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EERSTE FOKKERSCAFÉ OP 27 AUGUSTUS AANSTAANDE!

De Raad van Beheer organiseert speciaal voor 

(aspirant-)fokkers van stamboomhonden gratis 

toegankelijke inloopavonden op locatie in de regio: 

de Fokkerscafés. Gezellig en informeel, de koffie 

staat klaar. Het eerste Fokkerscafé vindt plaats op 

dinsdagavond 27 augustus aanstaande bij KC De 

Baronie, Posthoorn 8A te Teteringen. 

De regionale buitendienstmedewerker is er, samen met 

een aantal ervaren fokkers. Zij staan klaar om al uw 

vragen te beantwoorden en u te adviseren. Soms is er 

ook een dierenarts of andere specialist aanwezig voor 

specifieke vragen. Als u zich van tevoren aanmeldt, kunt 

u ook alvast vragen of gewenste thema’s insturen. Dan 

kunnen de deskundigen zich voorbereiden. 

Meer avonden

Er staan nog Fokkerscafés op stapel voor na de 

zomervakantie bij KC Apeldoorn, KC Gorinchem, KC 

Nijmegen, KC Delft en KV Waalwijk, en er hebben zich 

nog meer KC’s aangemeld. De exacte data volgen op 

korte termijn. Een locatieoverzicht, data en het 

aanmeldformulier vindt u op de website 

Fokkerondersteuning

editie
juli

2019

Fokkerondersteuning

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/
http://www.puppyverschillen.nl
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EERSTE UITSLAGEN EUROPEAN OPEN JUNIOREN AGILITY 

Van 12 t/m 14 juli jl. werd in 

Kreuzlingen, Zwitserland het European 

Open Junioren Agility gehouden. De 

Nederlandse delegatie onder leiding 

van coaches Petra Elias en Joost 

Hoogeveen, heeft het prima gedaan. 

Hieronder de eerste mooie resultaten, in de volgende 

Raadar een uitgebreider verslag.

Gouden medaille!

In de klasse U15 Large (de U staat voor Under, dus onder 15 

jaar) behaalde Caitlin van Zon met haar Groenedaeler Boyke 

(Blackfever Boyke) een Goude Medaille! In de klasse U15 

Medium behaalde Lisanne Stoutjesdijk een mooie vierde 

plaats overall met Shetland Sheepdog Panda (Zarvo’s 

Silverblue Fever). Lysianne van Proosdij behaalde in de klasse 

U12 Medium eveneens een mooie vierde plaats overall met 

haar Shetland Sheepdog Lennie (Lennie’s Cool Running). In de 

klasse U15 Small werd Ilse Nora Bliek zesde met haar hond 

Wicky. Allemaal gefeliciteerd!

Caitlin van Zon behaalde een prachtige eerste plek in 

Klasse U15 Large!

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)

http://www.onzehond.nl/raadar
http://reaal.nl
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‘DE NATIONALE’ WAS EEN ECHT NEDERLANDS FEESTJE!

We hebben er vier jaar op moeten wachten, maar het 

was het meer dan waard: zaterdag 29 juni jl. werd voor 

de derde maal De Nationale georganiseerd, dé show 

voor de Nederlandse hondenrassen. De sfeer zat er 

goed in. Er waren veel bezoekende mensen en honden. 

De negen zeer kundige keurmeesters hebben maar 

liefst 360 honden gekeurd, verdeeld over de negen 

rassen. Verslag van Diana Striegel.

Nederland heeft negen prachtige hondenrassen en tijdens 

De Nationale komen ze allemaal bij elkaar. Het Walhalla 

voor de liefhebber... Met name in de ochtend was het 

vooral een gezellig samen zijn. Praten over honden met 

bekenden, kennismaken met andere liefhebbers van 

Nederlandse hondenrassen en door alle gezelligheid niet 

vergeten om op tijd in de ring te zijn met je eigen hond. 

Kind-hondshow

De jeugd gaf het startschot voor de eindkeuringen. De 

vele deelnemers aan de Kind-hondshow lieten zich van 

hun beste kant zien. Het ging erom zo origineel mogelijk 

in de erering te komen: een Friese boer met zijn stoere 

Wetterhoun, een Kooikerhondje als hot-dog en ga zo 

maar door. Uiteindelijk won Maebh Hooghiemster met 

haar Stabijhoun. De keurmeester maakte de rest van de 

jonge exposanten allemaal tweede.

Beste veteraan

Na deze keuringen ging de jeugd nog even door. Als 

beste jongste pup werd de Hollandse Herder ruwhaar 

Vrouw Cluyn van Asahiv ‘t Cluyn’s Erf aangewezen en 

beste pup werd de Wetterhoun Pippe van Meerlebroek. 

De titel beste jeugdhond van de Nederlandse 
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Het was druk en gezellig Kind-Hondshow

De Nationale, met 360 deelnemende honden een show om trots op te zijn!
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hondenrassen was voor de Stabij-teef Marrondales 

Yldau. Nog een overwinning voor een Stabijhoun; Its Abe 

Tibbe fan è Âlde Leane mag zichzelf de komende jaren 

beste Hollandse werker noemen en het Nederlandse 

Kooikerhondje Sam kreeg de titel beste veteraan. Mooi 

om te zien hoe vitaal de ‘oudjes’ erbij stonden in de ring. 

Nederland is gezegend met sterke hondenrassen die met 

gemak de leeftijd van tien plus halen. 

Wisselbokalen

Vervolgens was de uitreiking van de prestigieuze 

wisselbokalen. Allereerst de beste Koppel. Deze prijs 

is ter beschikking gesteld door de Stichting Zeldzame 

Huisdierrassen. Een mooi koppeltje Nederlandse 

Kooikerhondjes van I.L.M. Skov lieten zich van hun 

beste kant zien en wonnen deze klasse. Vervolgens 

waren de fokkerijgroepen aan de beurt. De ring was 

bijna te klein waardoor de honden dicht op elkaar 

stonden, maar dat was geen enkel probleem. Wat 

hebben de Nederlandse hondenrassen toch allemaal 

een geweldig karakter! Uiteindelijk kozen de twee 

keurmeesters de Nederlandse Kooikerhondjes van 

kennel Camelot’s Polderzicht (mw C.C. Kerssens) als 

beste groep.

Best in Show

Allround keurmeester Rony Doedijns was speciaal naar 

Zutphen gekomen om de Best in Show te keuren. Wat 

een kwaliteit stond er in de ring! Van de elf honden 

werden er drie uitgekozen. Als derde eindigde de Stabij 

die ook beste jeugdhond is geworden: Marrondales 

Yldau. Runner up werd de Saarlooswolfhond Lyco van de 

Wolfsdreuvnik. Het Deense Nederlandse Kooikerhondje 

Vitovanis’ Imillo D’gabhi werd uiteindelijk gekozen tot de 

Best in Show. 

Wat wil de baas?

Het Deense Nederlandse Kooikerhondje Vitovanis’ Imillo D’gabhi werd uiteindelijk uitgeroepen tot Best In Show

Even rusten na alle inspanningen
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EVEN VOORSTELLEN: DRIE NIEUWE BESTUURSLEDEN RAAD 
VAN BEHEER

In de Algemene Vergadering van 22 juni jl. namen 

drie bestuursleden afscheid en werden drie nieuwe 

bestuursleden benoemd: Paul Mandigers, Carel Canta en 

Jur Deckers. We stellen hen hieronder kort aan u voor. 

Paul Mandigers

Dierenarts/onderzoeker dr. Paul 

Mandigers (1963) is in het 

dagelijks leven werkzaam bij de 

Faculteit Diergeneeskunde van 

de Universiteit Utrecht, onder 

meer bij het ExpertiseCentrum 

Genetica Gezelschapsdieren. 

Hij houdt zich actief bezig met 

rasgebonden aandoeningen en 

probeert die in kaart te brengen en te bestrijden. Vanuit 

deze positie heeft hij sinds 2014 deelgenomen aan het 

Platform Fairfok. Paul is liefhebber van rashonden en heeft 

onder meer een Schotse herder, Italiaans Windhondje, 

Whippet en een Cairn Terrier gehad. Met de Schotse 

herder heeft hij gefokt en enkele malen geshowd. Ook 

was hij ringmeester op de Winner Show. Hij houdt als 

wetenschappelijk adviseur c.q. dierenarts contacten met 

tal van rasverenigingen. Zo adviseerde hij onder meer voor 

de Leonberger, Belgische herder, Schipperke, Stabij- en 

Wetterhoun, Saarlooswolven, Markiesje en het 

Kooikerhondje. 

Carel Canta

Carel Canta (1956) is in het 

dagelijks leven directeur van 

een holdingmaatschappij. In 

1968 kreeg hij zijn eerste 

rashond, een Greyhound. Later 

had hij onder meer een Barsoi, 

Golden Retriever, Hollandse 

— en Duitse Herder, Field 

Spaniël. Zijn echtgenote fokt 

Field Spaniëls. Carel showt met dit ras sinds 1970 in 

binnen- en buitenland, met als resultaat meer dan 35 

definitieve showkampioenen. In Engeland behaalde hij 

een aantal CC’s en BOB’s, waaronder het Engels 

Clubkampioenschap en Crufts Winner 2007. Carel 

vervulde en vervult tal van bestuursfuncties. Hij is onder 

meer mede-oprichter en voorzitter van de Field Spaniël 

Club Nederland, voorzitter van Koninklijke Nederlandse 

Kennelclub Cynophilia, voorzitter van kynologen-

vereniging Waalwijk e.o. en erelid van de Field Spaniel 

Club Nederland. In 2011 kreeg hij de Gouden Erespeld 

van de Nederlandse Kynologie.

Jur Deckers

Mr. Jur Deckers (1956) is in het 

dagelijks leven werkzaam als 

advocaat en mediator. Hij was 

onder meer directeur-

bestuurder van verschillende 

woningcorporaties en 

commissaris van verschillende 

bedrijven/instellingen. Hij is 

vaste columnist van Cobouw (dagblad voor de bouw) en is 

bestuurder van de Stichting Stabu. Jur groeide op met 

onder andere een Duitse Staande Korthaar en een kruising 

Whippet en was als kind al vaak te vinden in de kennel van 

Francien van Gink-van Es (fokker van Bouviers, Griffon 

Bruxellois en Petit Brabançon). In 1984 verpandde hij zijn 

hart aan de Weimaraner. Samen met zijn vrouw fokte hij vijf 

nesten Weimaraner en exposeerde met het ras van 1985 

tot 2014. Volgend jaar verschijnt de derde druk van zijn 

boek “De Weimaraner”. Jur was mede verantwoordelijk 

voor de ingrijpende structuurwijziging waarbij de Raad van 

Beheer van een vereniging met negen natuurlijke 

personen als lid omgezet werd naar een vereniging, 

waarvan alle kynologische verenigingen volwaardig lid 

werden. Ook was hij mede verantwoordelijk voor de 

instelling van de Geschillencommissie.

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.puppyverschillen.nl
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NIEUWE PORTEFEUILLEVERDELING BESTUUR RAAD VAN 
BEHEER

Zoals u in het voorgaande artikel heeft kunen lezen is er een wisseling van bestuursleden geweest in de Algemene 

Vergadering van 22 juni jl. Dat levert onderstaande nieuwe portefeuilleverdeling in het bestuur op.

Voorzitter

Penningmeester & Vice-voorzitter

Secretaris

Jack Alberts

Albert Hensema

Roelof Nuberg

Portefeuilles Bestuurslid

Algemene Zaken Jack Alberts

Personeel & Organisatie Jack Alberts & Albert Hensema

Financiën Albert Hensema

ICT Albert Hensema & Roelof Nuberg

Stamboekhouding Albert Hensema

Juridische zaken & Governance Jur Deckers

Gedrag Roelof Nuberg

Communicatie & Marketing (incl. belangenbehartiging) Roelof Nuberg

Sporten met honden Gabri Kolster

Nederlandse Rassen Gabri Kolster

Fokkerij Gabri Kolster

Windhondenrensport Jack Alberts

Opleidingen Jur Deckers

Gezondheid & Welzijn Paul Mandigers

Lokale kynologie Carel Canta

Werken met honden (incl. watersport) Jur Deckers

Jacht met honden Jur Deckers

Keurmeesterszaken Carel Canta

Tentoonstellingszaken Carel Canta 

Youth Jack Alberts 

Rasgroep/ Rayons Bestuurslid

Rasgroep 1 Gabri Kolster

Rasgroep 2a Roelof Nuberg 

Rasgroep 2b Carel Canta 

Rasgroep 3 Roelof Nuberg 

Rasgroep 4/6 Albert Hensema

Rasgroep 5 Paul Mandigers

Rasgroep 7/8 Jur Deckers 

Rasgroep 9 Gabri Kolster

Rasgroep 10 Jack Alberts

   

Rayon Noord Albert Hensema

Rayon Midden Jack Alberts

Rayon Zuid Carel Canta 

Rayon West Roelof Nuberg
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN

Op 6 en 7 juli jl. organiseerden de Commissie Werkhonden 

(CWH) en Dressuur- en Africhtingsvereniging Gelderland 

(DAVG) in Arnhem het Nederlands Kampioenschap voor 

Werkhonden. We kijken terug op een sportief evenement 

waarbij het “geweld” van de Mechelse Herders weer 

helemaal terug was. Na een wat moeilijker periode namen 

ze in een deelnemersveld van 21 honden het complete 

podium in beslag... 

Omdat het sinds enkele jaren soms erg warm kan zijn in 

het eerste volle weekend van juli, heeft de CWH ervoor 

gekozen een dubbele tijdplanning te maken: één voor 

normaal weer en één voor het geval het RIVM het 

hitteprotocol in werking zet. Gelukkig waren de 

weergoden ons goed gezind, want zowel zaterdag tijdens 

het Speuren als zondag tijdens Gehoorzaamheid en 

Pakwerk, waren de omstandigheden voor mens en dier 

prima. Het terrein van DAVG leent zich uitstekend voor 

zo’n groot evenement, en het was dan ook gezellig druk 

rondom het veld. 

Winnaars

Winnaar met 285 punten werd Dillenius Manon met haar 

Mechelse herder Aikido vom puren Leben. Tweede met 

282 punten werd Chris Polhout met zijn Mechelse herder 

Anouk vom Munzenberg en derde werd Peter van 

Oorschot, die met zijn Mechelaar Halden NPA Detection 

Dog 277 punten behaalde. 

In 2020 organiseert de CWH het Wereldkampioenschap 

voor Werkhonden in Apeldoorn. Tijdens dit 

kampioenschap werden dan ook al veel functionarissen 

ingezet, die ook tijdens het WK2020 in actie zullen 

komen. Meer informatie op www.fci2020.nl. 

Gerard Besselink, CWH

Ralph Sweebroek in actie bij het Speuren

Leo van Meegdenburg bij het Speurwerk Mario Montes Klaver bij Gehoorzaamheid
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De winnaars: Manon Dillenius 1, Chris Polhout 2 en Peter van 

Oorschot 3 Bono Zita van Henk Peijer in actie bij Pakwerk

Chris Polhout bij Gehoorzaamheid Duitse Herder Nick Peyotle van Anja Matekovic in actie

De technische staf werd letterlijk in de bloemetjes gezet



9Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 9   |   juli 2019 Raadar

EIKENPROCESSIERUPS: HOUD UW HOND IN DE GATEN!

Dit jaar zijn er drie keer zoveel eikenprocessierupsen als 

vorige jaren. De minuscule brandhaartjes die de rupsen 

loslaten veroorzaken enorme jeuk, rode bultjes en soms 

zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke 

tong. Ook dieren kunnen er last van hebben, dus houd 

uw hond in de gaten.

De klachten komen vooral voor bij honden, maar ook 

katten, paarden en andere dieren kunnen er last van 

krijgen. Dieren krijgen voornamelijk last van de ogen, 

lippen en tong. Het risico speelt zeker bij spelende 

honden die van alles oppakken vanaf de grond. Bij acute 

klachten aan de lippen en de tong van een hond, moet u 

meteen naar de dierenarts om erger te voorkomen. Zo 

kan er ernstige irritatie optreden, die zelfs kan leiden tot 

afsterving van weefsel. De dierenarts kan dat met een 

injectie aanpakken.

Uitgebreidere informatie vindt u op de website van het 

LICG of op de website van Kennisplatform 

Processierups i.o. 

WIJZIGINGEN KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 AUGUSTUS 
2019

Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van 

22 juni jl. treedt er per 1 augustus 2019 een nieuw 

Kynologisch Reglement in werking. Hieronder in het 

kort een overzicht van de wijzigingen.

• Artikelen I.4, I.6, III.14, III.16, IV.17, IV.29, IV.31 en V.2 KR: 

schrappen van alle artikelen m.b.t. couperen 

(overheidsregels gelden wel).

• Artikel I.5 KR: hulpmiddelenbeleid.

• Artikel IV.6 + IV.9A KR: Commissie Keurmeesters + 

keurmeester woonachtig in het buitenland.

• Artikel IV.12 KR: Commissie Exposities.

• Artikel IV.26 KR: NAW-gegevens exposanten uit 

catalogus.

• Artikelen VA.5 t/m KR: Gezondheidscommissie (de 

vaste leden zijn conform deze regels benoemd).

• Artikel VI.29 KR: diskwalificatie van een dekreu-eigenaar.

• Tevens is het reglement voor de MAG-test vernieuwd. 

De overige voorstellen tot wijziging van het KR kunnen 

zoals u weet pas in werking treden als de vernieuwing 

van de automatisering (IT) is afgerond. U kunt het nieuwe 

KR downloaden op onze website

https://www.licg.nl/nieuws/eikenprocessierups-let-op-uw-huisdier
https://www.licg.nl/nieuws/eikenprocessierups-let-op-uw-huisdier
https://processierups.nu
https://processierups.nu
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement
http://petsplace.nl/vipclub
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KERST WINNER SHOW 2019: 
INSCHRIJVEN VANAF  
1 AUGUSTUS!

De Winner Show van de Raad van Beheer en de 

Kerstshow van KC Nijmegen e.o. Noviomagum 

worden dit jaar samengevoegd tot de Kerst Winner. 

Het evenement vindt plaats in de evenementenhal in 

Gorinchem op zaterdag 21 en zondag 22 december 

2019. Zo worden twee tradities gecombineerd in een 

sfeervolle kerstshow. Vanaf 1 augustus aanstaande 

kunt u inschrijven! U kunt uitsluitend inschrijven via de 

module van Onlinedogshows. 

Belangrijke uitgangspunten bij de opzet van de Kerst 

Winner zijn onder meer een laagdrempelige en 

ongedwongen sfeer, mooie ‘Winner-waardige’ aankleding, 

betaalbare inschrijfgelden, consumpties en parkeertarieven, 

voortzetting van het concept ‘Hond’ in de erering met alle 

activiteiten waar de Raad van Beheer voor staat, en 

natuurlijk de tien FCI-rasgroepen verdeeld over twee dagen 

met CAC en CACIB en de daaraan verbonden Winner-titels.

Betaalbaar

Voor de Kerst Winner Show hebben we de tarieven 

betaalbaar gehouden en het tarief is voor de hele 

inschrijfperiode gelijk. De deelname aan de koppel- en 

fokkersklasse is gratis.  

* Jongste Puppy/Puppy-klasse: € 40,00

* Alle overige individuele klassen: € 55,00

Meer informatie voor exposanten volgt binnenkort op 

www.winnershow.nl

De toegangsprijs voor volwassenen is €10,00 p.p., voor 

kinderen/studenten/65+ is de toegangsprijs €7,50.

Parkeren per dag is € 5,00 (tarief bepaald door locatie).

Hond Event

We gaan dit jaar in iets bescheidener vorm door met het 

Hond Event zoals u dat van de afgelopen jaren kent. In de 

erering zal er een dagelijks een demonstratie/workshop 

programma zijn volgens het concept van Hond Event. Dit 

loopt door tot het begin van de erekeuringen. Zo is er 

ook voor bezoekers genoeg te zien en te doen tijdens de 

Kerst Winner Show.

De Kerstshow en de Winner Show dit jaar samengevoegd tot 

Kerst Winner Show 

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 
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HONDEN RASSEN
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EEN UITGAVE VAN

JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

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

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

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

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

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

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

http://www.winnershow.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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VERSLAG 2E INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN 
KENNELCLUBS

Van 25 tot 27 juni jl. organiseerde de Zweedse Kennel 

Club (SKK) in Stockholm de tweede internationale 

conferentie van kennelclubs. Centraal stond de inzet 

van DNA-tests om erfelijke ziektes van honden aan te 

pakken. 

Probleem voor kennelclubs is dat er een snel groeiend 

aantal DNA-tests voor verschillende aandoeningen 

bestaat, maar dat niet altijd duidelijk is waarvoor je ze het 

beste kunt inzetten. Omdat het commercieel interessant 

is, zijn er steeds meer grote bedrijven die zich op deze 

markt storten en op grote schaal DNA-tests aanprijzen. 

Dat alles maakt het moeilijk om de juiste keuzes te 

maken. 

Gezamenlijke strategie

De deelnemers aan de conferentie waren het erover 

eens dat de toepassing van genetica en genomica 

complex is, snel evolueert en ondanks de 

wetenschappelijke basis ook wordt beïnvloed door onder 

meer culturele verschillen en sociale media. Er is een 

breed gedeelde behoefte aan een wereldwijde 

gezamenlijke strategie die per land kan worden 

aangepast. Bij de ontwikkeling van deze strategie moet 

rekening worden gehouden met de volgende zaken:

- Beschikbaarheid van gedeelde informatie zoals 

bestaande gezondheidsstrategieën van het ras, 

fokspecifieke prevalentie van ziekte, ernst en 

relevantie.

- Processen waarbij genetische gezondheidstests 

worden goedgekeurd voor gebruik in de fokkerij.

- Onderzoek naar en optimaal gebruik van bestaande 

tools en platforms, zoals het International Partnership 

for Dogs (IPFD) en www.dogwellnet.com, naast de 

resultaten en acties van de International Dog Health 

Workshops.

- Informatie over welke landen al verschillende tests 

toepassen, zoals het testen van ouderdieren, de 

voor- en nadelen van bestaande strategieën, kansen 

en uitdagingen.

SKK-voorzitter Pekka Olson, tevens voorzitter van de 

IPFD, resumeert: “Kijkend naar de uitdagingen en de 

mogelijkheden van genetische tests zijn we tot de 

slotsom gekomen dat meer samenwerking, delen van 

informatie en harmonisatie wereldwijd de beste optie is.”

SKK-voorzitter Olson: ‘Internationaal delen van informatie en 

harmonisatie wereldwijd de beste optie’
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TUSSENSTAND EUKANUBA AWARD

De FCI Eukanuba World Challenge is een prestigieuze 

wereldwijde competitie, waar de beste showhonden 

van de wereld op uitnodiging aan meedoen. Meer dan 

zestig landen doen mee, met slechts één deelnemer per 

land. In Nederland selecteren we de vertegenwoordiger 

door middel van de Eukanuba Award. Hieronder treft u 

de tussenstand.

De Eukanuba Award-competitie loopt van 1 oktober van 

het lopende jaar tot en met 30 september van het 

volgende jaar. Honden kunnen Award-punten scoren op 

CACIB-shows en ook het resultaat op de ‘Hond van het 

Jaar Show’ telt mee.

Puntentelling

De puntentelling voor de Eukanuba Award is in 

hoofdlijnen als volgt:

• Best in Show ‘Hond van het Jaar Show’: 40 punten

• Reserve Best in Show ‘Hond van het Jaar Show’: 

 20 punten

• Best in Show: 20 punten

• Reserve Best in Show: 10 punten

• Best of Group: 10 punten

• Reserve Best of Group: 5 punten

Eukanuba Award-pagina

U kunt de tussenstand ook zelf bekijken op onze website, 

die na iedere CACIB-tentoonstelling wordt bijgewerkt. Ga 

daarvoor naar de pagina “Eukanuba Award” . Op deze 

pagina vindt u ook achtergrondinformatie zoals 

puntentelling, competitiejaar enzovoort. De hond met de 

meeste punten zal de Nederlandse eer hoog gaan 

houden in de Eukanuba World Challenge.

De tussenstand per 7 juli 2019

Rasgroep Pnt Ras Naam Hond Eigenaar

10 190 Whippet Creme Anglaise’s Eat My Dust J.W. Akerboom-v.d. Schaaf

4 120 Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun P.P. Meier

9 80 Bichon frisé Sulyka Super Sunray from Summer I.L. Frenk-Kleton

9 80 Middenslag Poedel zwart-wit-bruin Curlfinch Lieke G.C. Kroes-Vink

6 70 Petit Basset griffon vendéen Cookie Crunch v. Tum Tum’s Vriendjes G.C. Huikeshoven

1 60 Shetland Sheepdog Lundecock’s Surprise Packet J.N. van Ulsen

1 50 Schotse Herdershond Korthaar Woody Krasna Louka B. de Feijter

8 50 Lagotto romagnolo Sem Di Casa Cleo K.H.J.G. van Gemert

2 45 Bullmastiff Hyerdunscar Some Like it Hot P.M.A. Arts

3 45 American Staffordshire Terrier Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire O.H.M.M. Verhorevoort

8 45 Cão de Agua Português Casa Hoya’s Addicted to You I. Griffioen-van Beek

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.puppyverschillen.nl


Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils! 

Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Checklist fokkers

Hulpmiddel met overzicht 
procedures en regels voor 

het online aanmelden 
nestje stamboompups.

Fokkers helpen 
fokkers

 Een netwerk van 
fokkers in je eigen 

regio waar je terecht
 kunt met vragen.

Fokker Servicelijn

We nemen contact met 
je op voor antwoord op je 

vragen op het moment 
dat het jou uitkomt.

Raadar 
Fokker Special

 Nieuwsbrief met 
informatie specifi ek

 voor fokkers.

Informatiedag 
professionele 

fokkerij 

Deskundige sprekers 
tijdens een hele dag 

vol informatie.

FokkersCafé

Ontmoetingsplek voor 
fokkers op locatie in 

              de regio.

Servicegesprek

Maak een afspraak 
met onze ervaren 

buitendienstmedewerker.

 f
o

k
k
ers helpen fo

k
k
e
r
s

R
aa

d van beheer

              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is weer begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een 

keerzijde aan! De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de 

auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke 

Hondenbescherming hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om 

deze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze evenementen. 

Ons Hondenwelzijnsteam heeft daarin samen met de organisaties een taak om 

mensen te waarschuwen en controle uit te oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan een e-mail 

naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke versie 

(Nederlands of Engels) en uw gegevens. De digitale advertenties en stoppers 

kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina 

CAMPAGNE WAAROM EEN STAMBOOMHOND? ONLINE 
UITGEBREID

De campagne Waarom een stamboomhond?, gestart 

in 2015, is een doorlopende, meerjarige campagne, die 

onderdeel uitmaakt van de online marketing van de Raad 

van Beheer. Onlangs hebben we de Fokkerondersteuning 

opgezet om de aanbodkant en de verantwoorde fokkers 

te steunen bij het fokken van stamboompups. Deze 

maand zijn we gestart met online display advertising. 

De online marketing van de Raad van Beheer bestaat uit 

drie pijlers: 

- Google Adwords, te weten advertenties op de Google-

zoekmachine die leiden naar onze website;

- Facebook-pagina’s met nieuws en informatie en 

promotie van events;

- YouTube-video’s die via een advertentieprogramma 

worden gepromoot.  

Display advertising

De drie genoemde pijlers worden met ingang van juli 

2019 uitgebreid met online display advertising, zoals al 

aangekondigd bij de start van de campagne in 2015. Nu 

de bovengenoemde drie pijlers degelijk zijn opgezet, is 

het tijd voor uitbreiding. We richten onze boodschap 

daarbij op honden- en dierenliefhebbers vanaf 35 jaar op 

relevante websites, forums en andere online media. Met 

in totaal bijna 1,5 miljoen vertoningen per maand, zetten 

we in op de kracht van de herhaling.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND! Deze campagne is een initiatief van:

mailto://info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
http://www.puppyverschillen.nl
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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

NPO NIEUWSUUR BESTEEDT AANDACHT AAN KORTSNUITEN

Welzijn en gezondheid van kortsnuitige rassen staan 

in het centrum van de publieke aandacht. Tijdens de 

internationale Limburgia Dogshow in Echt was een 

ploeg van NPO Nieuwsuur aanwezig om een reportage 

te maken over dit onderwerp. De uitzending van het 

item in Nieuwsuur volgt binnenkort.

De Raad van Beheer, wetenschap, rasverenigingen en 

haar partners zijn momenteel actief om de 

fokbegeleidingsplannen voor een aantal kortsnuitige 

rassen te maken. Het ministerie van LNV heeft de Raad 

van Beheer de ruimte gegeven om een 

maatwerkprogramma voor deze rassen te maken. We 

hebben diverse sessies met de rasverenigingen gehad 

en de plannen gebundeld tot een overkoepelend 

fokbegeleidingsplan, dat binnenkort zal worden 

aangeboden aan het ministerie. 

Meer informatie over de uitzending van Nieuwsuur en 

onze activiteiten met betrekking tot de 

fokbegeleidingsplannen voor kortsnuitige rassen vindt u 

op www.houdenvanhonden.nl. 

Directeur Rony Doedijns wordt in Echt geïnterviewd door een 

team van Nieuwsuur

http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
http://www.houdenvanhonden.nl
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WETENSCHAPPER HILLE FIETEN KRIJGT SUBSIDIE VOOR 
ONDERZOEK NAAR ERFELIJKE ZIEKTEN

Wetenschapper Hille Fieten, werkzaam bij het 

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren, krijgt 

een Veni-subsidie voor onderzoek naar erfelijke ziekten 

bij honden en mensen. De subsidie biedt veelbelovende 

wetenschappers de mogelijkheid om gedurende 

drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder te 

ontwikkelen.

Rashonden hebben dezelfde erfelijke ziekten als 

mensen. Door inteelt is het opsporen van ziekte-

veroorzakende genen in rashonden succesvoller dan in 

mensen. Fieten gaat ziektegenen eerst identificeren in 

honden en deze vervolgens onderzoeken bij mensen.  

De resultaten van haar onderzoek leiden tot verbetering 

van diagnostiek, prognosestelling en behandeling van 

erfelijke ziekten bij mens én hond.

De Veni-subsidie wordt jaarlijks door de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

toegekend. NWO selecteert onderzoekers op basis van 

kwaliteit en innovatieve karakter van het onderzoek, de 

verwachte wetenschappelijke impact en mogelijkheden 

voor kennisbenutting.

RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR 
OVER HORMONEN  

Op dinsdagavond 23 juli jl. hield Sam Turner in Ermelo voor de 

tweede maal haar lezing ‘Hormonen! de invloed van hormonen 

op de ontwikkeling van de jonge hond’. In deze lezing bespreekt 

Sam het fysieke en mentale aspect van de puberteit bij honden. 

Met praktische voorbeelden geeft ze een duidelijk beeld van de 

belevingswereld van puberhonden: Wat gebeurt er nu eigenlijk 

allemaal in de puberteit? Wat zijn daar de effecten van en hoe 

heeft dat invloed op onze omgang met jonge honden? 

Verwachtingen en realiteit liggen vaak ver uit elkaar en leiden tot 

frustratie en irritatie met soms verstrekkende gevolgen voor de 

puberhond. 

De lezing had een record aantal deelnemers van 140 personen! 

Ondanks de hitte was het aangenaam in de grote zaal met extra 

schermen en airco. Het rapportcijfer voor de lezing en de spreker 

was een 8,6. 



17Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 9   |   juli 2019 Raadar

NIEUWE KEURMEESTER HERDING: JOKE VAN LEEUWEN

In het weekend van 29 en 30 juni jl. slaagde aspirant-

keurmeester Joke van Leeuwen voor het theorie- en 

praktijkexamen Herding. Zij wordt per 1 september 

2019 benoemd tot Herding-keurmeester. Hiermee is 

zij de tweede Nederlandse keurmeester voor deze 

werkhondensport.

Na het behalen van het theorie-examen op zaterdag, 

deed Joke onder leiding van leerkeurmeester Saskia 

Clahsen Polman zondag het praktijkgedeelte in de vorm 

van het keuren van acht deelnemers aan een trial. 

Geslaagd!

De deelname van een andere aspirant-keurmeester die 

stage liep, zenuwachtige geleiders, vreemde schapen die 

er soms heel anders over dachten dan de handlers 

wilden, en het in werking zijnde hitteprotocol maakten 

het niet gemakkelijk. Omstreeks 12.00 uur was de laatste 

handler binnen en konden de leerkeurmeester en de 

Commissie Werkhonden (CWH) de balans opmaken van 

een tweejarige opleiding. Unaniem oordeelden zij dat 

Joke het er prima van af had gebracht, zeker gezien de 

moeilijke omstandigheden. Derhalve heeft de CWH de 

Raad van Beheer verzocht Joke van Leeuwen per 1 

september te benoemen als Herding-keurmeester.

Keurmeesters nodig

Al een aantal jaren doen de Werkgroep Kuddehonden en 

de CWH er alles aan om Herding onder de aandacht te 

brengen. Behalve dat het noodzakelijk is om door de 

Raad van Beheer geaccrediteerde reglementen te 

hebben, zijn ook goede Nederlandse keurmeesters 

nodig. De CWH en de Werkgroep Kuddehonden hebben 

deze taak opgepakt en zijn deze opleiding voor Herding-

keurmeester gestart. Voor het technisch gedeelte moest 

dit geheel nieuw worden opgezet, voor het algemene 

gedeelte kon het reglement van de opleiding van 

Africhtingkeurmeesters in een iets aangepaste vorm 

worden toegepast.

Gerard Besselink, CWH

Esther van Zwienen met haar Beaucheron in actieSaskia Clahsen (links) in gesprek met Joke van Leeuwen

RASSPECIFIEKE INSTRUCTIES (RSI’s): RESULTATEN 2018

In het kader van duurzaam fokbeleid (Fairfok) vullen 

keurmeesters sinds 2011 bij het keuren van een 

aantal aandachtsrassen formulieren in waarop zij 

uiterlijk waarneembare welzijnsaspecten bij een 

hond registreren. De ‘ruwe’ resultaten van deze 

registratie in 2018 zijn onlangs teruggekoppeld aan de 

desbetreffende rasverenigingen en keurmeesters. 

Een aantal rassen verdient speciale aandacht als het gaat 

om gezondheid, welzijn en gedrag van de honden. Voor 

deze rassen gelden er rasspecifieke instructies (RSI’s). 

Keurmeesters volgen de instructies bij het keuren van 

deze aandachtsrassen en zijn verplicht een formulier in te 

vullen over specifieke en uiterlijk waarneembare 

welzijnsaspecten van het ras die zij hebben 

waargenomen. Zo kunnen de rasverenigingen deze 

rassen nadrukkelijk monitoren en kan men indien nodig 

het fokbeleid bijstellen. 

Met de nu uitgereikte overzichten over 2018 kunnen de 

rasverenigingen met de resultaten aan de slag om deze 

te analyseren en de input te gebruiken voor verdere 

optimalisering van het fokbeleid. De keurmeesters en 

rasverenigingen vinden de resultaten terug op het 

besloten gedeelte van onze website.

https://bit.ly/2GcUIgm
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28 SEPTEMBER: OPEN DAG HULPHOND 
NEDERLAND

Op zaterdag 28 september aanstaande organiseert 

Hulphond Nederland een open dag. Dit is een 

uitgelezen kans om een kijkje te nemen achter de 

schermen van het opleidingscentrum in Herpen. Voor 

fokkers die interesse hebben in samenwerking met 

Hulphond Nederland is er bovendien een speciale 

informatiestand. Bent u erbij?

Tijdens de open dag organiseert Hulphond Nederland 

verschillende activiteiten. Zo zijn er demonstraties van 

pup-trainingen en van therapeuten met therapie-

hulphonden. Ook laten de trainers van Hulphond 

Nederland zien hoe zij honden opleiden voor diverse 

hulpvragen. Verder presenteren enkele cliënten hoe hun 

leven veranderd is door de komst van een hulphond. 

Programma

U bent 28 september op het opleidingscentrum van harte 

welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur. Enkele weken 

voorafgaand aan de open dag verschijnt op de website 

van Hulphond Nederland het definitieve programma van 

de dag. Kijk daarvoor op www.hulphond.nl.

De open dag vindt plaats op en om het opleidings-

centrum van Hulphond Nederland, Broekstraat 31 te 

Herpen. Let op: het is helaas niet toegestaan om eigen 

honden mee te nemen!Hulphond Nederland laat zien hoe honden worden getraind

CHODSKY PES EN PRASZKY KRYSARIK VOORLOPIG ERKEND 
DOOR FCI

Per 29 april jl. worden de Chodsky Pes (Boheemse 

Herder) en de Praszky Krysarik (Praagse Rattler) 

voorlopig erkend door de FCI. Dit betekent dat ze 

niet meer ingeschreven worden in het Voorlopig 

Register (VR) maar in de Bijlage, te beginnen 

met Bijlage G-0. De Chodsky Pes en de Praszky 

Krysarik zijn hiermee verwijderd uit de lijst met 

nationaal erkende rassen. 

In juni 2018 besloot het bestuur van de Raad van 

Beheer het stamboek te openen voor nationaal 

erkende buitenlandse rassen. Buitenlandse rassen 

die nog niet door de FCI zijn erkend, maar wel door 

een FCI erkende kennelclub, contractpartner of 

associatiepartner, kunnen door de Raad van Beheer 

erkend worden. De honden worden ingeschreven in 

het Voorlopig Register (VR), totdat de FCI de rassen 

ook internationaal erkent. Dat is nu voor de Chodsky 

Pes en de Praszky Krysarik het geval. Chodsky Pes Praszky Krysarik
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NIEUWE OPLEIDINGEN: LAATSTE EXAMENS KYNOLOGISCHE 
KENNIS 1

Er wordt alweer volop gepland voor het komende 

seizoen. De Basiscursus Fokken en Houden van honden 

weet iedereen nu hopelijk te vinden, de modules voor 

de Voortgezette Kynologische kennis (VKK) komen 

medio september online. 

Er wordt hard gewerkt om de VKK-cursus medio 

september online te hebben. De eindtermen zijn online 

te vinden en wie de oude cursusopbouw kent zal zien dat 

de indeling deels is gewijzigd. Voor mensen met een 

diploma Kynologische Kennis 1 die door willen met VKK, 

geldt de overgangsregeling.

Laatste examens KK1

Het is fijn te merken dat veel mensen de modulaire 

opbouw zo prettig vinden. Kennis is van groot belang in 

deze tijd en het is hoopvol dat zich niet alleen veel 

mensen aanmelden voor de cursussen, maar dat zij ook 

de examens doen. Mensen die de KK1-opleiding hebben 

gevolgd, kunnen in oktober nog examen doen. Het is 

verstandig tijdig aan te melden, want vanaf 2020 zullen 

er geen KK1-examens meer worden afgenomen en gaan 

we uitsluitend verder met BFH en VKK.

Docent worden?

Er melden zich ook mensen met de vraag hoe zij docent 

kunnen worden. Docenten zijn altijd van harte welkom 

natuurlijk! De Raad van Beheer stelt geen specifieke 

eisen aan de docenten, dat kunnen alleen de 

verenigingen doen waar de cursussen gegeven worden. 

Wie docent wil worden zal dit dus vooral met de 

desbetreffende vereniging moeten overleggen. Het 

diploma KK1 of BFH is een minimumeis en liever ook de 

vervolgcursus (KK2 of VKK), want een docent dient de 

stof in zeer ruime mate te beheersen. Ook zijn 

didactische vaardigheden aan te bevelen, want lesgeven 

is niet iedereen gegeven. 

Opleidingen in het land

De Basiscursus Fokken en Houden van honden is al op 

tal van plaatsen in het land aangeboden. Zo kon men de 

cursus al volgen bij KV Waalwijk, KC Pampus, KC 

Culemborg, KC Zwolle, KV Voorne-Putten, KC Delft en KV 

De Hofstad. De volgende twee basiscursussen staan op 

stapel:

- 10 september start de basiscursus bij de Maastrichtse 

Honden Sport Vereniging, Clublokaal Café Cascade, 

Nagtegaalstraat, Valkenburg aan de Geul. Meer 

informatie en inschrijven bij docent John Wauben, john.

wauben@planet.nl of op www.mhsv.nl.

- Bij voldoende aanmeldingen start de cursus in 

augustus/september bij KC de Baronie, Posthoorn 8a in 

Teteringen, met als docent Jan Coppens. Meer informatie 

op www.kcdebaronie.nl.

Oproep verenigingen

Voor de verenigingen die de VKK- of de BFH-cursus 

(weer) gaan geven: vergeet u niet dit even aan de Raad 

van Beheer te melden? Dan kan deze informatie op de 

website in de agenda worden gezet en bent u beter 

vindbaar. U kunt de informatie mailen naar 

opleidingen@raadvanbeheer.nl. Alvast bedankt!

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. 

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologische-kennis-2
mailto://opleidingen@raadvanbeheer.nl
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VERSLAG JAARLIJKSE BIJEENKOMST KEURMEESTERS 
WERKHONDEN

Op 14 juni jl. vond bij NBG-vereniging Herderewich 

e.o. de (verplichte) jaarlijkse keurmeestersvergadering 

plaats. Bij deze gelegenheid praat de Commissie 

Werkhonden (CWH) de keurmeesters bij over 

ontwikkelingen in de kynologie in het algemeen en in 

de hondensport in het bijzonder. Er waren in totaal 23 

keurmeesters aanwezig. 

IPG-programma

De invoering van het nieuwe IGP-programma 

(IPG=International Gebrauchshunde Prufung) leverde 

voldoende gespreksstof op om de discussie los te 

maken. De door de FCI voorgeschreven uitvoering van 

de oefeningen en de beoordeling hiervan door de 

keurmeesters maakten het noodzakelijk om een en ander 

nog eens goed door te spreken.

Werkhondensport is en blijft immers een jurysport en 

keurmeesters hebben net als iedereen bepaalde 

voorkeuren. In het kader van uniformiteit en handhaving 

van reglementen is het dan ook belangrijk dit terdege af 

te stemmen, zodat er geen grote verschillen in 

beoordeling kunnen voorkomen.

Opleidingscommissie

Er werd ook opnieuw gestemd over de samenstelling van 

de CWH-keurmeesteropleidingscommissie. Deze 

commissie bestaat uit drie keurmeesters die de CWH 

adviseren over allerlei zaken die met de opleiding van 

keurmeesters te maken hebben. Herkiesbaar in deze 

commissie was keurmeester Cees Jaspers. Als nieuw lid 

werd keurmeester Toon Hop voorgedragen. Beiden 

werden met algemene stemmen voor drie jaar (her)

benoemd. Keurmeester Ruud van Eck is het derde lid van 

de opleidingscommissie.

Erekeurmeester Frans Jansen

Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van 

keurmeester Frans Jansen, die om medische redenen 

heeft besloten te stoppen. Voor zijn inzet voor de 

werkhondensport en om zijn kennis te kunnen blijven 

gebruiken in de toekomst, heeft de Raad van Beheer 

Frans benoemd als erekeurmeester. De CWH feliciteert 

hem met deze benoeming en hoopt nog vaak van zijn 

kennis gebruik te mogen maken.

Gerard Besselink, CWH

Er werd uitgebreid gediscussieerd over het IGP-programma

Uitreiking certificaat erekeurmeester door voorzitter Jan 

Veeneman aan Frans Jansen

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.

mailto://m.snip@raadvanbeheer.nl
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‘RAAD HET RAS’ JULI: DWERGKEESHOND

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 gratis sessie van onze Kennis Tour. 

De rashond van de maand juli was Dwergkeeshond. 

Winnaar van deze maand is Ria Dijkstra. Van harte 

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:

 → 24 augustus Dogshow Rotterdam 

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 1 september Windhondenshow Heteren 

 Met CAC 

 

 → 28 - 29 september Dogshow Maastricht

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 6 oktober Clubkampioenschap NSC, Wychen 

Rasgroep Pinschers en Schnauzers, Dobermann en 

Russische Terriër

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/

specifieke-agendas. Daar vindt u ook de Tentoonstellingsagenda van 2020!

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour
http://www.dogshowrotterdam.nl
https://www.windhonden.info/content/show/windhondenshow/
http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.schnauzer.nl
http://www.hartvoordieren.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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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.

31 augustus 2019:  Dag van de Werkhond, Woudenberg

Najaar 2019:  Informatieavond fokken gezelschapsdieren 

(over wetgeving)

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.eukanuba.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
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