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De Mopshond, Engelse en Franse Bulldog en de King Charles Spaniel behoren tot de rassen waarvoor het fokbegeleidingsplan 

is gemaakt

VERANTWOORD FOKKEN MET KORTSNUITIGE RASSEN: 
PLAN VAN AANPAK

In het rapport Fokken met kortsnuitige honden (maart 2019), opgesteld door de Universiteit Utrecht, geeft 

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan strengere regels te willen stellen aan 

het fokken van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer steunt de wens van de minister en neemt zijn 

verantwoordelijkheid met onder meer een fokbegeleidingsplan voor kortsnuitige rassen, opgesteld in 

samenwerking met de desbetreffende rasverenigingen. 

Een van de uitvloeisels van het plan is het stellen van 

aanvullende eisen bij stamboomaanvragen voor de 

desbetreffende rassen. Fokkers zullen in het vervolg 

duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken 

gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen 

gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat 

alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen 

raskruisingen en het aankeuren van honden als 

instrumenten worden ingezet om structureel de 

snuitlengte in deze rassen te vergroten.

Voorwaarden

In het fokbegeleidingsplan staat dat de Raad van Beheer 

alleen stambomen zal afgeven als de ouderdieren aan de 

gestelde voorwaarden voldoen:

• Conditietest: goede conditie, geen abnormale 

ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test 

moet worden uitgevoerd vóórdat de hond wordt ingezet 

voor het fokken en wordt herhaald wanneer de hond na 

het derde levensjaar wordt ingezet.

• ECVO-oogonderzoek: geen oogaandoeningen 

gerelateerd aan brachycephalie.

• Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op 

fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, 

geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en 

beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en 

borstomvang.

Het fokbegeleidingsplan gaat op veel punten verder dan 

de criteria in het rapport Fokken met kortsnuitige honden.

Het volledige Fokbegeleidingsplan kortsnuitige 

stamboomhonden vindt u op onze website

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuitige-honden/
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VEEL PLEZIER OP HET VIERDE ZOMERKAMP  
RAAD VAN BEHEER YOUTH!

Het vierde Zomerkamp van de Raad van Beheer Youth is alweer achter de rug: van 6 tot en met 8 augustus waren 

het veld en de kantine van KC Delft het speelveld van 24 jongeren en hun hond. Samen met de leiding en de 

workshopgevers hebben ze er weer een feestje van gemaakt! Youth blijft vernieuwen en zo waren er ook dit jaar 

verrassende workshops en activiteiten, naast een aantal terugkerende favorieten. Een vrolijk (beeld)verslag.

Bij aankomst werden alle deelnemers in het traditionele 

paarse Youth-shirt gehesen, met daarop het jaar van 

deelname en het logo van onze Partner In Youth, Royal 

Canin. Op verzoek van een paar van onze trouwste 

deelnemers dit jaar echter geen polo- maar een 

sportshirt... Behalve een aantal trouwe 

zomerkampgangers waren er ook dit jaar nieuwe 

gezichten. Mooi om te zien hoe oude vriendschappen 

weer opgepakt worden maar ook hoe de nieuwkomers 

direct worden opgenomen in de groep. 

Ambassadeur KNGF

In het programma wordt altijd rekening gehouden met 

de honden en staan er ook rustmomenten op het 

programma. Zo was er de eerste dag een Agility-

parcours waarbij de deelnemers niet hun hond maar 

elkaar over de hindernissen moesten begeleiden – met 

Op verzoek van enkele trouwe deelnemers dit jaar geen 

polo- maar een sportshirt...



3Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 11   |   augustus 2019 Raadar

als extra moeilijkheid een blinddoek. Dit was een linkje 

naar de komst van een ambassadeur van het Koninklijk 

Nederlands Geleidehondenfonds (KNGF) op 

donderdagochtend. Carla Bilstra van het KNGF liet 

iedereen ervaren hoe het is om als blinde je weg te 

zoeken, met een stok en met een ‘hond’. Heel 

bijzonder om mee te maken!

Workshops

De workshops werden zoals ieder jaar deels door de 

leiding verzorgd, maar ook door anderen die vrijwillig of 

voor een kleine vergoeding hun expertise ter beschikken 

stellen van onze kynologische jeugd. Zo was er onder 

andere Agility (Jurgen van den Boom en Erik Voges), 

showhandling (Priscilla van Oosten en Ilona Griffioen-van 

Carla Bilstra van het KNGF liet je ervaren hoe het is om als 

blinde je weg te zoeken... Agility-wedstrijden...

De hele club gezellig bij elkaar met in het midden begeleider Hugo Stempher Lekker barbecuen na een dag sporten...

Dog Dance... En speuren...
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Beek), Dog Dance (Bregtje Hut), Hoopers (Henny Groos), 

hondenspeeltjes maken van touw (Gerdine van Oosten), 

Speuren (Nicole Slag) en Coursing (Petra van Zuthem). 

Andere workshops waren onder andere Obedience, 

Balans, Hersenwerk en Detectie. 

Escape room

Twee deelnemers, de zusjes Jasmijn en Iris van 

Vlimmeren, zetten voor woensdagavond een speciale 

Escape Room op. De opdracht was om Turbo Toby 

– een bijzondere hond – te vinden. Daarvoor moesten 

de teams eerst zichzelf bevrijden door het uitvoeren 

van opdrachten. Niet makkelijk, maar gelukkig is Turbo 

Toby gered!

Grooming

Een bijzonder onderdeel was dit jaar de Grooming: onder 

leiding van Ilse Frenk-Kleton mocht iedereen een ‘model 

dog’ omtoveren tot een heus kunstwerk. Om het 

hondenhoofdje van scruffy naar fluffy te laten gaan, kreeg 

iedereen een setje met onder andere een borstel, kam en 

schaartje, gesponsord door Jean Peau.  

Na het uitborstelen kon iedereen zijn fantasie de vrije loop 

laten: je eigen hond namaken, een rashond maken of juist 

helemaal iets anders zoals een eenhoorn – alles is 

mogelijk! Na het knippen konden de hondjes ook nog 

gekleurd en versierd worden. 24 geweldige modeldogs 

werden uiteindelijk blind beoordeeld door Hugo Stempher, 

die de zware taak had de drie mooiste aan te wijzen. 

In het zonnetje

De inwendige mens is zoals altijd het gehele kamp goed 

verzorgd door Marco en Mariska Haring, met hulp van 

diverse andere vrijwilligers van KC Delft. Dit jaar zijn er twee 

deelnemers extra verwend: Soleile Huikeshoven vierde 

haar negende verjaardag en Caitlin van Zon werd nog even 

in het zonnetje gezet voor haar prestatie op het Agility 

European Open Junioren (zie elders in deze Raadar).

Foto’s bekijken

Lisanne Bakker van Kynoweb en Mariska Haring hebben 

weer heel veel leuke foto’s gemaakt. Een selectie van 

beiden is te vinden op onze Facebookpagina 

Natuurlijk zit de Raad van Beheer Youth niet stil. 

Binnenkort wordt het Zomerkamp 2019 geëvalueerd, 

waarbij ook de input van de deelnemers (via een 

enquête) meegenomen wordt. Wat al zeker is, is dat er 

ook in 2020 een Zomerkamp komt!  

En dan chillen op de slaapzaal...

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:

Grooming, met als opdracht een fantasiekapsel te creëren...

https://www.facebook.com/RVByouth/
http://www.puppieverschillen.nl
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FOKKERONDERSTEUNING: SERVICEGESPREK MET 
BUITENDIENSTMEDEWERKER

De Raad van Beheer vindt het fokken van 

gezonde en sociale honden erg belangrijk. Om 

de verantwoorde fokkerij een impuls te geven, 

schroeven we het niveau en de intensiteit van onze 

ondersteuning aan fokkers verder op. Eén van de 

instrumenten is het servicegesprek met een van onze 

buitendienstmedewerkers.

Heeft u een nestje, dan moeten de pups gechipt 

worden. Daarvoor maakt onze 

buitendienstmedewerker een afspraak met u. Heeft u 

behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld omdat dit 

uw eerste nestje is, of heeft u meerdere vragen, geef 

dit dan meteen bij het maken van de afspraak aan. 

Dan maakt de medewerker extra tijd vrij voor een 

langer bezoek.

Ons team buitendienstmedewerkers. Maak een afspraak met 

uw regionale medewerker voor een servicegesprek.

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://www.reaal.nl
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Kynologisch instructeur Nathalie van der Zee:

‘ERKENNING DOOR DE RAAD VAN BEHEER VOELT 
PROFESSIONELER AAN’

Dit jaar heeft de Raad van Beheer de benoeming tot kynologisch instructeur opengesteld voor 

instructeurs van niet-aangesloten hondenscholen. Voorwaarde is dat zij hun diploma behalen 

bij één van de zeven door de Raad van Beheer geaccrediteerde opleidingsinstituten. Nathalie 

van der Zee (47) is de eerste instructeur verbonden aan een niet-aangesloten hondenschool 

die de benoeming in de wacht sleept. Raadar sprak met haar.

Wat vind je ervan dat je de eerste bent?

‘Ik was heel verrast! Ik heb altijd honden gehad – nu 

twee American Staffordshire Terriers – en wilde me 

meer in honden verdiepen. Ik besloot enkele jaren 

geleden de opleiding gedragstherapie bij honden te 

volgen bij Dogvision. Onderdeel van de opleiding was 

de module Kynologisch Instructeur. Ik kon bij 

Hondenschool Zoete Lieve in Den Bosch als 

instructeur terecht, met in mijn achterhoofd dat 

lesgeven niks voor mij was. Maar dat pakte anders uit: 

ik vond het geweldig! Een prachtig vak. In 2018 haalde 

ik mijn diploma en wilde me registreren als 

kynologisch instructeur. Toen ik hoorde dat dit bij de 

Raad van Beheer kon, heb ik dat eerder dit jaar 

gedaan. Het verbaast me echt dat ik de eerste ben!’

Wat doe je in het dagelijks leven?

‘Ik werk als ambulant hulpverlener in de 

jeugdhulpverlening. Intensief, maar het is werk dat 

ertoe doet. Het kost veel energie, maar ik krijg er ook 

veel energie van. Dat geldt ook voor het werken met 

dieren. Als kynologisch instructeur werk je met dieren 

èn mensen. Je kunt aan de hond aflezen hoe het met 

de mens gesteld is en andersom. Mooi ook als je 

mensen handvatten kunt aanreiken om beter met hun 

hond om te gaan, en dat het werkt! En het is iedere 

keer weer maatwerk, alle gevallen zijn weer anders.’

Waarom is een hondencursus belangrijk?

‘Een cursus is onontbeerlijk. Als je je hond niet goed 

opvoedt doe je de hond, maar ook jezelf daar geen 

goed mee. We weten nu dat we honden op een andere 

manier kunnen opvoeden en er geen dwang of straf 

aan te pas hoeft te komen. Door het gewenste gedrag 

te belonen, leert een hond sneller en daarbij bouw je 

een goede band op. In mijn werk als jeugdhulpverlener 

is het precies zo – het werkt voor mensen en voor 

dieren. Je leert niets door alleen te horen wat je niet 

mag, als je niet verteld wordt hoe het wel moet. 

Belangrijk is bovendien dat de kynologisch 

instructeurs van een hondenschool zich steeds blijven 

bijscholen en de nieuwste inzichten toepassen.’

Wat is voor jou de meerwaarde van een benoeming 

door de Raad van Beheer?

‘De Raad van Beheer is voor mij hèt orgaan dat staat 

voor rashonden in het algemeen. De Raad is heel 

actief, werkt aan welzijn en gezondheid van honden. 

Erkenning door de Raad van Beheer voelt gewoon 

professioneler aan. Onze hondenschool is aan het 

professionaliseren, daar horen erkende kynologisch 

instructeurs bij. Wat is dan mooier dan een erkenning 

door de Raad van Beheer?’

Nathalie met haar twee American Staffordshire Terriers

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen
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UPDATE REGELGEVING MET BETREKKING TOT COUPEREN

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 is 

besloten alle regels met betrekking tot het couperen 

van de oren en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het 

Kynologisch Reglement (KR) te schrappen.

De achterliggende gedachte daarbij is, dat de wet 

natuurlijk altijd geldt en de regels uit het KR verwarring 

kunnen scheppen, doordat ze niet (meer) geheel in lijn 

zijn met de wet. De ongelijkheid die daardoor zou kunnen 

ontstaan wil de Raad van Beheer voorkomen.

De Raad van Beheer heeft wel begrepen dat de uitleg 

van de wet vragen oproept. Daarom hebben wij ter 

opheldering een aantal vragen aan de Rijksdienst Voor 

Ondernemend Nederland (RVO) gesteld. 

Meer hierover leest u op onze website

NIEUWS OVER DE World Dog Show 2020 

De World Dog Show 2020 wordt van 23 tot en met 26 

april 2020 gehouden in Madrid, Spanje. De Spaanse 

kennelclub RSCE (Real Sociedad Canina de España) 

verzorgt de organisatie van het evenement. 

U kunt er als exposant deelnemen aan drie 

tentoonstellingen: de World Dog Show 2020, de RSCE 

Winner 2020 en de CAC Specialty show. Daarnaast zijn 

er onder meer workshops, demonstraties en natuurlijk 

een beurs waar u alles kunt kopen wat u nodig heeft voor 

uw hond.

Kijk voor meer informatie over (deelname aan) de 

WDS2020 op www.wdsmadrid2020.com.  

Nieuwe cursus Exterieur & Bewegingsleer start in 
september 2020

In verband met een overgangsjaar heeft het bureau van 

de Raad van Beheer op advies van de coördinatoren 

E&B besloten de nieuwe cursus “Exterieur & 

Bewegingsleer” door te schuiven naar de tweede 

helft van 2020. Zo kunnen we de geslaagden voor 

het diploma Kynologische Kennis 2 (KK2) een beter 

aansluitende vervolgopleiding aanbieden.

De cursus Exterieur & Bewegingsleer (E&B) is de laatste 

algemene opleiding voordat u zich kunt specialiseren 

als exterieurkeurmeester. In de cursus leert u over 

de anatomie en beweging van de hond en hoe deze 

te beoordelen. Heeft u de Basiscursus fokken en 

houden van honden (BFH, voormalig KK1) en de cursus 

Kynologische Kennis 2 met goed gevolg afgesloten, en 

wilt u meer leren over de hond in beweging of heeft u 

ambitie om exterieurkeurmeester te worden, meldt u zich 

dan aan op onze website 

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/regelgeving-couperen-update/
http://www.wdsmadrid2020.com
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/exterieur--bewegingsleer/
http://www.databankhonden.nl
http://www.wdsmadrid2020.com
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ZEER GESLAAGDE NEDERLANDSE EDITIE EUROPEAN OPEN 
AGILITY 2019

Van 25 tot en met 28 juli jl. werd op 

Sportcentum Papendal te Arnhem het 

European Open Agility gehouden. Het werd 

een grandioos succes, ondanks het feit dat 

de organisatie het hoofd moest bieden aan 

on-Nederlandse tropische temperaturen. 

Door een verantwoord aangepast 

wedstrijdrooster lukte dit uitstekend. 

Wij hebben een Raadar special over het 

evenement gemaakt. Download de special op 

onze website
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EUROPEAN OPEN AGILITY JUNIOREN:  
CAITLIN VAN ZON WINT!

Van 12 tot en met 14 juli jl. werd in Kreuzlingen, 

Zwitserland het European Open Junioren Agility 

gehouden. Dit jaar waren er voor het eerst drie 

leeftijdscategorieën: U12, U15 en U19. En mooi 

Nederlands succes...

Dit jaar waren er voor het 

eerst drie leeftijdscategorieën 

(waarbij de U staat voor 

‘onder’): U12, U15 en U19. Op 

vrijdag 12 juli was er eerst een 

veterinaire keuring, en de 

hoogtemeting van honden. Na 

de keuring konden de teams 

gaan trainen in drie ringen, om 

alvast te wennen aan de 

toestellen. Op schrift hadden 

de junioren al verkend, Suzan 

Mouwen had het parcours al 

uitgetekend en met hen 

besproken. 

Succes

Lysianne van Proosdij met Lennie sloot de eerste dag af 

op het podium. Ze behaalde een mooie derde plaats op 

de jumping individueel U12. Ook de tweede dag mocht 

het podium weer oranje kleuren. Caitlin van Zon met 

Boyke behaalde een tweede plaats op de jumping 

individueel U15. Een mooie prestatie! 

And the winner is...

Tijdens de finale op zondag 

presteerde Caitlin van Zon 

met Boyke het weer om een 

foutloos rondje neer te 

zetten. Dit keer werden ze 

derde op het vast parcours 

individueel U15. Overall, 

jumping en vast parcours 

samen, leverde dit een eerste 

plaats overall op! 

Trots 

We zijn trots op onze 

junioren van het Team NL. 

Wat een prestatie heeft de 

jeugd geleverd! We noemen 

nog enkele toppers: Lysianne van Proosdij met Lennie 

vierde bij Medium U12, Lisanne Stoutjesdijk met Panda 

vierde bij Medium U15 en Ilse Nora Bliek met Wicky 

zesde bij Small U15. Allemaal gefeliciteerd met deze 

mooie prestaties!

Caitlin van Zon

Lysianne van Proosdij

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/
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FCI START CAMPAGNE ‘SAVE OUR BREEDS’

De internationale koepelorganisatie FCI startte onlangs een grote campagne om de diverse landen op te roepen 

nationaal samen te werken om het hoofd te bieden aan de misstanden in de look-alike fokkerij en de internationale 

malafide hondenhandel: #saveourbreeds. 

Uit internationale cijfers weten we dat wereldwijd 

slechts 7 tot 20 procent van de gehele hondenpopulatie 

bestaat uit stamboomhonden die volgens een 

verantwoord fokbeleid zijn gefokt. Deze rashonden 

behoren volgens de FCI tot het nationaal en cultureel 

erfgoed van een land. 

Look-alikes

De overige ruim 80 procent van de hondenpopulatie 

bestaat uit zogenaamde look-alikes en kruisingen, honden 

zonder stamboom. Ze zijn vaak afkomstig van commerciële 

fokkers en worden gefokt zonder duidelijk fokbeleid, en 

zonder dat we weten hoe het staat met welzijn, 

gezondheid en kwaliteit. Als de politiek grip wil krijgen op 

gezondheid en welzijn, dan moet zij zich niet richten op de 

geregistreerde fokkerij van stamboomhonden, maar juist 

op de markt van look-alikes, aldus de FCI.

Samenwerking 

Om dit met enig resultaat te kunnen doen, is het zaak dat 

kennelclubs, dierenwelzijnsorganisaties en (lokale en 

nationale) bestuurders de handen ineen slaan om te 

komen tot een verantwoordelijk, gecontroleerd nationaal 

fokprogramma. ‘Laten we onze krachten bundelen’, is het 

devies van de FCI. 

De Raad van Beheer steunt de FCI-campagne van 

harte. In Nederland zijn we dan ook al een eind op de 

goede weg met het Fairfok-programma , waarin we 

met wetenschap, overheid, dierenwelzijnsorganisaties 

en onderwijs samenwerken voor een gezonde en 

sociale hond.

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.petsplace.nl/vipclub
https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.fci.be/en/saveourbreeds-3492.html
http://www.puppieverschillen.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
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d van beheer

              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning


11Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 11   |   augustus 2019 Raadar

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.

Doe mee met ‘The Big Run’ en steun de opleiding 
van hulphonden!

Op zondag 6 oktober om 11.00 uur klinkt het startschot voor de tweede editie van The Big Run. Iedereen kan 

meedoen aan dit hardloopevenement voor het goede doel, met of zonder hond. U kunt kiezen uit vier runs: 2, 5, 10 

en 21 kilometer. De runs van 2 en 5 kilometer zijn met hond, mits deze in goede conditie is en minimaal 1,5 jaar oud. 

Met uw deelname aan The Big Run steunt u de 

opleiding en inzet van hulphonden. Deze honden zijn 

een steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke 

beperking, epilepsie of posttraumatische stress-

stoornis (PTSS). Ook jongeren en volwassenen met 

gedrags- of psychische problemen zijn gebaat bij de 

inzet van hulphonden. De opbrengsten van The Big 

Run komen volledig ten goede aan het opleiden van 

meer hulphonden aangezien de organisatiekosten 

worden gedragen door een aantal sponsors, 

waaronder Royal Canin. 

Family Run

Het parcours van The Big Run voert op 6 oktober door 

Herpen en omgeving. Lopers die deelnemen aan de run 

van 21 kilometer bijten om 11.00 uur het spits af. Om 12.30 

uur start de laatste afstand, de Family Run van 2 kilometer. 

Kijk voor meer informatie op www.thebigrun.nl. 

Inschrijven 

De start- en finishlocatie is het Opleidingscentrum van 

Hulphond Nederland in Herpen (Noord-Brabant). 

Inschrijven kan nu al op www.thebigrun.nl. 

http://www.thebigrun.nl
http://www.thebigrun.nl
www.thebigrun.nl
http://www.hulphond.nl
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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 uitverkochte lezing besprak zij het fysieke en 

mentale aspect van de puberteit bij honden. De lezing 

kreeg van de toehoorders een 8,5 voor de inhoud en 

voor de spreker.

Met praktische voorbeelden gaf Sam Turner 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. 

Volgende lezing

Op donderdagavond 26 september houdt Roswitha van 

de Sandt voor de derde en laatste maal haar 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 in. 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!

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

http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
https://www.reaaldierenzorg.nl/huisdierverzekeringen/hondenverzekering/?_ga=2.194374253.1168457711.1566911438-682630156.1566911438
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KNMvD-voorzitter Merel 
Langelaar benoemd tot 
hoogleraar
Eind juli werd voorzitter Merel Langelaar van de 

KNMvD benoemd tot vice-decaan en hoogleraar Policy 

and impact in veterinary medicine aan de Faculteit 

Diergeneeskunde. 

Merel Langelaar start in september in haar nieuwe 

functie. Haar ambitie als hoogleraar is ‘door onderzoek 

en onderwijs bij te dragen aan zelfbewuste, goed 

voorbereide jonge dierenartsen én bij te dragen aan een 

beter herkenbare maatschappelijke inbedding van de 

diergeneeskunde en de dierenarts.’ 

Wij wensen Merel Langelaar heel veel succes in deze 

nieuwe functie! Merel Langelaar

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is volop in gang. Mooi 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 

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. 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
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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.

mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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OPLEIDINGEN: HET NIEUWE SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR

De vakantieperiode is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de eerste cursussen binnenkort van start gaan. 

Voor de cursussen van het nieuwe seizoen hopen we op veel aanmeldingen, want kennis is de belangrijkste pijler 

van de kynologie. Reden genoeg om daar veel aandacht aan te geven! 

Voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden 

(BFH) staan nog enkele locatie-examens gepland in de 

eerste week van september. Deze zijn dus voor mensen 

die de zomer hebben gebruikt voor de studie! Hopelijk 

zullen ze slagen en dan dit najaar verdergaan met de 

vervolgopleiding, Voortgezette Kynologische Kennis 

(VKK). De materialen daarvoor hopen we de tweede helft 

van september online te hebben. Uiteraard gaat het ook 

hierbij om gratis te downloaden lessen – kennis moet 

immers zo toegankelijk mogelijk zijn.

Correcties BFH-lesmateriaal

Inmiddels zijn we ook bezig met het doornemen van de 

diverse correcties die we ontvingen op de lesmaterialen 

van de BFH-cursus. Dankzij oplettende leerlingen en 

docenten hebben we niet alleen foutjes kunnen 

corrigeren, maar werden ook niet-werkende links op de 

website opgespoord en hersteld. Dank daarvoor! We 

streven ernaar alles verwerkt te hebben voor het 

nieuwe lesseizoen van start gaat. Uiteraard zijn 

correcties nog altijd welkom, zo worden de cursussen 

alleen maar beter!

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!

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

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:

 → 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

 →  2 en 3 november Dogshow Bleiswijk 

CAC/CACIB alle rasgroepen

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

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

mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
http://www.hartvoordieren.nl
https://www.windhonden.info/content/show/windhondenshow/
http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.schnauzer.nl
http://www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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‘RAAD HET RAS’ augustus: cairn terrier

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 augustus was Cairn Terrier. 

Winnaar van deze maand is Angelika Pöhland. Zij heeft 

gekozen voor het boek ‘Fokken van rashonden’ en heeft 

haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature. Voor meer informatie over deze en andere 

vacatures gaat u naar de vacaturepagina op onze website

 →   De Apeldoornse Kynologen Club zoekt Instructeurs (m/v) voor zowel gehoorzaamheid als behendigheid op 

alle niveaus

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!
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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.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

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

share onze berichten op Facebook.

31 augustus 2019:  Dag van de Werkhond, Woudenberg

19 oktober 2019:  Informatiedag professionele fokkerij

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:

Zoek de verschillen

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

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

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
http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.eukanuba.nl
http://www.hulphond.nl
http://www.puppyverschillen.nl

