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COLLEGA-ORGANISATIE GEïNTERESSEERD IN IT4DOGS

Op 11 maart jl. bezocht een delegatie van collega-organisatie KWPN (Koninklijk Warmbloed Paarden stamboek 

Nederland) ons om uitleg te krijgen over de mogelijkheden van IT4Dogs, ons nieuwe IT-systeem. Aanwezig waren 

KWPN-directeur Piet Peters, controller Roelof Bos en IT-verantwoordelijke José Avezaat. Namens de Raad van 

Beheer gaven projectmanager Barbera Hollmann en directeur Rony Doedijns acte de présence.

Het KWPN is de Nederlandse fokkerijorganisatie voor 

spring- en dressuurpaarden, tuigpaarden en Gelderse 

paarden. Met circa 20.000 leden en circa 11.000 veulens 

per jaar, is het KWPN een van de grootste sportpaarden-

stamboeken ter wereld. Prestatiegerichtheid, 

duurzaamheid en het aansprekende exterieur zijn de 

belangrijkste factoren waarop het internationale succes 

van het Nederlandse paard is gebaseerd. 

De KWPN en de Raad van Beheer vertonen organisa-

torisch, procesmatig en qua dienstverlening natuurlijk 

veel parallellen. Al langere tijd was er dan ook collegiaal 

contact omtrent de IT-ontwikkelingen binnen beide 

organisaties. Nu kon men met eigen ogen aanschouwen 

en aanhoren hoe wij een en ander hebben opgelost, en 

daar hun voordeel mee doen.

Barbera Hollmann, Rony Doedijns, Piet Peters, José Avezaat en Roelof Bos
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VANAF START NORMENMATRIX: GROEN VINKJE OP 
STAMBOOM, RODE KRUIS VERDWIJNT

Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten komen, 

geven we vanaf de start van de normenmatrix en voor die rassen waarvoor het ingeregeld is, met een groen vinkje 

op de stamboom aan dat de hond niet alleen voldoet aan de algemene regels voor het fokken van rashonden, 

maar ook aan de door de rasverenigingen geadviseerde gezondheid- en gedragsnormen in de normenmatrix. 

Aanvankelijk was het plan om ook te werken met 

een rood kruis (de hond voldoet niet aan (een van) 

de normen). Daarmee leek echter het oorspron-

kel ijke doel van de normenmatrix en het stimuleren 

van de goedwillende fokkers in het geding te 

komen. Het rode kruis wordt als erg negatief 

ervaren, zodat men de stamboom dan eigenlijk 

liever helemaal niet meer wil en van registratie 

afziet. Bovendien was bij het rode kruis niet 

zichtbaar waarom de hond een rood kruis kreeg. 

Was dat omdat de reu net een paar dagen te jong 

was bij de dekking, omdat er één screening- 

onderzoek nog niet beschikbaar was bij de 

dekking? Of omdat één van de ouderdieren net 

niet aan één van de andere normen uit de matrix 

voldeed? Ook kan een hond met een ‘rood kruis’-

stamboom op latere leeftijd alsnog voldoen aan alle 

geldende normen en zo dienen als ouderdier voor 

toekomstige generaties. Tot slot was er nog volop 

discussie over de toevoeging van bepaalde normen voor 

bepaalde rassen. 

Rood kruis vervalt

Gezien bovenstaande en de reacties van onze fokkers en 

verenigingen hebben we besloten het rode kruis te laten 

vervallen op de stambomen. Bij de online dekaangifte op 

MijnRvB blijven de meldingen in het systeem, dat een 

combinatie op dat moment niet voldoet, wel gewoon 

zichtbaar voor de fokker. Vanaf de start van de normen-

matrix en voor die rassen die ingeregeld zijn gaan we het 

groene vinkje gebruiken en de zin: ‘Deze hond is gefokt 

volgens en de ouderdieren voldoen aan de vastgestelde 

gezondheids- en welzijnsnormen voor het ras.’ Daarvoor 

moet men natuurlijk wel aan alle normen voldoen. 

De stambomen kunnen niet aangepast worden daarna, 

ook als men later toch aan de voorwaarden voldoet. 

Voldoet men niet aan de normenmatrix, dan ontvangt de 

fokker de ‘gewone’ stamboom zonder toevoeging. Voor 

alle rassen blijft natuurlijk gelden: niet voldoen aan de 

BWG-regels voor inteelt betekent geen stambomen.

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

Het groene vinkje valt niet te missen op de stamboom

http://www.dutchdogdata.nl
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KORT VERSLAG CHIPPERSOVERLEG  

Op vrijdag 12 maart jl. vond weer een werkoverleg met onze buitendienstmedewerkers (chippers) plaats. Deze keer 

stonden er twee belangrijke onderwerpen op de agenda: IT4Dogs en het nieuwe I&R-systeem van RVO (Rijksdienst 

Voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van Databank Honden. 

Over IT4Dogs werden de chippers bijgepraat met 

betrekking tot de laatste ontwikkelingen, men kon vragen 

stellen en verbeterpunten inbrengen. Ook kregen zij een 

uitleg over de nieuwe I&R-regeling van de RVO en 

konden zij daarover vragen stellen en discussiëren. 

Oren en ogen in het veld

De buitendienst is onze meest directe verbinding met 

onze fokkers. De chippers zien immers alle fokkers en 

vernemen uit de eerste hand wat er speelt - vaak al 

voordat dit bij de Raad van Beheer komt via andere 

communicatiekanalen. Zo kwam ter sprake hoe om te 

gaan met fokkers die extra aandacht behoeven of 

waarover klachten of meldingen zijn binnengekomen. In 

dit verband hebben we de onaangekondigde controles 

besproken. Verder kwam de verdeling van de rayons aan 

de orde en hoe je zo efficiënt mogelijk bezoeken kunt 

inplannen. Ook de rol van de chippers in het project 

Fokkerondersteuning kwam ter tafel, waarbij zij fokkers  

waarde volle informatie verstrekken en advies geven. 

Een klein voorschot op de resultaten van het klant tevre-

denheidsonderzoek: de chippers worden erg positief 

beoordeeld! Hier komen we uiteraard later nog op terug.

Zie elders in deze Raadar het artikel over de nieuwe 

I&R-regeling

Directeur Rony Doedijns (op rug gezien) en Paul Peeters 

(links) spreken met de chippers die op veilige afstand (coro-

na) van elkaar in de zaal zitten. 

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 49,50

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)

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

https://www.onzehond.nl/raadar/
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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NIEUW IDENTIFICATIE- & REGISTRATIESYSTEEM HOND (I&R)

In Nederland is het chippen en registreren van honden 

verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die 

na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. In 

de loop van 2021 komen hier regels bij. Hier alvast de 

belangrijkste punten op een rij.

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet 

zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, 

zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan 

worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de 

fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. 

Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, 

en van wie de hond een chip en paspoort kreeg. 

Informatie voor fokkers en importeurs

Hoe het nu is:

Fokkers en mensen die een hond importeren, laten hun 

honden chippen door onze chipper. De registratie van 

hun honden doen zij zelf bij een aangewezen databank, 

zoals de Databank Honden. 

Honden in Nederland hebben alleen een dierenpaspoort 

nodig als zij naar het buitenland gaan.

Hoe het straks wordt:

Fokkers en importeurs registreren zichzelf eenmalig bij 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij 

krijgen dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit geldt 

ook voor particuliere hondenhouders die één keer een 

nestje hebben of mensen die eenmalig een hond 

importeren. Een particulier krijgt dan een Uniek Baasjes-

nummer (ook UBN). Hieraan zijn kosten verbonden. Heeft 

u als bedrijfsmatige fokker/ importeur al een UBN? Dan 

kunt u gewoon dat nummer gebruiken.

Een UBN is nodig om de hond te registreren. Zorg 

daarom dat u uw UBN straks bij de hand heeft als u uw 

hond(en) door onze chipper laat chippen.

De chipper registreert de chip bij de RVO.

Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een 

aangewezen portaal, bijvoorbeeld Databankhonden.nl. 

Ditzelfde doet u met het chipnummer van de moeder.

Het hondenpaspoort, uitgegeven door dierenartsen, 

wordt voor alle honden verplicht.

Informatie voor kopers van honden

Hoe het nu is:

Hondenkopers registreren de hond op naam bij een 

aangewezen databank, bijvoorbeeld Databankhonden.nl.

Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan 

de databank. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, 

export of het overlijden van de hond.

Als koper mag u alleen een hond kopen met een chip en 

registratie.

Hoe het straks wordt:

Koop alleen een hond met een chip, registratie én een 

officieel dierenpaspoort.

Informatie voor chippers

Hoe het nu is:

De chipper chipt de hond.

Hoe het straks wordt:

De chipper moet bij de RVO ingeschreven staan. Iedere 

chipper registreert zich direct bij de RVO. De chippers 

van de Raad van Beheer worden uiteraard ook 

 geregistreerd. Alleen geregistreerde chippers mogen 

een chip inbrengen. En alleen met een registratie 

ontvangt de chipper microtransponders (chips) van een 

goedgekeurde leverancier. 

De chipper registreert het chipnummer van de hond bij een 

aangewezen portaal, bijvoorbeeld databankhonden.nl. 

Hiervoor heeft de chipper het UBN van de houder nodig.

Aangewezen databanken

De databank gaat voortaan ‘portaal’ heten. Bij een 

portaal registreert u verplicht uw hond. De RVO heeft 

daarom meerdere portalen aangewezen waar honden-

houders terechtkunnen. De Databank Honden van de 

Raad van Beheer (www.databankhonden.nl) is één van 

de erkende portalen. Met de portalen heeft RVO 

http://www.databankhonden.nl
http://www.databankhonden.nl
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afspraken gemaakt. Elk portaal zorgt er bijvoorbeeld voor 

dat uw gegevens veilig zijn. Alle gegevens gaan 

regelrecht vanuit de portalen naar de centrale databank 

van de RVO. Zo heeft de overheid informatie van alle 

honden in Nederland.

Hoe het nu is:

Databanken bewaren gegevens van hondenhouders. Zij 

geven de gegevens die nodig zijn aan de RVO door.

Hoe het straks wordt:

Databanken gaan portalen heten. De gegevens van honden-

houders worden dan direct aan de RVO doorgegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen over de registratie van honden? Neem 

dan contact op met Databank Honden. Of kijk op de 

website van het Landelijk InformatieCentrum 

Gezelschapsdieren (LICG) of de website van RVO. 

LET OP: AANGEPASTE SCREENING ELLEBOOGDYSPLASIE 

De Raad van Beheer coördineert onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardiseerde wijze 

rashonden op een bepaalde afwijking worden onderzocht en geclassificeerd. De screening op elleboogproblemen 

(elleboogdysplasie) is een veel voorkomend onderzoek bij verschillende rassen. In 2020 is de beoordelingswijze 

aangepast. In dit artikel meer daarover.

In het protocol voor elleboogdysplasie (ED) is 

opgenomen dat de internationale richtlijnen van de IEWG 

(International Elbow Working Group) worden gevolgd, 

een internationaal orgaan dat de elleboogdiagnostiek zo 

veel mogelijk standaardiseert. Wij verkeerden lange tijd 

in de veronderstelling dat wij de richtlijnen van het IEWG 

één op één volgden. Recent bleek echter dat dit niet het 

geval was: de eindbeoordeling werd bij ons gebaseerd 

op de graad van artrose (botnieuwvorming) en niet op 

(een verdenking van) een primaire laesie. Dit laatste is 

een afwijking die ervoor zorgt dat het gewricht vervormt, 

waardoor ED ontstaat (primair). Artrose treedt op als 

gevolg van ED (secondair).

Primaire laesie

Het IEWG had de beoordelingswijze al in 2010 

aangepast, maar deze wijziging is destijds niet bij ons 

doorgevoerd. Dat is in april 2020 alsnog gebeurd. Vanaf 

dat moment hebben alle honden die verdacht waren van 

een primaire laesie een graad 2 gekregen en bij 

aanwezigheid van een primaire laesie een graad 3. De 

communicatie hierover naar de rasverenigingen had 

directer en duidelijker moeten verlopen. Het fokbeleid van 

veel rasverenigingen zal nu waarschijnlijk alleen 

gebaseerd zijn op de artrose. Door de verandering in 

beoordeling lijkt het alsof er meer honden zijn met slechte 

ellebogen, terwijl er voor die tijd sprake was van een 

onderrapportage. De primaire laesie kent een hoge 

erfelijkheids graad en is daarmee belangrijk voor het 

fokbeleid. Het advies is derhalve om niet te fokken met 

honden met (een verdenking op) een primaire laesie.

Deeluitslagen

Wij gaan de certificaten van oude uitslagen (uitgegeven 

tussen 2010 en 2020) niet aanpassen. Wel vragen wij de 

rasverenigingen om hier aandacht aan te besteden indien 

zij ED in hun fokbeleid hebben opgenomen. Het is 

mogelijk dat zij als vereniging de deeluitslagen meenemen 

in de beoordeling van de gezondheidsresultaten. De 

deeluitslagen staan in Nederland altijd vermeld op het 

certificaat. Ook zijn de deeluitslagen zichtbaar op Dutch 

Dog Data (www.dutchdogdata.nl). Mochten er verschillen 

zijn, dan is het certificaat altijd leidend. 

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.licg.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dieren-registreren/honden
http://www.dutchdogdata.nl
http://www.puppyverschillen.nl


De bijzondere band tussen 
fokker en rashonden zal 

ook deze tijden doorstaan.

De Raad van Beheer steunt 
alle rashondenfokkers 

in deze tijd.

www.houdenvanhonden.nl

 houden van rashonden

http://www.houdenvanhonden.nl
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HULPPROGRAMMA VOOR LOKALE KYNOLOGIE

Op 19 maart jl. stuurden wij een mailing naar alle bij de Raad van Beheer aangesloten kynologenclubs waarin wij 

hen een extra helpende hand bieden bij een aantal zaken, nu zij door de coronacrisis wellicht in zwaar weer zijn 

beland.

Startlicenties sporters

Door de pandemie werden de meeste evenementen 

gecanceld en hebben de sporters helaas geen of zeer 

beperkt gebruik kunnen maken van hun licenties voor 

2020. Om de sporters tegemoet te komen verlengt de 

Raad van Beheer gratis alle startlicenties van 2020 voor 

Flyball, FCI Obedience en Agility voor 2021. Wie voor dit 

jaar al een licentie had aangeschaft, krijgt gratis de 

licentie voor 2022. 

Nascholing en herbenoeming kynologisch instructeurs

Kynologisch instructeurs moeten in drie jaar 90 

nascholings  punten halen, waarvan minimaal 30 in de 

eerste 1,5 jaar en 30 in de laatste 1,5 jaar. Voor instructeurs 

die door de pandemie moeite hebben met het behalen 

van de vereiste punten, bekijken we per individu welke 

maatwerk -afspraken wij kunnen maken. We zien dat het 

aanbod voor digitale nascholingen voor de kynologische 

instructeurs nu ook toeneemt. De Raad van Beheer wil 

ook hier een steentje aan bijdragen en speciaal voor 

onze leden een gratis digitale nascholing voor hun 

kynologisch instructeurs organiseren. Op korte termijn 

overleggen we met de Commissie Kynologisch 

 Instructeur (CKI) hoe we deze digitale nascholing zullen 

vormgeven.

TASO-regeling

Het kabinet had voor het vierde kwartaal een nieuwe 

regeling ingevoerd om amateursportclubs te onder-

steunen: de TASO (Tegemoetkoming AmateurSport-

Organi saties COVID-19). De regeling is bedoeld voor 

amateursportorganisaties die ten minste 10 procent 

omzetverlies hebben geleden in het vierde kwartaal van 

2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade 

hebben geleden van ten minste € 1.500. De aanvraag 

voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de 

periode van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021.

Regelingen en SBI-codes

De meeste kynologenclubs geven aan geen gebruik van 

hulpregelingen te kunnen maken, onder meer omdat zij 

niet de juiste SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling, deze 

wordt bepaald door de Kamer van Koophandel (KvK)) 

hadden op peildatum 15 maart 2020. Zie ook de 

RVO-website hierover. Daarom hebben we de KvK 

gevraagd of de SBI-code gewijzigd kan worden. Het gros 

van onze kynologenclubs is ingedeeld als hobbyclub 

(SBI-code 94.99.2). Volgens de KvK is het mogelijk de 

code om te zetten in bijvoorbeeld ‘overige buitensport’ 

(SBI-code 93.12.9).

Wijziging SBI code

Het wijzigen van de SBI code is voor de toekomst wellicht 

wenselijk. Iedere kynologenclub zal zelf moeten bepalen 

wat in zijn situatie het beste is. Een club kan zelf bij de 

KvK aanvragen de code te wijzigen. Dat kan met 

formulier 18 van de KvK. Desgewenst kan ook de Raad 

van Beheer de formulieren van de kynologen clubs 

verzamelen en in één keer voor wijziging naar de KvK 

sturen. Voordeel is dat alle formulieren dan door één 

ambtenaar bij de KvK worden afgehandeld. Wie gebruik 

wil maken van deze regeling, kan het volledig ingevulde 

formulier mailen naar: leden@raadvanbeheer.nl. 

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

De Raad van Beheer was ooit aangesloten bij de NCS, 

maar stopte het lidmaatschap omdat overgrote deel van 

onze verenigingen er geen gebruik van maakte. 

Sindsdien worden we regelmatig door kynologenclubs 

benaderd met het verzoek toch weer aan te sluiten. 

Voordeel is dat men dan door de (meeste) gemeenten als 

een sportvereniging wordt beschouwd. Dat maakt dat 

men vaak in aanmerking komt voor gemeentelijke 

subsidies, maar ook voor Europese subsidies en wellicht 

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/meer/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/meer/vastgestelde-sbi-codes
https://www.kvk.nl/vragen/?questionId=429399
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
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in de toekomst ook voor regelingen als de TASO. Ook 

kan de NCS ondersteuning bieden bij de organisatie 

van bijvoorbeeld trainingen, workshops en symposia. 

Daar naast kan men gebruikmaken van NCS-diensten 

zoals het aansluiten bij de collectieve bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering ad € 50,-.

De NCS biedt ons nu de mogelijkheid om ons alleen met 

de kynologenclubs aan te sluiten. Om een besluit te 

kunnen nemen, is het van belang te weten of aansluiting 

bij de NCS voor kynologenclubs wenselijk is en welke 

voordelen men hiervan denkt te ondervinden. 

Enquête

Binnenkort houden wij een korte enquête onder kynolo-

genclubs omtrent aansluiting bij de NCS en het wijzigen 

van de SBI-code, zodat wij weten welke vervolgstappen 

wij collectief kunnen ondernemen om de verenigingen te 

ondersteunen. Mocht de meerderheid van onze lokale 

kynologenclubs de aansluiting bij de NCS als wenselijk 

zien, is het bestuur van de RvB voornemens om jaarlijks 

de kosten voor aansluiting voor de lokale kynologie 

vanuit het collectief te betalen. De basisaansluitings-

kosten zijn voor de lokale kynologie dan kosteloos.

Vragen of opmerkingen?

Met vragen of opmerkingen over het eventueel aan sluiten 

bij de NCS en/of het wijzigen van de SBI-code kan men 

per e-mail reageren via leden@raadvanbeheer.nl. 

Desgewenst starten we met telefonische c.q. online 

spreekuren. Verenigingsbesturen kunnen dan telefonisch 

of via MS Teams met ons in gesprek. Verenigingen die 

hiervan gebruik willen maken, sturen een e-mail met de 

onderwerpen waarover men wil spreken naar:  

leden@raadvanbeheer.nl.

Overleg MET afvaardiging ECVO-panel 

Op dinsdag 16 maart jl. vond er een werkoverleg plaats met Roswitha van de Sandt en Frans Stades van het ECVO-

panel. Namens de Raad van Beheer waren aanwezig Daphne Buskens, Laura Roest, Hildeward Hoenderken en 

Rony Doedijns. 

Tijdens het overleg werd de voortgang van het 

digitaal verwerken van het ECVO-onderzoek op 

detailniveau besproken. Tevens was er aandacht 

voor de ontwikkelingen vanuit dit specialisme 

met betrekking tot de beoordeling van cataract 

(staar). Binnenkort worden de leden daarover 

verder geïnformeerd. 

Een regelmatige update en het bijpraten over de 

actualiteit draagt bij aan een succesvolle 

samenwerking.

Van links naar rechts Daphne Buskens, Hildeward Hoenderken, 

 Roswitha van de Sandt, Rony Doedijns, Frans Stades en Laura Roest

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

mailto:leden@raadvanbeheer.nl
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
https://hartvoordieren.nl/
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MOOIE reclame voor de stamboomhond

Om te waarschuwen tegen ondoordachte aanschaf van een pup in coronatijd, publiceerde omroep Rijnmond, de media-

instelling voor radio, televisie en internet voor de regio Rijnmond, Zuid-Holland, op 2 maart jl. een prima artikel. 

In het artikel geeft men goede voorlichting over stam boom pups, 

verantwoorde fokkers en rasverenigingen, en de herkenbaarheid van 

betrouwbare stam boom honden door het chipnummer dat begint  

met 52814. 

Lees het artikel op de website van Omroep Rijnmond

HERREGISTRATIE VAN PUPS OUDER DAN 6 MAANDEN

Met de nieuwe IT4Dogs is er ook een wijziging gemaakt in de facturatie van de herregistratie en de export 

pedigree. Omdat dit niet goed bij iedereen bekend blijkt te zijn, hierbij een korte uitleg.

In het vorige systeem ging de factuur voor de export 

pedigree en de herregistratie van een hond ouder dan 6 

maanden naar de nieuwe eigenaar. Zeker bij buiten-

landse eigenaren zorgde dit soms voor problemen, 

omdat betalingen vanuit het buitenland vaak lang 

duurden en minder makkelijk verliepen. We kregen dan 

ook veel verzoeken dit aan te passen. Dat is nu gebeurd: 

we hebben dit gelijkgetrokken met de herregistratie van 

een hond ouder dan 6 maanden. Ook hier krijgt de ‘oude’ 

eigenaar in het nieuwe systeem nu de factuur.   

BESTEL HET BOEK NU !
 
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten

 
Meer informatie en bestellen via 

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

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.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 
bestel nu!

Nu  
€ 19,95!

https://www.rijnmond.nl/nieuws/204440/Alles-waar-je-op-moet-letten-bij-het-kopen-van-een-puppy
https://www.eukanuba.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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IN ‘ONZE HOND’: HILDEWARD 
HOENDERKEN STELT ZICH VOOR

In het glossy hondenmagazine Onze Hond vindt u deze maand een 

uitgebreid artikel waarin onze nieuwe voorzitter Hildeward Hoenderken 

zichzelf voorstelt en uitgebreid ingaat op de ambities van het nieuwe bestuur 

waar hij leiding aan geeft. “Hard werken aan het imago van de rashond en 

stimuleren dat er meer stamboomhonden gefokt worden.”

Lees het hele artikel op onze website

‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze over 
moeten gaan!

In 2020 startte de Raad van Beheer met Vlogs4Dogs: korte video’s 

over actuele, interessante onderwerpen uit de kynologie. De video’s 

zijn bedoeld als aanvulling op de informatie die u al via Raadar, onze 

website en sociale media van ons ontvangt. Graag willen we door met 

dit communicatiekanaal, en u kunt ons daar bij helpen!

In Vlogs4Dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die 

de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over het 

actuele beleid of activiteiten, maar ook activiteiten van 

commissies, een wedstrijd of een evenement, een 

Kennis Tour-sessie, een Youth-evenement, een 

algemene vergadering of een kijkje achter de schermen 

bij onze chippers kunnen interessant zijn. Het kan echter 

ook een interview zijn met iemand uit onze achterban 

- denk aan een fokker of een rasvereniging met een 

bijzondere gebeurtenis op het gebied van welzijn of 

gezondheid, of een antwoord of uitleg over een thema 

dat u belangrijk vindt.

Graag uw wensen en ideeën!

Graag willen wij met de Vlogs4Dogs zo goed mogelijk 

aansluiten bij de wensen en ideeën die bij onze 

achterban 

leven. Wij zijn 

op zoek naar 

verhalen, 

ervaringen of 

gebeurtenissen die ons allemaal kunnen inspireren, 

informeren en enthousiasmeren als het gaat om onze 

gedeelde passie, de kynologie. Heeft u ideeën voor een 

mogelijke Vlog4Dogs of onderwerpen waar u graag in 

de vorm van een video meer over zou willen weten, 

stuur dan een e-mail naar  

communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw 

betrokkenheid!

Meer over Vlogs4Dogs leest u op  

www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

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/contentassets/bded49d1190641c5be7b97c4900cada4/interview-hildeward-hoenderken---onze-hond-3-2021.pdf
mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
https://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
http://www.puppyverschillen.nl/


alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen 
21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Per 31 maart gaat de 
avondklok om 22.00 uur in. 

 
Draag een mondkapje waar het 
verplicht is. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet naar 
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
 

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan  
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

http://rijksoverheid.nl/coronavirus
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De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale rashonden met een goed welzijn. Dit betekent dat 

gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van rashonden leidend zijn. Pas als deze aspecten geborgd zijn, kan 

worden gestuurd op andere aspecten van het fokken, aanschaffen en houden van rashonden. Aangezien het 

aantal veterinaire vraagstukken toeneemt, zoeken wij voor 24-32 uur per week een tweede

DIERENARTS (M/V)

Functie-inhoud

 →  Beantwoorden van in- en externe veterinaire vragen 

en opmerkingen via e-mail en telefoon

 → Coördinatie portefeuille Gedrag

 →  Managen meldpunt erfelijke aandoeningen en 

opvolging

 → Beleidsondersteuning en advisering 

 →  Toevoegen van gezondheidsonderzoeken aan 

IT4Dogs

 → Relatiebeheer

Functie-eisen 

 → Afgeronde studie Diergeneeskunde

 → Ervaring in gezelschapsdierenpraktijk

 →  Zeer goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en 

Engelse taal

 →  Vaardigheid in het afstemmen van de verschillende 

belangen van betrokken partijen

 → Ervaring met het adviseren van bestuur en/of directie

 → Affiniteit met rashonden en fokkerij van rashonden

 →  Communicatief vaardig, dienstverlenend en 

resultaatgericht

Gevraagde competenties 

Initiatiefrijk, zelfstandig, analytisch, dienstverlenend, 

organisatie- en omgevingssensitief, communicatief en 

stressbestendig. Je bent bovendien flexibel en 

accuraat. Je woont bij voorkeur binnen een straal van 

30 km van Amsterdam en je bent in het bezit van eigen 

vervoer. Je bent bereid om zo nodig buiten kantooruren 

te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een afwisselende, verantwoordelijke functie 

binnen een dynamische organisatie, bieden wij een 

marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. 

Interesse?

Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op 

met onze dierenarts Laura Roest, telefoon (020) 

6644471. Kijk op www.houdenvanhonden.nl voor 

achtergrondinformatie. 

Wij ontvangen je sollicitatiebrief en CV gericht aan de 

directie t.a.v. dhr.: Rony Doedijns graag per e-mail vóór 

16 april a.s.: personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De 

eerste gesprekken worden gehouden in de week van 

19 april a.s.

INSCHRIJVING WORLD DOG SHOW BRNO OPGESCHORT

In verband met de coronapandemie is de inschrijving voor de World Dog Show 

in Brno, Tsjechië, die staat gepland voor de periode 29 september tot en met 

3 oktober 2021, tijdelijk opgeschort. De inschrijving wordt weer geopend zodra 

duidelijk is of de show kan doorgaan en onder welke voorwaarden. Dit liet de organisatie 

deze maand weten.

Tevens zal het aantal honden dat kan deelnemen beperkt blijven. Wat het maximale aantal 

wordt, is nog niet bekend. Op basis van een kleiner aantal deelnemende honden zullen naar alle 

waarschijnlijkheid diverse aanpassingen doorgevoerd gaan worden: wijzigingen van keurmeesters, aanpassing 

van het inschrijfgeld en wat verder noodzakelijk is. Zodra er meer bekend is zal de organisatie dit laten weten. 

Lees meer op de website van het evenement

http://www.houdenvanhonden.nl
mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
https://www.wds2021.cz
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‘RAAD HET RAS’ maart: 
markiesje

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 maart is Markiesje.  

Winnaar van deze maand is Samantha (Sem) de 

Jager-Hoepel. Zij heeft haar prijs inmiddels in 

ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertifi-

ceerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons 

land bij elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op 

rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt 

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.

Nu  
€ 19,95!

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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KORT VERSLAG BIJEENKOMST SPORTRAAD

Op 22 februari jl. kwam de Sportraad voor het eerst sinds 2019 (in 2020 wegens corona gecanceld) weer bij elkaar, 

zij het digitaal via Teams. Aanwezig waren Els Siebel (portefeuillehouder Sporten), vertegenwoordigers van de 

Commissie Agility, Commissie FCI Obedience, Commissie Flyball, Commissie Werkhonden, Commissie DogDance 

(in oprichting) en medewerkers van het landelijk bureau van de Raad van Beheer. De commissies Werkhonden en 

DogDance namen voor de eerste keer deel aan dit overleg. 

Van elke sportcommissie waren twee vertegenwoor-

digers aanwezig. In de vergadering gaf iedere commissie 

kort aan welke zaken er momenteel en in de nabije 

toekomst spelen. Onderstaand een kort overzicht van de 

besproken onderwerpen.

Besproken onderwerpen

Er werd langer stilgestaan bij financiën/begroting 

sporten: zoals verwacht zijn de resultaten van 2020 niet 

al te best. Dit komt door het gebrek aan inkomsten 

terwijl er wel doorlopende kosten zijn, zoals vaste 

lasten. In normale jaren is het de bedoeling dat de 

sporten minimaal break even draaien. Ook voor 2021 

wordt gerekend op een negatief resultaat.

Verder kwamen aan bod: procedure wijziging 

reglementen; doorgeven belangrijke data voor Raadar 

zodat er aandacht voor jouw sport is; de Sportenwebsite; 

uitzending (doorgang) naar internationale toernooien in 

coronatijd; onofficiële wedstrijden georganiseerd door 

aangesloten verenigingen; de Dag van de Hond; jeugd 

en hondensporten; opleidingen instructeurs en 

keurmeesters; benoeming commissieleden; 

 ondersteuning door onze partner Royal Canin.

Het was een constructieve vergadering met veel 

positieve “kruisbestuiving”. De commissies kunnen veel 

van elkaar leren. De volgende vergadering wordt gepland 

in februari 2022.

Spreekuur voorzitter 

Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt maandelijks spreekuur. 

Normaliter vindt het spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de Raad van 

Beheer in Amsterdam, maar er kan ook voor worden gekozen dit online te doen in 

verband met corona. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl.  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

https://sport.raadvanbeheer.nl/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/databankhonden


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 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN

Omdat het nog steeds niet duidelijk is wanneer er weer examens op locatie kunnen worden gegeven, is er 

besloten dat de mondelinge examens digitaal zullen worden afgenomen. We hopen hiermee toch in elk geval een 

deel van de achterstand weg te werken. Kandidaten die in aanmerking komen zijn inmiddels al benaderd. Zie een 

verslag van een kandidaat in het volgende artikel.

BFH-examens

Voor de examens voor de Basiscursus Fokken en 

Houden van honden (BFH) ligt het ingewikkelder. We zijn 

daarmee, zoals iedereen in Nederland, volledig 

afhankelijk van de overheid. Die besluit of examens op 

een locatie kunnen en mogen en zo ja, met hoeveel 

mensen dat dan mag. We hebben enkele principedata 

geprikt. Ook de verenigingen die locatie-examens 

hadden aangevraagd, hopen uit alle macht dat de 

geprikte data inderdaad kunnen doorgaan. Bekijk de 

geplande data.

BFH-cursussen

De cursussen gaan gelukkig normaal door. Een deel was 

in het najaar opgestart en nieuwe cursussen starten 

deels dit voorjaar. Bekijk het overzicht van de BFH-  

cursussen

VKK-cursussen

Voor Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) zijn nog 

enkele cursussen bezig. Hopelijk zullen er ook hiervoor 

binnenkort weer nieuwe cursussen starten. Van nieuwe 

ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte.

OPLEIDINGEN: ONLINE EXAMEN VIA TEAMS

Op maandag 1 maart jl. heeft de Raad van Beheer met examenkandidaat Patrick Hultink en twee examinatoren 

een test gedaan met het afnemen van een examen via MS Teams. Het ging om het examen voor de opleiding 

Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). Als de test zou slagen, kon Patrick op 11 maart officieel online examen 

doen voor de modules 7 en 12. De test slaagde en Patrick kon examen doen. Een kort verslag. 

Patrick: ‘Donderdag 11 maart begon stormachtig, ik was 

blij dat ik niet in de auto hoefde te stappen om naar 

Woudenberg af te reizen. Aan de andere kant kon ik niet 

even m’n zinnen verzetten, juist door te moeten reizen. 

Het examen zou om 11 uur beginnen en ik weet nog goed 

dat ik vanaf 8 uur om de 5 minuten op de klok keek. Het 

was een gek idee dat ik vanaf de zolderkamer mijn 

examen af zou leggen.  

‘Rond 10.45 logde ik in via Teams en niet veel later werd ik 

toegelaten tot mijn examen. Aanwezig waren examinatoren 

Theo van der Horst en Marjoleine Roosendaal en Michèle 

Taffijn van de afdeling opleidingen van de Raad van Beheer. 

Na beeld en geluid te hebben getest, zetten Marjoleine en 

Michèle hun camera en microfoon uit waardoor ik het 

gevoel had alleen nog met Theo van der Horst in de 

virtuele examenruimte aanwezig te zijn. Na ruim 25 minuten 

alle vragen met betrekking tot anatomie te hebben beant-

woord, kwamen de dames weer met beeld en geluid in de 

meeting waarna ik te horen kreeg dat ik in ieder geval voor 

deze module geslaagd was! 

Nu werden de rollen omgedraaid en bleef ik met Marjoleine 

Roosendaal virtueel achter voor het examen Erfelijkheids-

leer. Ook dit examen verliep gelukkig goed, waardoor ik de 

volledige cursus VKK succesvol heb kunnen afronden. Ik 

vond het enorm fijn dat ik zo toch mijn examens kon doen. 

Het grote verschil was eigenlijk het niet te hoeven reizen.  

Het contact met de examinatoren was mijn inziens net zo 

goed als ik dat heb ervaren tijdens mijn “niet virtuele” 

examens van vorig jaar oktober in Woudenberg. 

Al met al denk ik dat door corona ook hier de toekomst 

weer wat dichterbij is gebracht en wil ik Michèle Taffijn 

bedanken voor haar inspanningen zodat we dit succesvol 

konden doen.’ 

Patrick (rechtsboven) in gesprek met zijn examinatoren Theo 

van der Horst en Marjoleine Roosendaal.

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-03-17-overzicht-aanvragen-examens-op-locatie.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-03-17-overzicht-aanvragen-examens-op-locatie.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-03-11-cursus-aanbod-bfh--vkk.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-03-11-cursus-aanbod-bfh--vkk.pdf
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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. 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.

1 mei 2021:   Buitengewone Algemene 

Vergadering (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

26 juni 2021:   Algemene Vergadering (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond, locatie 

wordt later bekendgemaakt

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen 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/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers

