeer. Als bonus won 

mijn oude reu Bruiser nog de special working en 

veteranenklasse en werd beste veteraan van het ras. Volgend 

jaar ga ik uiteraard weer. Maar dan weer lekker zonder 

honden, Crufts is eigenlijk veel te leuk om te showen!’

Kelly Wibbelink: ‘Om nooit te vergeten’

Kelly won met Golden Retriever Belle de titel Best of Breed: ‘Afgelopen januari kwam vanuit Italië de beeldschone Belle, 

Ch. Primavera In Anticipo Della Vall d’Aveto voor een tijd bij ons om shows te doen. Haar eerste optreden in Nederland, 

tijdens de Martini Dogshow, resulteerde al in twee 

CAC/CACIB’s en de Benelux Winner-titel. Zij reisde 

met ons mee naar Crufts. Belle streed met 47 

andere open class teven. Keurmeester Frank Kane 

keurde vlot en je kon duidelijk zien waar hij naar 

op zoek was: een Golden “fit for function”, conform 

de rasstandaard en die goed beweegt. Want wat 

hebben we moeten lopen tijdens de keuringen! 

Belle won de open class en ook de titel Best Bitch. 

Voor de BOB-keuze moest zelfs de referee de 

beslissing nemen: Belle was haar winnares. ‘Wat 

een fantastisch moment, maar dan komt wat 

Crufts zo bijzonder maakt: de erering…. De 

ervaring om in die erering te mogen staan, waar ik 

van kleins af aan alleen maar van heb kunnen 

dromen, was magisch! Belle werd derde in de groep, iets wat de Golden Retriever al lang niet meer is gelukt. Ik was zo 

overweldigd van trots en blijdschap, iets wat ik maar moeilijk met woorden kan omvatten. Om nooit meer te vergeten!’
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Mariska Vijvers-Roosink: ‘Een 

kippenvelmoment!’

Mariska Vijvers en haar Field Spaniel Lot 

kwalificeerden zich op de Amsterdam Winner 

2018 voor de Crufts. ‘Omdat ik daar geen 

rekening mee had gehouden heb ik nooit 

nagedacht over deelname aan Crufts 2019. Op 

aandringen van de fokker schreef ik tóch in en 

vroeg mijn man Timo Vijvers om haar te 

begeleiden. We hoopten op een plaats bij de 

beste drie van haar klasse. Tot onze verbazing 

en blijdschap werden we beste in de klasse! 

Vervolgens gingen we op voor Beste Teef. En 

op dat fantastische, bijna magische Groene Tapijt werd onze Lot, op een leeftijd van 19 maanden, Beste Teef van 

zestig ingeschreven Field Spaniels! Het moment dat de keurmeester haar aanwees, was een ‘kippenvelmoment’ en 

dat is het nog steeds als ik eraan terugdenk. Crufts is zo uniek omdat het een beetje ‘Olympisch’ aanvoelt. Het is 

speciaal om mee te mogen doen en het is uniek om te mogen winnen!’

Ron Temperman: ‘Ik heb genoten’

Ron Temperman kwalificeerde zich al vaker voor de Crufts, maar ging nog 

nooit eerder daadwerkelijk over tot deelname. Dit jaar voor het eerst wel, en 

met succes: ‘Nu de Brexit nadert dacht ik “nu moet ik het maar eens doen”. Ik 

heb mijn Bouvier-reu, Gibbs Britt van de Dambaern Hoeve, 14 maanden oud, 

ingeschreven. Er deden 24 reuen mee, en mijn grootste droom kwam uit: hij 

werd Beste Reu! En dat op zo’n prestigieuze show! Crufts is zeker een 

aanrader om als exposant dan wel als toeschouwer naartoe te gaan. Het is 

allemaal tot in de puntjes geregeld, mooie grote ringen en een geweldige 

sfeer. Er zijn zo veel bezienswaardigheden dat je aan één dag niet genoeg 

hebt. Zo mogelijk ga ik volgend jaar zeker weer. Ik heb genoten!’

Michèle Taffijn: ‘Dit verveelt 

nooit!’

Michèle Taffijn deed dit jaar al voor de zesde keer mee aan de Agility-

wedstrijden op Crufts, en ze is er trots op: ‘Dit keer deed ik mee met 

mijn jongste Sheltie Dutch RePlay. Zij mocht in de voetsporen van haar 

vader Dinky Dutch treden, die al viermaal eerder meedeed aan de 

British Open (2015, 2016, 2017 & 2018). RePlay en ik deden mee in de 

Novice Cup. Pas 3 jaar (en 2 dagen) oud, was dat erg knap maar ook 

spannend. Het eerste rondje, de jumping, wonnen wij glansrijk met bijna 

drie seconden voorsprong op nummer twee. Het tweede onderdeel, het 

vaste parcours, liepen wij helaas rond met drie kleine foutjes. Wederom 

in een mooie tijd, maar dat levert dan niets meer op. Net als voorgaande 

keren heb ik erg genoten van alles op en rond Crufts. Dit verveelt echt 

nooit! In het bijgaande filmpje wordt verteld hoe we ons hebben 

gekwalificeerd voor Crufts. ‘

Meer informatie

Voor meer verslagen van het evenement gaat u naar de (Engelstalige) website van Crufts: www.crufts.org.uk. En u 

kunt voor uitslagen ook naar een aparte website met alle resultaten.

Lot (rechts op de foto, samen met Timo Vijvers) 

werd uitgeroepen tot Beste Teef van haar ras.  

https://www.youtube.com/watch?v=P38WyZpQQ9c
http://www.crufts.org.uk
http://crufts.fossedata.co.uk/


11Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 4   |   maart 2019 Raadar

ROYAL CANIN EN RAAD VAN BEHEER ZETTEN 
PARTNERSHIP SPORT, WERKHONDEN & JEUGD VOORT 

De Raad van Beheer en Royal Canin waren de 

afgelopen drie jaar al partners op het vlak van  

‘actief met je hond’. Deze prettige samenwerking is 

onlangs voor de komende drie jaar verlengd. Tot en 

met 2021 promoten en ondersteunen we samen de 

hondensport, het werken met honden en Raad van 

Beheer Youth en Junior Handling in Nederland. 

Royal Canin en de Raad van Beheer werken daartoe 

samen als ‘Partners in Sport, working dogs en Youth’. De 

ondersteuning door Royal Canin wordt in de volle 

breedte van al deze disciplines ingezet. Zo is Royal Canin 

nauw betrokken bij de ondersteuning van de officiële 

wedstrijden, zoals de Nederlandse Kampioenschappen, 

de selectiewedstrijden voor Europese en 

Wereldkampioenschappen en de aankleding van de 

Nationale Teams. 

Ook de activiteiten voor de jeugd, zoals het Zomerkamp 

en de Junior Handling worden door Royal Canin 

ondersteund. 

Demonstratieteam Werkhonden

Ook worden er nieuwe activiteiten ondersteund. Zo zal er 

dit jaar een Demonstratieteam Werkhonden actief 

worden en komt er een Dag van de Werkhond op 31 

augustus 2019, met een mooi dagprogramma voor alle 

Kynologisch Instructeurs van werkhonden.  

De Raad van 

Beheer en Royal 

Canin kijken uit naar 

een actieve 

samenwerking en 

promotie voor alle 

actieve 

hondenliefhebbers!

CURSUS RINGMEDEWERKER IN MAASTRICHT

De Maastrichtse Honden Sport Vereniging (MHSV) organiseert op respectievelijk 5, 12 en 19 juni aanstaande de 

cursus Ringmedewerker, met als docent Ricky Lochs. Opgeven voor 29 mei aanstaande.

Tijdens de cursus Ringmedewerker bespreekt de docent 

de functies in de ring (commissaris, schrijver en 

ringmeester) en worden deze functies tevens uitgebreid 

geoefend. De docenten zijn zeer ervaren in het 

tentoonstellingswerk en helpen u daarbij met raad en 

daad. 

Voor meer informatie over de cursus in Maastricht kunt u 

terecht op de website van de MHSV: www.mhsv.nl. Voor 

meer algemene informatie over de cursus kunt u terecht 

bij de Vereniging Ringmedewerkers Nederland, kijk op 

www.ringmedewerkers.nl/.

Oproep

De cursus Ringmedewerker kunt u volgen bij een aantal 

van de bij ons aangesloten kynologenclubs en 

rasverenigingen. Bekijk het landelijk overzicht van 

cursussen op onze website. Rasverenigingen en 

kynologenclubs die de cursus geven, maar dit nog niet 

hebben aangemeld bij de Raad van Beheer, worden van 

harte uitgenodigd dit alsnog te doen. 

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

Marcel ter Horst van Royal Canin (links) neemt de 

speciale oorkonde van de Raad van Beheer in ont-

vangst van communicatiemanager Paul Peeters.

http://www.mhsv.nl
http://www.ringmedewerkers.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/ringmedewerker/
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DAG VAN DE HOND: 
VOORBEREIDINGEN IN 
VOLLE GANG!

De voorbereidingen voor de negende Dag van de 

Hond, die op zondag 26 mei a.s. met het thema 

Hond & Ras plaatsvindt, zijn in volle gang. Na het 

grote succes van de vorige edities – gemiddeld 

meer dan dertig deelnemende locaties door 

heel Nederland, totaal bijna 70.000 bezoekers 

in acht jaar en flink veel aandacht in landelijke 

en regionale media – wil de Raad van Beheer er 

samen met zijn leden en alle hondenliefhebbers 

weer een succes van maken. 

De dag is een geweldige promotie voor de (ras)

hond, de hondensport en voor de aangesloten 

verenigingen. Om hen te helpen bij de promotie 

van de dag, hebben we posters en flyers laten 

ontwikkelen, die zij onlangs hebben ontvangen. Al 

in februari hadden we vijftien aanmeldingen van 

kynologenclubs en rasverenigingen die meedoen, 

dus dat belooft wat. 

Informatieavond

Om de clubs te helpen met de invulling van hun 

eigen activiteiten tijdens het evenement, 

organiseren we van tevoren een inspirerende informatiebijeenkomst. Voor deze Dag van de Hond zijn top-instructeurs 

Mariska Vijver-Roosink, Marjolein Assendelft en Ingrid Piek ingeschakeld. Zij verzorgen op 2 april aanstaande bij 

Kynologenvereniging Nieuwegein een instructieavond voor instructeurs van de deelnemende kynologenclubs en 

rasverenigingen. Daarin komen de tien verschillende rasgroepen aan bod en gaan de instructeurs in op alle mogelijke 

activiteiten die je met alle mogelijke honden kunt doen. 

U komt toch ook?

U ziet, de Raad van Beheer doet er alles aan om liefhebbers van honden, jong en oud, een geweldige dag te 

bezorgen. U komt toch ook? Als u wilt weten waar er bij u in de buurt een Dag van de Hond wordt georganiseerd, kijk 

dan op www.dagvandehond.nl. Daar vindt u vanaf begin april alle deelnemende locaties, adressen en openingstijden. 

Wordt vervolgd!

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.hulphond.nl
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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DATABANK HONDEN AANGESLOTEN BIJ EUROPESE 
PETMAXX

Omdat uit vragen blijkt dat veel mensen nog niet 

op de hoogte zijn, herhalen we hierbij het bericht 

dat de Databank Honden, een initiatief van de 

Raad van Beheer, eind 2017 is aangesloten op de 

Europese zoekmachine Petmaxx, de meest gebruikte 

zoekmachine voor vermiste honden in Europa. 

Door deze link met Petmaxx is de kans op hereniging met 

een hond ingeval van vermissing in Europa een stuk groter 

geworden. Voor hondeneigenaren die veel reizen met hun 

hond in Europa is de aansluiting bij Petmaxx een extra 

reden om hun hond bij Databank Honden aan te melden. 

Vanaf 1 april 2013 is het in ons land verplicht om iedere 

geboren of geïmporteerde hond te registreren in een 

officieel erkende databank, zoals de Databank Honden. 

Dit geldt zowel voor de fokker als de (pup)eigenaar. Sinds 

eind 2017 is het dus ook mogelijk internationaal een 

beroep doen op de Databank Honden via Petmaxx.com. 

Op www.databankhonden.nl vindt u alle mogelijke 

informatie en kunt u uw hond(en) registreren.

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. 

UITSPRAAK GESCHILLENCOMMISSIE: LIK-OP-STUKBELEID 
BEVESTIGD

In een beroepsprocedure tegen een schorsing 

tijdens de World Dog Show 2018 wegens het in 

de auto achterlaten van honden, deed onlangs de 

Geschillencommissie uitspraak: de schorsing was 

gerechtvaardigd omdat het lik-op-stukbeleid was 

overtreden. 

Op de World Dog Show 2018 in Amsterdam is het beleid 

geïntroduceerd dat géén honden in de auto mochten 

worden achtergelaten. Exposanten (of bezoekers) die 

honden toch in de auto achterlieten, werden geschorst 

en eventueel behaalde punten en/of titels werden 

ingetrokken. Tegen zo’n schorsing was eerst bezwaar en 

later beroep bij de Geschillencommissie ingesteld. 

Beroepsprocedure

In het beroep werd onder meer naar voren gebracht dat 

de genoemde tijdstippen waarop de honden in de auto 

zaten niet consistent waren. Daarnaast was er in de 

desbetreffende auto airconditioning aanwezig. De 

Geschillencommissie was echter heel duidelijk. Omdat 

vaststond dat de honden van exposant in de auto waren 

achtergelaten – dat werd ook niet ontkend door de 

exposant – was hoe dan ook het lik-op-stukbeleid 

overtreden. Om die reden was het gerechtvaardigd om 

de exposant te schorsen en de behaalde punten en 

titels in te trekken.

Het genoemde beleid was ingesteld om te voorkomen dat 

het welzijn van honden zou worden aangetast. Zowel de 

organisator Stichting WDS 2018 als de Raad van Beheer 

hebben hondenwelzijn hoog in het vaandel staan en zijn 

dan ook blij met deze uitspraak. In verband met de privacy 

van betrokken exposant wordt de uitspraak niet 

gepubliceerd.

http://www.databankhonden.nl
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VOOR DE AGENDA: 
INFORMATIEDAG 
VOOR HONDEN- EN 
KATTENFOKKERS 

Op woensdag 10 april aanstaande vindt in de Fokker 

Terminal te Den Haag de Landelijke Fokkersdag plaats, 

als aftrap van het Voorjaarsdagen Congres dat van 

10 tot 12 april worden gehouden. Op deze dag komen 

vooraanstaande veterinaire wetenschappers aan het 

woord over tal van onderwerpen die van belang zijn 

voor de fokkerij. Een prima kans om helemaal bijgepraat 

te worden, dus noteer deze datum in uw agenda! 

Voor deze dag worden 15 nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters toegekend.

Een greep uit de sprekers en onderwerpen: Herman 

Hazewinkel, specialist Orthopedie, over erfelijke 

gewrichtsaandoeningen; Anne-Marie Verbruggen, 

specialist Oogheelkunde, over erfelijke 

oogaandoeningen; Niek Beijerink, specialist Cardiologie, 

over erfelijke hartaandoeningen; Jeffrey de Gier, 

specialist Voortplanting, over fertiliteitsbegeleiding; 

PETscan over welke erfelijke aandoeningen bij bepaalde 

rassen kunnen voorkomen; Herman Egberink, specialist 

Virologie, over titeren van honden; de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de import en 

export van honden en katten; Royal Canin over het 

nieuwe product Puppy Protech. 

Ga naar het volledige programma. 

Voorjaarsdagen

Deze Landelijke Fokkersdag wordt door de 

Voorjaarsdagen Commissie georganiseerd voorafgaand 

aan het Voorjaarsdagen Congres, een jaarlijks 

terugkerend internationaal congres voor dierenartsen en 

paraveterinairen. De Landelijke Fokkersdag wordt 

georganiseerd in samenwerking met onder andere de 

Raad van Beheer, de Nationale Databank 

Gezelschapsdieren, Royal Canin, de NVWA, het 

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en 

verschillende specialisten diergeneeskunde.

Inschrijven

Inschrijven voor de Fokkersdag kan via de website van 

de Voorjaarsdagen. Daar vraagt men u een (gratis) 

‘Vet-login’ aan te vragen. Deze Vet-login wordt alleen 

gebruikt om voor de Fokkersdag in te schrijven, u zult via 

deze registratie alleen informatie over dit congres 

ontvangen.

Wat: Landelijke Fokkersdag

Wanneer: Woensdag 10 april 2019 van 9:00 - 17:30 uur

Waar: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch, koffie en 

thee. Gratis parkeren.

Meer informatie: www.voorjaarsdagen.eu/pre-

conference-dag/ 

De Fokkersdag vindt plaats op een prachtige locatie met een toepasselijke naam: de Fokker Terminal in Den Haag

https://voorjaarsdagen.eu/file/2019/02/Programma-Fokkersdag.pdf
https://voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/
https://voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/
http://www.voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/ 
http://www.voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/ 
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GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR 
TOEKOMSTIGE HULPHONDEN

Hulphond Nederland is op zoek 

naar gastgezinnen die pups 

gedurende het eerste jaar van hun 

opleiding een warm thuis willen bieden. De stichting leidt hulphonden 

voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of emotionele 

problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen 

zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken 

gebaat bij de inzet van hulphonden. 

Hulphonden wonen in het eerste jaar van hun leven in 

een huiselijke omgeving. Hier worden zij opgevoed tot 

rustige en sociaalvaardige honden en leren de eerste 

basiscommando’s. Bij het gastgezin komen ze in 

allerhande situaties terecht en leren op iedere denkbare 

plek hun rust te vinden en zich sociaal te gedragen. Hun 

verantwoordelijke taak in de toekomst vraagt om een 

consequente opvoeding. Daarom worden gastgezinnen 

intensief vanuit Hulphond Nederland begeleid door 

gastgezinbegeleiders. In het gastgezin wordt de basis 

gelegd voor een goede hulphond, die in zijn latere leven 

van zoveel betekenis is. 

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website van Hulphond 

Nederland: https://hulphond.nl/gastgezin. Daar leest u 

ook terug in welke regio’s momenteel behoefte is aan 

gastgezinnen en kunt u zich direct aanmelden.

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://hulphond.nl/gastgezin
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/aanmelden
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FAIRFOK: RAAD VAN BEHEER IN INTERNATIONAL 
PARTNERSHIP FOR DOGS

In het International Partnership For Dogs (IPFD) werken wereldwijd nationale kennelclubs en 

wetenschappers samen om de gezondheid, het welzijn en welbevinden van honden te verbeteren. 

Centraal staat de portalwebsite www.dogwellnet.com, waar de aangesloten kennelclubs kennis, 

ervaringen en best practices delen. Onlangs is de Raad van Beheer toegetreden tot dit platform. 

De gezondheid van onze honden vinden we allemaal 

belangrijk. We willen niet alleen dat een hond oud wordt, 

we willen dat hij goed oud wordt en dat we lang van hem 

kunnen genieten. Dat is niet iets voor ons als Nederlanders, 

dat vinden we van Amerika tot Europa van Afrika tot de 

Noordpool, geen verschil van mening op dit punt. Maar hoe 

we dat moeten realiseren, dat is vaak lastiger.

Platform

Om dit te helpen oplossen hebben verschillende 

kennelclubs, wetenschappers en fokkers alweer enige 

jaren geleden afgesproken een platform op te richten 

waar betrouwbare informatie gedeeld kan worden: over 

successen, maar ook over zaken die minder goed gaan of 

zelfs mislukken. Uiteindelijk willen we immers van elkaar 

leren en het samen beter maken voor de volgende 

generatie. Zo is het IPFD ontstaan en de website 

dogwellnet.com 

De Raad van Beheer ondersteunt nu ook het IPFD. De 

komende tijd zullen we een aantal onderwerpen die u ook 

op dogwellnet.com kunt terugvinden nader toelichten.

Harmonisatie DNA

Op dogwellnet.com kunt u meer informatie vinden over 

welke DNA-tests zinvol zijn bij een bepaald ras en waar 

deze kunnen worden uitgevoerd. Via de website kunt u ook 

de verschillende laboratoria vergelijken. U kunt zoeken per 

ras, per ziekte/DNA-test en per laboratorium. Per test en 

per ras wordt achtergrondinformatie gegeven, inclusief de 

wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn “eenvoudige” 

DNA-tests waar uit blijkt of je hond vrij, drager of lijder van 

een bepaalde aandoening is. Maar er zijn ook moeilijkere 

tests, die slechts een voorspellende waarde hebben. Hoe 

kan je het beste met zulke resultaten omgaan? De 

wetenschappers die betrokken zijn bij dit project zullen de 

fokkers en dierenartsen hierbij ondersteunen.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

http://dogwellnet.com
http://dogwellnet.com
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen?utm_source=website%20HvD%20abonneren%20menubalk&utm_medium=website&utm_campaign=Abonneren_menubalk
http://www.databankhonden.nl
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ESTHER HAGEN GOED OP DREEF IN EERSTE SESSIE KENNIS 
TOUR 2019 

Op donderdag 7 maart jl. verzorgde Esther Hagen-

Plantinga in Ermelo de lezing ‘De voor(oor)delen van 

graanvrije voeding en andere fabels en feiten. Weet jij hoe 

het werkelijk zit?’ Het toegestroomde publiek (de zaal was 

al snel uitverkocht) genoot, en waardeerde de spreker met 

een 8,0 en de inhoud van de lezing met een 7,7

Goede voeding voor de hond, het houdt ons allemaal 

bezig. Het internet staat vol met statements en adviezen 

van zelfverklaarde experts die hun mening verkondigen 

over de enige juiste manier van voeren van de hond. 

Graanvrije voeding voor onze hond wordt hierbij 

veelvuldig aangehaald. Maar wat is nou de zin en de 

onzin van graanvrij voeren? Is graan nou echt zo slecht 

voor het dier? De bron van allergieën en onverklaarde 

ziektecondities? Zijn er ook risico’s en nadelen 

verbonden aan graanvrij voeren? Op deze en andere 

kwesties ging Esther Hagen in tijdens deze lezing.

Volgende lezing

Op donderdagavond 18 april houdt Roswitha van de 

Sandt de lezing ‘For your eyes only: over ogen, 

oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek’. In deze lezing 

gaat Roswitha onder meer in op de anatomie en functie 

van het oog, oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek. Ze 

besteedt uitgebreid aandacht aan de uitvoering van dit 

oogonderzoek, waarop wordt gecontroleerd, hoe dit 

wordt beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te 

voorkomen zijn. Voor deze sessie worden 15 

nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters 

toegekend. 

Let op: deze lezing is inmiddels uitverkocht!

FAIRFOK: RASVERENIGINGEN WELSH CORGI 
ONDERSTEUNEN OOGONDERZOEK 

Op 11 mei aanstaande 

organiseert de Nederlandse 

Welsh Corgi Club (NWCC) 

een lezing over erfelijke 

oogaandoeningen, verzorgd door dr. F.C. Stades, 

dierenarts en ECVO-specialist. De lezing vindt plaats in 

DogCenter Zaltbommel en is gratis toegankelijk voor 

alle geïnteresseerden. Het bijwonen van de lezing levert 

keurmeesters 15 nascholingspunten op.

Een van de speerpunten van de Nederlandse Welsh 

Corgi Club is het vergroten van kennis omtrent de 

gezondheid van het ras en het bevorderen van 

gezondheidsonderzoeken. De vereniging heeft 

hiervoor ook budget beschikbaar gesteld. Deze lezing 

past in dit beleid.

 

ECVO-onderzoek

Aansluitend op de lezing is er gelegenheid een ECVO-

onderzoek uit te laten voeren bij Welsh Corgi Pembrokes 

en Welsh Corgi Cardigans die vooraf, voor 1 mei, via de 

website aangemeld zijn. Om hiervan gebruik te maken, 

hoeft u geen lid te zijn. Voor leden van de NWCC en 

Welsh Cardigan Club Nederland is het mogelijk een 

bijdrage in de kosten te krijgen.

Aanmelden voor deze lezing en (eventuele) ECVO-

onderzoek kan op www.welshcorgiclub.nl. 

Esther Hagen in actie tijdens de Kennis Tour

http://www.welshcorgiclub.nl
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FAIRFOK: DIERENARTSEN VORMEN COMMISSIE 
JONGE HONDEN

Op 12 februari jl. organiseerde de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 

(KNMvD) in Houten een oriënterende bijeenkomst over 

de op te richten KNMvD-commissie Jonge Honden. Deze 

‘denktank’ van dierenartsen is bedoeld om oplossingen 

te bedenken voor de gezondheidsproblemen die 

gepaard gaan met de (internationale) hondenhandel 

en –fokkerij. Dierenarts Laura Roest van de Raad van 

Beheer was erbij en doet verslag.

De bijeenkomst was positief. De opkomst was hoog - zo’n 

45 dierenartsen uit het hele land -  en er was energie. 

‘Wat kunnen we betekenen voor de honden maar ook 

voor de mensen?’ vroeg men zich af. Realiteit is dat er 

een grote vraag naar honden is. Er zijn mensen die niet 

kunnen wachten op een rashond met stamboom, of dat 

om andere redenen nooit willen, en zo al gauw bij de 

broodfok en importhonden terecht kunnen komen. Er zijn 

ook mensen die honden willen redden van de straat. 

Uitdaging voor de dierenartsen is daarin een 

begeleidende, adviserende rol te hebben ten bate van 

een gezonde en sociale Nederlandse hond. Daarover 

werd uitgebreid gebrainstormd. 

Stand van zaken

De huidige stand van zaken in de fokkerij en handel is als 

volgt. Pups uit de georganiseerde fokkerij worden 

allemaal gezien door de Raad van Beheer voordat ze 

worden ingeschreven in het Nederlandse Honden 

Stamboek. Het gaat om circa 35.000 pups per jaar. De 

overige ruim 100.000 pups per jaar bestaan uit look-

alikes van Nederlandse fokkers, en importpups en een 

groeiende groep “rescue honden” – honden die van 

straat gered worden en op oudere leeftijd geïmporteerd 

worden. Afhankelijk van de herkomst van de honden 

spelen er specifieke gezondheidsproblemen. 

Rashonden

Zo zijn er bij rashonden zorgen over de toename van 

inteelt en verwantschap en moet men blijven waken om 

overdrijvingen in uiterlijk te voorkomen. Dierenartsen 

krijgen te maken met fokbeleid, screeningsonderzoeken 

en DNA-tests, maar ook met “reparatie van problemen” 

zoals oogproblemen, keizersneden en neusgatcorrecties. 

Er is volgens de aanwezige dierenartsen nog veel te 

winnen in het begeleiden van de vruchtbaarheid en 

goede ondersteuning van het 

fokbeleid. De mensen binnen 

de rashondenfokkerij willen het 

beste voor hun ras, 

dierenartsen kunnen hen daar goed bij ondersteunen en 

samenwerken om de rashond voor de toekomst (gezond) 

te behouden.

Importhonden

Bij de importhonden uit de voormalige Oostbloklanden is 

er minder aandacht voor hygiëne en socialisatie. Dus 

krijgen dierenartsen te maken met infectieziektes en 

gedragsproblemen. Daarnaast zijn deze pups vaak direct 

verkrijgbaar, wat een impulsaankoop mogelijk maakt. Bij 

de ‘rescue honden’ zien we weer andere problemen. Er 

kunnen ziektes meekomen uit het land van herkomst, 

zoals Leishmania en Brucella. Daarnaast kunnen er veel 

gedragsproblemen voorkomen, hebben dieren moeite 

met de drukte in Nederland, of kunnen niet wennen aan 

het aangelijnd zijn. Vanuit dierenartsen is er voorlichting 

beschikbaar, maar dat bereikt niet altijd de nieuwe 

eigenaar op tijd. Zie bijgaand voorbeeld 

De KNMvD heeft beloofd dat goed doordachte plannen 

steun kunnen krijgen om verder te ontwikkelen. We 

houden de commissie Jonge Honden goed in de gaten!

https://www.esccap.eu/uploads/docs/hhkq2p8n_Bellangrijke_zaken_bij_import_van_zwerfhonden_uit_het_buitenland.pdf
http://www.dagvandehond.nl
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NIET VERGETEN: ‘DE NATIONALE’ OP 
29 JUNI AANSTAANDE!

Staat hij al in uw agenda? Dé show voor de Nederlandse 

Hondenrassen: De Nationale op zaterdag 29 juni 2019 

in Zutphen. Het is alweer de derde CAC-show speciaal 

voor de Nederlandse Hondenrassen, georganiseerd 

onder auspiciën van de Raad van Beheer.

De Nationale is een groots spektakel met en voor alle 

Nederlandse Hondenrassen. De show werd in 2015 voor 

het eerst georganiseerd en wordt sindsdien om het jaar 

gehouden. 

Negen rassen

In Nederland kennen we negen verschillende 

hondenrassen: de Drentsche Patrijshond, de Hollandse 

Herdershond (in drie variëteiten; langhaar, korthaar en 

ruwhaar), de Hollandse Smoushond, het Markiesje, het 

Nederlandse Kooikerhondje, de Saarlooswolfhond, de 

Nederlandse Schapendoes, de Stabijhoun en de 

Wetterhoun. Al deze rassen zijn die dag te bewonderen en 

de actuele aantallen worden eind maart via de website 

www.nhsn.nl bekendgemaakt. Zo zien we dat de Drentsche 

Patrijshond qua aantal inschrijvingen flink aan kop ligt. Als 

de houders van Stabijhouns de titel hoog willen houden 

met het hoogste aantal inschrijvingen, dan moeten ze nu 

wel in actie komen en inschrijven! Ook de andere rassen 

laten een gevarieerde spreiding zien in aantallen. In het 

taartdiagram hiernaast ziet u de verdeling in beeld.

Inschrijven kan nog!

Van sommige Nederlandse hondenrassen lopen er 

ongeveer 6.000 rond in Nederland en van andere rassen 

nog geen 500.  Wilt u ze allemaal bij elkaar zien? Kom dan 

29 juni aanstaande naar Zutphen. En bent u zelf een 

gelukkige eigenaar van een Nederlands hondenras? Neem 

uw viervoeter dan ook mee en schrijf hem in. Uw hond mag 

toch zeker niet ontbreken tijdens deze bijzondere dag?

Voor meer informatie en actuele gegevens rond 

inschrijvingen gaat u naar de website www.nhsn.nl of 

stuur een e-mail naar info@nhsn.nl.

PRINS NEEMT MARTIN GAUS ACADEMIE OVER

Prins Petfoods neemt de Martin Gaus Academie 

in Lelystad over. Daarmee zet het Veenendaalse 

familiebedrijf een belangrijke stap op het gebied van 

educatie, een van de pijlers van het bedrijf. 

Prins zal de komende jaren nationaal en internationaal 

verder werken aan breder en beter aanbod van 

kennisoverdracht. Naast het aanbieden van een 

opleiding voor speciale Health Coaches die bij alle 

dagelijkse zaken rond huisdieren kunnen helpen, is dat 

nascholing voor alle doelgroepen in de dierenbranche: 

van dierenspeciaalzaak tot hondenschool, van dierenarts 

tot trimsalon en van fokker tot consument. Veel aandacht 

zal er ook zijn voor bijvoorbeeld hondensporten en 

coaching voor mens en dier.

Meerdere locaties

Alle afspraken met docenten en medewerkers van de 

Martin Gaus Academie lopen door. Naast de academie in 

Lelystad zullen er via Prins meerdere opleidingslocaties 

verspreid over Nederland komen, waar naast klassikaal 

en veel praktijkgericht onderwijs ook gewerkt gaat 

worden met moderne lesvormen als live streaming, 

e-learning en video.

De verdeling van de rassen uitgebeeld in een taartdiagram

http://www.nhsn.nl
mailto:info%40nhsn.nl?subject=
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WK WERKHONDEN FCI 2020: 
HOOFDSPONSORS TEKENEN 
CONTRACT

Van 9 t/m 13 september 2020 wordt op het 

Sportpark Ordebos, bij voetbalclub csv Apeldoorn, 

het Wereldkampioenschap Werkhonden FCI 2020 

gehouden. Onlangs tekenden de hoofdsponsors 

het samenwerkingscontract met onze Commissie 

Werkhonden: Apport Hondesport, Happy Dog, 

Bouwonderneming Veeneman en csv Apeldoorn. 

De Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer is 

uiteraard erg blij met deze samenwerking. Om de 

werkhondensport over de hele wereld populairder te 

maken, spelen sponsors een grote rol in ons werk. Zonder 

hun hulp is een evenement zoals het WK FCI 2020 niet 

mogelijk. Sponsors bieden niet alleen financiële 

ondersteuning voor dit evenement, maar spelen ook een 

grote rol in het samenbrengen van hondensportliefhebbers 

van over de hele wereld, door middel van promotie en, in 

dit specifieke geval, een prachtige winkelstraat in en om 

het Sportpark Ordebos te Apeldoorn.

Promotiemolen

Binnenkort is de website van het WK Werkhonden online 

en gaat de promotiemolen volop draaien. Kortom, u hoort 

van ons. Overweegt u als ondernemer om zichtbaar te 

worden op dit evenement, neem dan gerust contact op 

via info@fci2020.nl of bel met Jos Beck, telefoon 06-

53885125. 

 Het tekenen van het contract. Vlnr: Gerard Besselink van de 

Commissie Werkhonden, Carel Meijer van Apport Hondesport, 

Jan Veeneman van Bouwonderneming Veeneman, Arian Tak 

van Happy Dog en Frits van der Ley van csv Apeldoorn
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CONGRES ‘DE STAAT VAN HET DIER’: DIERENWELZIJN 
VOORUITGEGAAN

Het congres ‘De Staat van het Dier’ bij gelegenheid 

van het 25-jarig jubileum van de Raad voor 

Dierenaangelegenheden (RDA) op 14 februari jl. in 

Santpoort-Noord, ging vooral over verbinding tussen de 

verschillende partijen die zich met dieren bezighouden. 

Ook werden de resultaten gepresenteerd van een 

publieksonderzoek dat liet zien dat veel mensen in het 

land vooruitgang waarnemen van het welzijn van de 

dieren in de laatste 25 jaar. 

Het onderzoek liet 

duidelijk zien dat er 

ook nog veel zorgen 

zijn, soms over 

onderwerpen die aan 

het eind van de 

vorige eeuw nog 

weinig tongen 

losmaakten: 

megastallen, genetische aanpassing van dieren, de 

positie van dieren in de natuur. Minister Carola Schouten 

van LNV ging ook in op de maatschappelijke discussie. 

‘Die is de laatste jaren intenser geworden’, zei ze. ‘Mijn 

ervaring is dat de flanken wel wat feller zijn geworden [...]. 

Toch wil ik die flanken erbij houden want dat geeft 

meerwaarde aan de discussie.’ In zogeheten break-out 

sessies, kleinere bijeenkomsten over specifieke 

onderwerpen aan het eind van het congres, werd 

gesproken over het doden van dieren, de koe en de 

grutto, het vermenselijken van dieren en de gaten in de 

regelgeving rond dieren. Geen onderwerp werd 

geschuwd, geen wanklank werd opgetekend. De RDA 

toonde zich daarmee een verbindende speler op het 

toneel van de verhitte maatschappelijke discussies.

Het congres was goed georganiseerd op een prachtige 

locatie met veel boeiende sprekers voor een gevarieerd 

publiek. Dit waren samen de ingrediënten voor succes. 

Bekijk het verslag, of het videoverslag.

Minister Schouten: ‘Discussie is de 

laatste jaren intenser geworden’

mailto:info%40fci2020.nl?subject=
https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2019/02/15/congres-%E2%80%98de-staat-van-het-dier%E2%80%99-pleidooi-voor-verbinding
https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2019/03/05/rda-congres-staat-van-het-dier-14-februari-2019-videoverslag
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‘RAAD HET RAS’ MAART: BOUVIER DES FLANDRES

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 winnaar kan ook 

kiezen voor een sessie van onze Kennis Tour.

De rashond van de maand maart was Bouvier 

des Flandres. Winnaar van deze maand is 

Kirsten Scholten. Kirsten heeft gekozen voor 

een gratis sessie van Kennis Tour. Gefeliciteerd!

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

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

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

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 → 6 en 7 april IJsselshow Zwolle 

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 20 en 21 april Dogshow Goes 

 CAC/CACIB alle rasgroepen 

 → 25-26 mei Dogshow Oss 

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 9-10 juni Pinkstershow Arnhem 

 CAC/CACIB alle rasgroepen

SPREEKUUR VOORZITTER 
RAAD VAN BEHEER

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt 

maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van 

Beheer in Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op 

afspraak. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden 

via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo 

spoedig mogelijk contact met u op.

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas 

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

 

BESTEL HET BOEK NU!
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

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

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

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

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

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

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
https://www.ijsselshow.nl
https://www.dogshowgoes.nl
https://www.kcoss.nl
https://www.pinkstershow.com/
mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas 
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van 

vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied 

van Tentoonstellingen, 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.

10 april 2019:   Landelijke Fokkersdag in de 

Fokker Terminal, Den Haag

26 mei 2019:   Dag van de Hond thema ‘Hond & 

Ras’ (www.dagvandehond.nl)

12 juni 2019:   Symposium Genetica voor de 

Kynologie, Universiteit Utrecht

22 juni 2019:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

31 augustus 2019:   Dag van de Werkhond, 

Woudenberg, nadere info volgt

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/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.dagvandehond.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
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/
http://www.dagvandehond.nl

