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IERSE WOLFSHOND WORDT HOND VAN HET JAAR 2019

Op zondag 12 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort ‘De Hond van het Jaar Show 

2019’. Honderden hondenliefhebbers genoten daar van de mooiste honden van Nederland. Best In Show - en 

daarmee de mooiste hond in Nederlands bezit van 2019 - werd de Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale van 

Connie Fernhout-Schildt. 

De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van 

andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top 

van de rashonden in Nederland op uitnodiging (dus niet 

op inschrijving) aanwezig is, maar ook door de entourage. 

Het is traditie dat men zich feestelijk kleedt voor deze 

show en de honden tip-top worden voorgebracht en 

goed te zien voor iedere bezoeker. Net als de honden 

zien ook de exposanten en keurmeesters er op hun 

paasbest uit. Het showen gebeurt niet in een gewone 

ring, maar op een echte catwalk, de honden staan 

letterlijk en figuurlijk in de spotlights, als echte artiesten. 

Niet alleen voor de exposanten is het een grote eer om 

deel te nemen aan deze show, dat geldt ook voor de 

keurmeesters. Alleen (Nederlandse) keurmeesters die 

een respectabele staat van dienst hebben worden voor 

deze show gevraagd. 

De winnende honden en hun trotse eigenaren te midden van alle groepswinnaars en officials
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Overige winnaars

Behalve Best In Show zijn er ook nog een reserve Best In 

Show aangewezen, en FCI-rasgroepwinnaars, Beste 

Veteraan en Beste van de Nederlandse Rassen. 

Hieronder de gelukkige winnaars.

 →  Reserve Best in Show werd de Bouvier des Flandres 

Cash-Uschi v.d. Vanenblikhoeve van W. Visser & 

W. Visser.

 →  Beste Veteraan werd Lhasa Apso Nina Chao-Fu 

Lhamco Laco van D. Jansen-v.d. Werff & L.G.C. van 

Denderen.

 →  Beste van de Nederlandse Rassen werd Hollandse 

Herder Guus van Mijn Vlakke Land van J. van der Wijk 

& N. Zeinstra.

 →  Beste van rasgroep 1 (en reserve BIS) werd Bouvier des 

Flandres Cash-Uschi v.d. Vanenblikhoeve van W. Visser 

& W. Visser.

 →  Beste van rasgroep 2 werd Bordeauxdog Kandinsky 

From The Red Squirrels van W. Toonen & J. Toonen.

 →  Beste van rasgroep 3 werd Kerry Blue Terrier Zero 

Tolerance van Daelenbroek van M.C.J. Heemels-

Engelen & W.J. Martens.

Best In Show de Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale 

van Connie Fernhout-Schildt

Reserve-BIS werd de Bouvier des Flandres

Cash-Uschi v.d. Vanenblikhoeve van W. Visser & W. Visser

Het zag er allemaal weer geweldig uit op de catwalk van de Hond van het Jaar Show...
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 →  Beste van rasgroep 4 werd Dwergdashond 

ruwhaar General Lee van M.G.J. Satter & C. 

Satter-Mol.

 →  Beste van rasgroep 5 werd Noorse Elandhond 

Grijs Jule’s Jente v.d. Wueste Graaf van D. den 

Hartog.

 →  Beste van rasgroep 6 werd Beagle Run The 

World From Elly’s Pack van P.H.C.M. Vervoort

 →  Beste van rasgroep 7 werd Epagneul Breton 

Nadal van G. Verdonschot & G. Colaris.

 →  Beste van rasgroep 8 werd Golden Retriever 

Melgowd Dangerously In Love van J.N. de Feiter.

 →  Beste van rasgroep 9 werd Bichon Frisé Sulyka 

Super Sunray From Summer van I.L. Frenk-Kleton 

& Y. van Rheenen-Ten Dam.

 →  Beste van rasgroep 10 (en Best in Show) werd 

Ierse Wolfshond Pitlochry’s Irish Fairytale van 

Connie Fernhout-Schildt.

Ga voor meer uitslagen en foto’s naar  

onze website 

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 42,95
20 nummers voor € 74,95

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)

Bloemen en veel complimenten waren er voor Mieke Dekker 

(tweede van links) die na vele jaren trouwe diensten afscheid nam 

als secretaris van de Hond van het Jaar Show.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2019/
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.reaal.nl/
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voortzetting van Fairfok: fairdog gelanceerd

Op donderdag 16 januari jl. werd FairDog gelanceerd, het logische vervolg op het Fairfok-programma dat van 2014 tot 

en met 2018 liep. Richtte Fairfok zich vooral op de stamboomhondenfokkerij, FairDog pakt de problematiek sectorbreed 

aan en richt zich ook op de wereld van look-alikes, kruisingen, herplaatsers en (internationale) hondenhandel.

Waar vind je een gezonde en sociale hond? Bij een 

rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar? Moet je 

wachten tot de hond van een kennis weer een nestje 

heeft of toch maar via Marktplaats? Op de loer liggen 

malafide handel, gedragsproblemen en ziektes. De 

consument ziet door de bomen het bos niet meer. Met 

onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en 

de import van buitenlandse herplaatsers, een website 

met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het 

stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog de 

consument een helpende hand toesteken.

Veilige website 

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog 

consumenten een website met alleen betrouwbaar 

aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of zij op zoek 

zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegen-

heidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit 

een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan 

gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er 

een zo goed mogelijke match tussen hond en mens 

wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe 

hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met 

informatie over de opvoeding en verzorging van de hond. 

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo’n website te komen moeten er onder meer 

kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. 

Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fok-

methoden, huisvesting en het welzijn van de honden. 

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren 

om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt 

gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import 

van honden uit het buitenland komt daar nog een aantal 

zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, 

voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een 

bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerf-

honden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. 

Consumenten moeten er straks op kunnen rekenen dat 

de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en 

sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt 

of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben 

om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers aan FairDog zijn (in alfabetische volgorde) 

Citaverde College, Dibevo, Dier&Recht, Dierenbescherming, 

Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergenees kunde 

(KNMvD), Raad van Beheer, Stray Animal Foundation 

Platform, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging 

van Beroepsmatige Kennel houders (VBK). Partijen die 

belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog 

kunnen zich bij het platform aanmelden via 

www.fairdog.nl. 

http://www.fairdog.nl
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KERST WINNER SHOW SLAAT UITSTEKEND AAN!

In het weekend van 21 en 22 december jl. organiseerden de Raad van Beheer en de KC Nijmegen de feestelijke 

Kerst Winner Show in Gorinchem – een samensmelting van de Kerst Show en de Winner Show. Maar liefst 3.200 

schitterende rashonden afkomstig uit 23 landen, streden om diverse titels. Best In Show werd Epagneul Nain 

Continental, Papillon, Planet Waves Forever Young Daydream Believers van de Belgische Kathleen Roosens.

Dat de show internationaal aansloeg, bleek toen het 

maximum van 3.200 honden al voor het verstrijken van 

de inschrijvingstermijn werd bereikt, zodat de inschrijving 

werd gestopt. Zo was er sprake van een optimale bezet-

ting van de grote 

Evenementenhal 

Gorinchem.

Goede sfeer

Bij binnenkomst 

troffen 

exposanten en 

bezoekers de hal 

aan waarin overal 

kerstversiering 

was aangebracht. 

Deze sfeervolle 

aankleding zette 

de juiste toon. 

Gedurende de 

beide dagen was 

de sfeer over het algemeen gemoedelijk, gezellig en 

ontspannen. Behalve de keuringen was er gelegenheid 

tot het bezoeken van de hondenbeurs met zo’n veertig 

stands waar men accessoires en gadgets voor honden 

kon kopen of informatie over allerhande hondenzaken 

kon krijgen. Uiteraard zo nodig onder het genot van een 

hapje en een drankje, want horecavoorzieningen waren 

er genoeg!

Maar liefst 3.200 schitterende rashonden afkomstig 

uit 23 landen, streden om diverse titels
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De accommodatie was feestelijk versierd 

en ademde een gezellige kerstsfeer
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Best In Show

Er werd weer gestreden om een hele serie titels, met als 

hoogtepunt de strijd om de Best In Show-titel. Die ging op 

zondag uiteindelijk naar de Epagneul Nain Continental, 

Papillon, Planet Waves Forever Young Daydream 

Believers van de Belgische Kathleen Roosens (foto links). 

Reserve Best In Show werd Kaninchen Dashond, langhaar, 

Rodels Magic Moonlight van de Roemeense Anca Giura. 

Alle uitslagen en foto’s vindt u op onze website. 

Hond2019 Event

En uiteraard was er veel belangstelling voor het 

demonstratieprogramma van Hond2019 in de erering. 

Elke dag kon het publiek vanaf 10.00 uur daar terecht 

om te genieten van een programma over het werken en 

sportief bezig zijn met je hond. Zaterdag was er een 

demo van het Werkhonden Promotie Team, gevolgd 

door demo’s FCI Obedience, de nieuwe sport Detectie 

(Tau Track) door Natascha van der Heiden, onze 

jeugdafdeling Youth, het Nederlands kampioenschap 

Junior Handling en een demonstratie Dogdance van 

Brigitte van Gestel. Op zondag was opnieuw de Youth-

afdeling aanwezig met demo’s, gevolgd door demo’s 

FCI Obedience, Detectie, het Werkhonden Promotie 

Team, debutanten Junior Handling en afsluitend een 

demo Dogdance van Brigitte van Gestel. 

De VDH Kringgroep Schijndel gaf op uitnodiging van het 

Werkhonden Promotie Team diverse demonstraties met 

IGP-werkhonden. Brenda van de Zee van de kringgroep is 

enthousiast: ‘Wij kijken tevreden terug op twee geslaagde 

dagen, waarbij wij hebben geprobeerd het publiek een 

kijkje te geven in de wereld van een IGP/werkhond en zijn 

geleider. De reacties waren zeker positief. Ook al waren 

Demonstratie van de nieuwe sport detectie 

door Tau Track, een vorm van speuren

Demonstratie FCI Obedience

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/uitslagen-kerst-winner-show/
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de honden niet gewend om in deze omstandigheden te trainen, ze lieten zich er over het algemeen niet door afleiden 

en waren goed geconcentreerd bezig. Mooi om te zien! Een aanrader voor iedere hondengeleider om eens in een 

totaal vreemde situatie te trainen met je hond. Wat ons betreft 

zeker voor herhaling vatbaar!’

Junior Handling

Voorafgaand aan de eindkeuringen op zaterdag 21 december 

vond traditiegetrouw de Nederlandse Finale Junior Handling 

plaats, waar jeugdige handlers aan meedoen tot en met 17 jaar. 

Na een spannende strijd ging de titel 

Nederlands Kampioen Junior Handling naar 

Melissa van Oosten (foto links). Zij mag Nederland vertegenwoordigen op de FCI Wereld Winner, de FCI Europa 

Winner en de Crufts. Mila van Mourik werd met de tweede plaats Reserve Nederlands Kampioen. Van harte 

gefeliciteerd!

Demonstratie IGP/Werkhonden, hier bij het 

pakwerk...

De zes finalisten Junior Handling gezusterlijk bij elkaar...
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Hoge waardering

Uit een onder de exposanten gehouden enquête gaf 

ruim 60 procent van de respondenten aan de sa-

mensmelting van de Kerstshow en Winner tot de Kerst 

Winner Show een goed idee te vinden, terwijl 26 procent 

aangaf toch liever twee aparte shows te hebben. De 

overige respondenten hadden er geen mening over. Als 

waarderingscijfer gaf men gemiddeld maar liefst een 7,6. 

Zo lijkt de vernieuwde Kerst Winner Show de 

verwachtingen te hebben waargemaakt. Een volwaardige 

show over twee dagen, met een volledige inschrijving aan 

honden, een leuk programma van Hond2019, een goede 

opkomst aan bezoekers en een mooie nieuwe locatie. 

We hopen u bij de volgende editie weer te mogen 

verwelkomen!

In het zonnetje

De Raad van Beheer maakte van de Kerst 

Winner Show gebruik om keurmeester 

Rob Douma in het zonnetje te zetten. Hij 

kreeg uit handen van bestuurslid Carel 

Canta de status van allround keurmeester 

uitgereikt. Een bijzondere gebeurtenis, 

want behalve Rob zijn er slechts vier 

allrounders in ons land! Rob legde zijn laat-

ste rasexamen (Engelse Springer Spaniels) 

af op 21 december in Gorinchem - net voor 

aanvang van de Kerst Winner - en behaal-

de zo de status van allrounder. 

Het evenement werd als vanouds gesteund door een 

aantal vaste partners, te weten Purina Proplan, 

Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, 

internationaal mediapartner Our Dogs, magazine Onze 

Hond en Kynoweb. Hoofdsponsor was Royal Canin. 

Partners in sport

Rob Douma (tweede van links) kreeg de status van 

allround keurmeester feestelijk uitgereikt

Ook bij de Kerst Winner Show staat de 

liefde tussen mens en dier absoluut voorop!
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Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Boek: ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’ 
bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU !
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

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.

SECRETARIATENDAG AGILITY OP 22 FEBRUARI 2020

Op zaterdagmiddag 22 februari aanstaande vanaf 14.00 uur organiseert de Commissie Agility in hotel Schimmel 

1885 te Woudenberg de jaarlijkse Secretariatendag. De bijeenkomst is bedoeld voor organiserende verenigingen 

en keurmeesters van Agilitywedstrijden. 

Tijdens de Secretariatendag informeert de commissie 

betrokkenen onder meer over de nieuwe ontwikkelingen 

met betrekking tot de sportwebsite. Ook is er gelegen-

heid voor het geven van feedback en het inbrengen van 

ideeën om de Agilitywedstrijden ook dit jaar weer goed 

te laten verlopen. De agenda wordt tijdig verstuurd.

Aanmelden voor  deze middag kan tot uiterlijk 8 februari 

2020 per e-mail bij commissieagility@raadvanbeheer.nl. 

Vermeld daarbij de naam van uw vereniging, alsmede de 

namen en e-mailadressen van de deelnemers. We hopen 

op een grote opkomst!

https://hartvoordieren.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
mailto:commissieagility@raadvanbeheer.nl
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GOED BEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE RAAD VAN BEHEER

De nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer in Woudenberg op 11 januari jl. werd goed bezocht door 

leden, relaties en andere genodigden. Er werd volop bijgepraat en men hief het glas op weer een voorspoedig 

kynologisch jaar. Voorzitter Jack Alberts sprak het gezelschap namens het bestuur toe. Een korte samenvatting.

Jack Alberts besteedde aandacht aan het project Fokker-

ondersteuning dat in 2019 van start ging. ‘Daarin worden 

(aspirant-)fokkers op allerhande manieren onder steund, 

met als doel dat er meer verantwoord gefokte stam-

boom pups op de markt komen. Dit gezien het feit dat het 

aanbod sterk achterblijft bij de vraag.’ Met betrekking tot 

kennisdeling en educatie wees Alberts op de succesvolle 

Kennis Tour in 2019, die ook in 2020 vervolg zal krijgen 

en op de vernieuwde Basiscursus Fokken en Houden van 

honden (BFH) en de nieuwe cursus Voortgezette 

Kynologische Kennis (VKK). ‘Verder is ons keurmerk 

“Kynologisch Instructeur” landelijk opengesteld, waar-

mee wij hopen bij te kunnen dragen aan een solide 

basiskennis voor hondeninstructeurs in Nederland.’

Ook stond de voorzitter stil bij het Fokbegeleidingsplan 

voor kortsnuitige rassen dat de Raad van Beheer in 

augustus aan de minister van LNV heeft voorgelegd. 

‘Uitgangspunt is in elk geval dat dierenwelzijn altijd op 

de eerste plaats staat en dat wij met elkaar vinden dat 

onze honden in hun dagelijkse bestaan geen be lemme-

ring en mogen ondervinden, 

gerelateerd aan hun uiterlijk.’ 

Er is nog geen reactie van de 

minister op het plan.

Op bestuurlijk terrein noemde 

Jack Alberts onder meer de 

uitbreiding van het bestuur met 

twee nieuwe leden later dit jaar 

en het op handen zijnde 

vernieuwde tuchtrecht. Over het 

omvangrijke IT4Dogs-project: ‘Wij 

hopen najaar 2020 het grootste 

deel operationeel te kunnen 

presenteren.’ Tot slot ging hij in 

op FairDog, het vervolg op 

Fairfok. ‘Fairdog is een 

samenwerking van dierenartsen, 

wetenschappers, fokkers, 

importeurs van buitenlandse Voorzitter Jack Alberts spreekt de aanwezigen toe en proost op het nieuwe jaar 
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herplaatsers, dieren speciaal zaken, onderwijs-

instellingen en dieren beschermers en vormt zo 

een brede vertegenwoordiging van de honden-

sector. Vanuit de ervaringen van de afgelopen 

jaren en de actualiteit is er een aantal duidelijke 

deelprojecten gevormd (zie elders in deze 

Raadar, red.). Fairdog slaat de handen inéén om 

met een integrale aanpak de diverse 

problemen op het gebied van verkoop en 

fokkerij van honden in kaart te brengen en van 

een oplossingsrichting te voorzien.’

The Big Walk: grootste hondenwandeling van 
Nederland

Op zondag 5 april aanstaande van 12.00 tot 15.00 vindt op het strand van Zandvoort de derde editie plaats van 

The Big Walk. Deze sponsorwandeling van Hulphond Nederland is uitgegroeid tot de grootste hondenwandeling 

van het land. Vorig jaar deden ruim 300 honden en 600 wandelaars mee. Door deel te nemen steunt u de 

opleiding en inzet van hulphonden. 

Met een donatie van € 12,50 kunt u 

samen met uw hond deelnemen 

aan de strandwandeling van vijf 

kilometer. Op het keerpunt (2,5 

kilometer) is de Big Moment of 

Fame waar u met uw hond op de 

foto kunt en na afloop ontvangt u 

een gevulde “doggy bag”. Onder 

de deelnemers treft u Anita Witzier, 

ambassadeur van Hulphond 

Nederland. Doordat het evenement 

geheel door sponsors wordt 

betaald, komt de opbrengst van 

The Big Walk volledig ten bate van 

het opleiden van meer hulphonden. 

Meer hulphonden opleiden 

Hulphonden zijn een grote steun voor 

mensen met een fysieke beper king, 

epilepsie of posttrau mati sche stress-

stoornis (PTSS). Ook jongeren en 

vol wassenen met gedrags- of psychi-

sche problemen zijn gebaat bij de inzet 

van hulphonden. De vraag naar 

hulp honden is echter groter dan het 

aanbod. Met The Big Walk wordt 

aandacht en financiële steun gevraagd 

voor het opleiden van meer 

hulphonden.

Inschrijven kan op www.thebigwalk.nl. 

AANBEVOLEN: CRUFTS IN MAART 2020

Van 5 tot en met 8 maart aanstaande wordt in het Engelse Birmingham de jaarlijkse 

Crufts gehouden. De grootste hondenshow van de wereld, waar meer dan 20.000 

rashonden aan deelnemen, waaronder ook de nodige Nederlandse honden.

Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, kunt u op Crufts ook genieten van tal van hondensport-

wedstrijden, demonstraties van politiehonden en blindengeleidehonden, workshops en clinics. Ook vindt u er alle 

mogelijke producten voor honden, zoals boeken, verzorgingsproducten, leibanden, trainingshulpmiddelen, video’s, 

kleding, toilettageproducten, schilderijen en zelfs juwelen!

Meer informatie over het evenement vindt u op de website van Crufts

http://www.thebigwalk.nl
https://www.crufts.org.uk/
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NA DE BREXIT: REIZEN MET HONDEN NAAR EN VAN 
ENGELAND

Engeland verlaat de Europese Unie (EU) als alles goed gaat op 31 januari aanstaande. Voor mensen die met hun 

hond naar Engeland willen reizen gelden dan nieuwe regels. In dit artikel zetten we een en ander voor u op een rij, 

met dank aan de KNMvD en het LICG.

U reist 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 Engeland.

U reist van Engeland naar Nederland

Als de eigenaar van Engeland naar Nederland reist, 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 Engeland. Let op: omdat Engeland na de 

Brexit geen onderdeel meer is van de EU, is het EU-

dierenpaspoort dat in Engeland is uitgegeven niet meer 

geldig!

 →  Het dier heeft een officiële titertest op rabiës-

antilichamen 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.

Bloedtest rabiës 

De bloedtest moet door een dierenarts worden uitge-

voerd minimaal 30 dagen na de eerste rabiësvaccinatie. 

Is het dier (daarna) netjes elke keer gevaccineerd voordat 

de geldigheid van eerdere vaccinatie(s) is verlopen, dan 

kan de bloedtest direct uitgevoerd worden. De test moet 

worden uitgevoerd in een erkend laboratorium in Europa. 

In Nederland is het Wageningen Bioveterinary Research 

het enige erkende laboratorium. Zolang de hervaccinatie 

heeft plaatsgevonden binnen de door de fabrikant 

gestelde termijn, blijft de testuitslag geldig en hoeft niet 

opnieuw herhaald te worden voor terugkeer naar 

Nederland. Laat uw dierenarts de bloedtest bijschrijven 

in het Europese dierenpaspoort.

Voor meer (achtergrond)informatie kunt u terecht op:

 →  de website van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA)

 →  de website van de Engelse overheid 

 →  de website van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 

 →  de website van het Landelijk InformatieCentrum 

Gezelschapsdieren (LICG) .

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.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/particulieren/uw-huisdier-meenemen-vanuit-het-verenigd-koninkrijk
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/particulieren/uw-huisdier-meenemen-vanuit-het-verenigd-koninkrijk
https://www.gov.uk/bring-your-pet-to-uk
https://www.knmvd.nl/dossier/brexit/
https://www.knmvd.nl/dossier/brexit/
https://www.licg.nl/nieuws/brexit-en-huisdieren-de-laatste-stand-van-zaken/
https://www.licg.nl/nieuws/brexit-en-huisdieren-de-laatste-stand-van-zaken/
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VOOR DE AGENDA: DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE

Zaterdag 15 februari a.s. aanstaande wordt bij AERES 

Barneveld de eerste Dag van de Lokale Kynologie 

gehouden. Een dag om van gedachten te wisselen 

over onderwerpen die bij kynologenclubs leven, 

maar ook om tips en trucs te geven voor het werven 

en behouden van vrijwilligers - hét aandachtspunt 

voor alle verenigingen. Deelname is kosteloos voor 

bestuursleden en kaderleden van kynologenclubs.

Programma (onder voorbehoud)

9.30 uur  –  Ontvangst, inloop met koffie/thee

10.00 uur  –   Opening door Carel Canta 

(portefeuillehouder)

10.15 uur  –   De toekomst van het verenigingsleven 

(spreker KNVB Voetbalbond)

10.45 uur  –   Werven en behouden van vrijwilligers 

(spreker Nederlandse Culturele Sportbond 

- NCS)

11.20 uur  –    Workshops (3 groepen) werven & 

behouden vrijwilligers (NCS)

12.00 uur  –   Terugkoppeling resultaten workshops 

(NCS)

12.30 uur –   Lunch

13.15 uur  –   Uitwisselingsessie Uitdaging & Hulp (3 

groepen - NCS)

14.00 uur  –   Uitwisselingsessie Trots & Tips (3 groepen 

- NCS)

14.45 uur  –   Impressie uitwisselingsessies

15.30 uur  –   Pauze

15.50 uur  –   Mogelijkheden ondersteuning 

verenigingen door NCS/Raad van Beheer

16.15 uur  –   Eerste impressie/poll over Dag & 

bouwstenen voor vervolg

17.00 uur  –   Afsluiting & borrel

Ca. 17.30 uur – Einde

Eigen inbreng 

Tijdens de dag is de inbreng van de deelnemers erg 

belangrijk. Wat is voor uw vereniging de grootste 

uitdaging waar u tegenaan loopt? Wat is uw grootste 

hulpvraag? Waar zou u graag een antwoord op willen 

hebben van andere verenigingen tijdens deze dag? 

Waar zouden andere verenigingen u bij kunnen helpen?  

Ook zijn we geïnteresseerd in de zaken waar uw 

vereniging goed in is/trots op is en waar u andere 

verenigingen mee zou kunnen helpen. Maar ook welke 

successen u graag deelt. 

De input op beide vragen kan gaan over instructeurs, 

het cursusprogramma, cursisten, het bestuur, uw locatie, 

contact met de gemeente, instanties, leveranciers en 

overige partners of sponsors enzovoort. Uw reacties/

input gebruiken wij tijdens de sessies en zijn dus erg 

belangrijk voor uzelf én om er een geslaagde dag van te 

maken. Het antwoord op de vragen vult u in op een 

apart formulier. Zo kunt u dit eerst met uw bestuur/

vrijwilligers bespreken voordat u het doorgeeft. U kunt 

dit doorgeven tot 1 februari aanstaande.

Aanmelden

De Dag van de Lokale Kynologie is uitsluitend 

toegankelijk voor bij de Raad van Beheer aangesloten 

kynologenclubs. Van elke vereniging ontvangen wij 

graag meerdere bestuursleden of andere commissie- of 

kaderleden, liefst degenen die zich actief inzetten bij het 

werven en behouden van vrijwilligers. Bij de aanmelding 

kan elke vereniging drie personen aanmelden voor de 

dag en vijf personen voor de reservelijst. 

Aanmelden en input geven kan tot uiterlijk 1 februari a.s. 

via de formulieren op www.houdenvanhonden.nl/dagkc. 

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.houdenvanhonden.nl/dagkc
http://www.puppieverschillen.nl
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COLUMN: WERKEN AAN HET IMAGO VAN DE RASHOND

De Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, Kunogonda en de Vereniging van Keurmeesters heeft een 

kerngroep opgericht die de Raad van Beheer mede wil ondersteunen om het imago van de Nederlandse rashond 

te verbeteren. Lees de column van kerngroeplid Pieter Burema. 

Het imago van de rashond staat 

onder druk. Het is jammer dat de 

positieve bijdrage die honden aan 

onze maatschappij leveren, nog 

amper aan bod komt. De hond, ons 

trouwste en oudste huisdier, biedt 

naast steun en troost aan velen 

(denk aan ouderen, eenzamen, 

getraumatiseerde kinderen en 

militairen) nuttig werk dat wij 

zonder de hond niet kunnen doen. 

Vele rassen zijn in het verleden 

gefokt om de mens te helpen in zijn 

dagelijks bestaan. Denk aan de 

herdershond die een kudde begeleidt en beveiligt, 

honden om ons en ons bezit te bewaken en verdedigen, 

honden die wild opsporen en apporteren. Honden die in 

een poolklimaat de kudde hoeden en onze lasten dragen 

of trekken. Ook nu zijn honden onmisbaar, zoals 

blindengeleidehonden, hulphonden, jachthonden, 

speurhonden, lawinehonden, politie- en diensthonden, 

en bewakingshonden. De meest gezochte terrorist werd 

opgepakt met een militaire (in Nederland gefokte en 

getrainde) diensthond.

Als we niet opletten zullen meer beperkingen aan de 

fokkerij van rashonden worden 

opgelegd. De kynologie zal nu nog 

meer zijn verantwoordelijkheid 

moeten nemen. Te lang zijn allerlei 

vormen van overdrijvingen 

toegelaten en hebben de 

keurmeesters deze beloond met 

kampioenschapsprijzen.  

De KNK Cynophilia, Kunogonda en 

de Vereniging van Keurmeesters 

hebben een kerngroep opgericht 

die de Raad van Beheer mede wil 

ondersteunen om het imago te 

verbeteren. Maar we kunnen ons 

allemaal inzetten, als vereniging en individueel. We 

moeten meer proactief acteren: nodig de lokale pers en 

regionale zenders uit als uw vereniging een evenement 

organiseert. Stuur een clubblad naar de lokale pers, naar 

uw gemeente en dierenartsenpraktijken. Beleg een 

informatieavond voor de dierenartsen in uw regio. Laat 

uw omgeving zien dat u uw honden verantwoord houdt, 

bij het uitlaten, loslaten en ruim hun ontlasting op.

Eensgezind gezonde honden fokken is de manier om de 

maatschappij te laten zien dat de georganiseerde 

kynologie zijn verantwoordelijkheid neemt!

FCI kent officiële werkhondenstatus toe aan 
Hollandse Herder

Op 21 december 2019 heeft het 

General Committee van de FCI het 

verzoek van de Raad van Beheer om 

toekenning van de werkhondenstatus 

aan de Hollandse Herder (alle 

variëteiten) goedgekeurd. Hiermee 

geldt de werkhondenstatus nu voor 

alle FCI-landen. Geen van deze 

landen kan vanaf nu nog individueel 

van deze beleidslijn afwijken. 

Bekijk de beslissing op de 

website van de FCI.

http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html


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 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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FOKKERONDERSTEUNING: EERSTE FOKKERSCAFÉ 2020 
GROOT SUCCES!

Op dinsdagavond 21 januari jl. werd bij KC De Baronie het eerste Fokkerscafé van 2020 gehouden. De opkomst 

was groot: zo’n 35 personen: beginnende en ervaren fokkers, buitendienstmedewerkers en kantoormedewerkers. 

Doel: leren van elkaar, kennis uitwisselen en gewoon genieten van een gezellige avond hondenpraat. De 

fokkerscafés maken onderdeel uit van ons project Fokkerondersteuning, waarmee we het verantwoord fokken van 

stamboomhonden willen stimuleren en ondersteunen.

De avond werd rond 20.00 uur geopend met koffie en 

cake en een welkomstwoord door Rony Doedijns, 

directeur van de Raad van Beheer. Beginnende fokkers 

konden vragen stellen maar ook de ervaren fokkers 

bleken graag ervaringen en adviezen uit te wisselen. Je 

bent als hondenfokker nooit uitgeleerd of uitgepraat! 

Terwijl de bittergarnituur rondging kwamen bijna alle 

relevante onderwerpen aan bod. Om half 11 gingen de 

laatste bezoekers weer huiswaarts, geïnspireerd door 

een geslaagde avond. Met dank aan KC De Baronie voor 

de gastvrijheid en de goede zorgen.

Er staan de komende tijd meerdere Fokkerscafés 

gepland. Zo is er een Fokkerscafé bij KC Gorinchem op 

woensdag 12 februari en een bij KC Nijmegen op vrijdag 

28 februari aanstaande. Kijk voor meer informatie en 

adressen op onze website.

Is er nog geen Fokkerscafé in uw omgeving? Dan kunt u het 

interesseformulier invullen: hoe meer interesse, des te sneller 

er een Fokkerscafé in uw omgeving geregeld kan worden. 

Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van de 

andere mogelijkheden van de Fokkeronder steuning.

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.

Het team van de Raad van Beheer beantwoordde vragen, 

vlnr Kees Versluis, Anette van der Meijden, Rony Doedijns, 

Anne Plomp en Marc van den Brink

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.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!

Dierenartsen werken 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. 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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

VOOR DE AGENDA: ANIMAL EVENT BEGIN MEI!

Op 1, 2 en 3 mei 2020 wordt bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek weer het 

spectaculaire Animal Event gehouden. Op hondengebied vindt u hier de 

laatste trends en ontwikkelingen alsmede tal van rasverenigingen, maar ook  

spectaculaire dierenshows, interactieve workshops, educatieve demonstraties, 

sfeervolle foodcourts en verrassend straattheater. Zet alvast in uw agenda!

De Beekse Bergen in Hilvaren-

beek wordt begin mei omge-

toverd tot een dierenfestival 

met dieren shows, hondenwork-

shops, gezellige terrassen, 

verrassend straattheater en 

muziekacts. Ook worden er tal 

van educatieve clinics, work-

shops en lezingen gegeven. 

Rasverenigingen 

Animal Event is het enige festival in Nederland waar 

dieren centraal staan én waar je je hond mee mag 

nemen. Zo geven tal van rasverenigingen voorlichting 

over hun ras en de aanschaf en verzorging van 

verantwoord gefokte stamboom honden. Duizenden 

honden met baasjes en andere 

dierenliefhebbers uit alle 

windstreken komen jaarlijks 

naar dit driedaagse 

dierenfestival in Hilvarenbeek, 

bij Tilburg. Om daar te 

genieten van acts, 

demonstraties en shows, 

workshops te volgen en te 

shoppen bij de vele winkeltjes 

met de mooiste huisdieren-

spullen en allerlei soorten dierenvoer.

Voorverkoop van tickets (met korting) start op 1 maart 

2020. Kijk voor meer informatie, actueel programma en 

tickets op www.animal-event.nl.

U ontmoet diverse rasverenigingen op Animal Event

https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.reaaldierenzorg.nl/hondenverzekering?utm_source=reaaldierenzorg.nl/huisdierverzekeringen/hondenverzekering&utm_medium=redirect&utm_content=changedurl/?_ga=2.194374253.1168457711.1566911438-682630156.1566911438
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OPLEIDINGEN: VKK MODULE 10 (KENNIS VAN 
SHOWREGLEMENTEN) KRIJGT PRAKTIJKDAG

Voor Module 10 van de cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is nu ook een praktijkdag ontwikkeld, 

zodat cursisten de in theorie opgedane kennis ook in de praktijk kunnen toepassen en praktijkervaring op 

kunnen doen. 

Mensen die Module 10 hebben gevolgd, hebben in 

theorie genoeg kennis om ringwerk te mogen doen en 

kunnen zich ook als zodanig laten registreren bij de Raad 

van Beheer. Veel kandidaten hadden echter problemen 

met het feit dat zij alleen theorisch geschoold werden. Ze 

voelden zich te onzeker en onervaren om ook 

daadwerkelijk ringwerk te doen. 

Succesvolle proef 

Daarom is er een praktijkdag ontwikkeld, die onlangs 

succesvol werd beproefd. Er waren tien deelnemers die 

afwisselend de rol van keurmeester, ringmeester, 

schrijver of exposant kregen. Cursisten kregen steeds 

een of twee kaartjes met opdrachten, die uiteraard alleen 

bij henzelf bekend waren. Ze kregen opdrachten als 

“telkens in de ring gaan staan” of “hinderlijk double hand-

ling uitvoeren”. Ook de keurmeester kreeg op dracht en. 

Hij mocht bijvoorbeeld telefoneren in de ring, waarna 

exposanten daarover konden klagen. Zo ontstonden 

dynamische en soms ook hilarische situaties, die het 

ringpersoneel moest zien op te lossen. De dag werd als 

heel leerzaam ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar. 

De voorbeeld opdrachten komen voor organiserende 

verenigingen beschikbaar in het account van de docenten 

en de verenigingen. We hopen dat deze oefendag veel 

navolging zal hebben.

Oproep verenigingen

Voor de verenigingen die de Basiscursus Fokken en 

Houden van honden (BFH) en/of de cursus Voortgezette 

Kynologische Kennis (VKK) 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. Ook als er nog geen exacte data 

bekend zijn kan een aankondiging genoeg zijn voor 

mensen om zich aan te melden. Datzelfde geldt overigens 

voor de examens op locatie: als mensen van buitenaf 

welkom zijn, is tijdige aankondiging belangrijk zodat extra 

kandidaten tijdig kunnen aanmelden. 

U kunt de informatie e-mailen naar 

opleidingen@raadvanbeheer.nl. 

Alvast bedankt! 

Tijdens de praktijkdag worden lastige praktijksituaties geoefend

mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
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HONDENTENTOON STELLINGEN 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:

 →  8-9 februari 2020 Dogshow Eindhoven   

CAC/CACIB alle rasgroepen

 →  29 feb - 1 maart Martini Dogshow Groningen  

CAC/CACIB

 →  21-22 maart International Dogshow Rijnland, 

Hazerswoude-Dorp   

CAC/CACIB alle rasgroepen

 →  4-5 april IJsselshow/Hanzeshow Zwolle   

CAC/CACIB alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op 

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

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 januari was Nederlands Kooikerhondje. 

Winnaar van deze maand is André Vriend uit Ruinen. Hij 

heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen. 

Gefeliciteerd! 

‘RAAD HET RAS’ januari: 
nederlands kooikerhondje

EU-dierenpaspoort PAS LATER in 2020 verplicht

In tegenstelling tot de berichtgeving van onder meer de NOS, is het EU-dierenpaspoort nog niet verplicht voor 

nieuwe honden. Het is de bedoeling dat de verplichting dit jaar ingaat voor alle puppies die (vanaf het moment dat 

de wet in werking treedt) in Nederland worden geboren en voor alle honden die uit het buitenland komen.

De verwachting is dat de nieuwe wet in de loop van 2020 van kracht wordt. Lees meer over de nieuwe regelgeving op 

de website van de KNMvD. 

www.dogshoweindhoven.nl
www.martinidogshow.nl
www.dogshowrijnland.com
www.dogshowrijnland.com
www.ijsselshow.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
http://www.databankhonden.nl
https://www.knmvd.nl/maak-een-veterinaire-vuist-tegen-de-illegale-hondenhandel-omarm-de-nieuwe-regelgeving/
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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.

15 februari 2020:   Dag van de Lokale Kynologie, 

AERES Barneveld

22 februari 2020:   Secretariatendag Agility, Schimmel 

1885 te Woudenberg

17 mei 2020:   Dag van de Hond (thema ‘Kind & 

Hond’)

24 juni 2020:   Symposium Genetica voor de 

Kynologie, Utrecht

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

