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Leuke primeurs op Hond2017!

Hond2017, dat van 8 tot en met 10 december in de 

Amsterdam RAI wordt gehouden, omvat onder meer 

de beroemde Amsterdam Winner Show en de Holland 

Cup. Maar ook treft u er het veelzijdige Promodorp 

met de nieuwste en leukste hondenproducten, en een 

uitgebreid programma aan workshops, demonstraties 

en wedstrijden. En leuke primeurs...

In de RAI verzamelen zich een kleine 10.000 honden met 

zo’n 25.000 baasjes en bezoekers uit alle windstreken. 

De Amsterdam Winner Show is de grootste en oudste 

hondenkeuring van Nederland, met het grootste aantal 

inschrijvingen, rassen en deelnemende honden. Dit jaar 

wordt alweer de 128e editie gepresenteerd. Deze grote, 
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internationale keuring vindt gedurende Hond2017 plaats 

in maar liefst veertig keuringsringen, verdeeld over de 

diverse RAI-hallen. 

Primeur: Houden van Honden-keuring

Een primeur voor Hond2017 is de Houden van Honden-

keuring, voor niet-rashonden en niet-stamboomhonden. 

Er worden geen kampioenschapsdiploma’s  uitgedeeld 

en er wordt geen Best In Groep-verkiezing gehouden, 

maar de eigenaren krijgen wel een keuringsrapport voor 

de hond. De honden worden door een deskundige jury 

beoordeeld op vitaliteit, gedrag en beweging. 

Altijd al deel willen nemen aan een hondenkeuring, 

maar was dat niet mogelijk omdat uw hond geen 

stamboom hond is? Grijp dan nu uw kans! Deelname 

aan de dage lijkse keuring is kosteloos, u hoeft alleen 

Alle mogelijke rassenKeuringen

Dog dance

De kinderen van Raad van Beheer Youth verzorgen iedere 

dag demonstraties en workshops...
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in het bezit te zijn van een toegangskaart voor uzelf én 

uw hond. Het is wel belangrijk dat uw hond voldoet aan 

de algemene reglementen voor deelnemende honden 

aan Hond2017. 

Primeur: mooiste geleidehond

Welke hond mag zich de “Mooiste geleidehond van 

Nederland” noemen? De strijd om de titel barst los op 

zaterdag 9 december tijdens Hond2017. Geleidehonden 

helpen baasjes bij de dagelijkse klusjes binnen- of 

buitens huis, en zijn op die manier al erg knap, maar 

deze verkiezing staat juist in het teken van gezondheid 

en exterieur. De deelnemende honden worden onder 

andere beoordeeld op vitaliteit en gedrag, alle deel-

nemers ontvangen een keuringsrapport. De honden 

worden zowel door een geblinddoekte als niet-geblind-

doekte keurmeester beoordeeld, en de verkiezing is 

opengesteld voor alle geleidehonden, zowel mét als 

zonder stamboom. De hond met de meeste punten 

krijgt de titel!  

Jeugd

Raad van Beheer Youth is er ook dit jaar weer bij met 

een stand en een eigen demonstratiering. Daar 

presenteren de kids dagelijks, de hele dag door, een 

leuk programma van demonstraties en workshops. 

Daarbij komen diverse sporten aan bod, zoals Balans 

en Coördinatie, Dog dance en FCI Obedience. Behalve 

de activiteiten van Youth organiseren onze partners 

Royal Canin, Eukanuba en Prins ook allerlei activiteiten 

voor de jeugd, dus neem ook daar een kijkje!

Sporten

Er is superveel te zien en te doen op Hond2017, vooral 

ook samen met uw hond. Zo zijn er demonstraties van 

“honden met een baan”, denk aan politie- en blinden-

geleidehonden. Daarnaast komen er sportieve honden 

in actie tijdens demonstraties én wedstrijden! Honden 

die dansen met hun baas, springen over hindernissen, 

fris bees vangen, en slalommen… Verder komen er tal 

van hondensporten aan bod: FCI Obedience, Flyball, 

Agility, Dog dance, Hoopers - te veel om op te noemen! 

Demonstraties

Het uitgebreide demonstratieprogramma vormt samen 

met de exterieurkeuringen van de Holland Cup op 

vrijdag en de Amsterdam Winner Show op zaterdag en 

zondag een leuke dag uit voor het hele gezin. Voor 

honden liefhebbers vormen de exterieurkeuringen een 

graad meter om te zien hoe het met de kwaliteit van 

een bepaald ras is gesteld. U wandelt als het ware 

door een tot leven gekomen hondenencyclopedie. 

Door slim te schuiven en in te delen is er nu in iedere 

hal van de RAI een demonstratie- of wedstrijdring, dus 

kunt u overal genieten van de leukste activiteiten met 

honden

Voor de vele deelnemers zijn er felbegeerde prijzen te winnen...

https://hond-event.nl/bezoeker-informatie/honden/
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Hondendorp

In het Hondendorp vindt u stands van uiteenlopende 

rasverenigingen. Daar kunt u zich uitstekend oriënteren 

op de aanschaf of verzorging van een stamboomhond. 

Rasverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer 

presenteren er hun favoriete ras en geven voorlichting 

over aankoop, rastypisch gedrag en verzorging. Bent u 

op zoek naar een nieuwe huisgenoot of heeft u andere 

vragen, dan staat de (ras)vereniging u graag te woord. 

Workshops

Wie meer wil dan alleen maar kijken en genieten, kan 

samen met zijn hond deelnemen aan tal van workshops. 

Je kunt er snuffelen aan de nieuwste sporten en mee-

doen aan leuke activiteiten. Vooraf inschrijven is niet 

nodig en deelname is gratis. De onderwerpen zijn 

uiteen lopend, maar plezier voor hond en baas staat 

voorop. Benieuwd welke leuke workshops er zoal te 

volgen zijn? Kijk dan op www.hond2017.nl.

Korting in voorverkoop

Bestel tickets in de online voorverkoop en profiteer 

van € 2,50 korting per ticket. Let op! Breng het 

Europees honden paspoort mee zodat men weet dat de 

hond voldoende is beschermd. Klik op onderstaande 

button om veilig tickets te bestellen:

  

              

Parkeren met korting

Als deelnemer/bezoeker van Hond2017 kunt u via de RAI 

met € 5,- korting parkeren. Deze actie loopt van 17 oktober 

tot 7 december 2017. Op de dagen van het evenement 

gelden de reguliere tarieven. 

Bestel nu uw parkeerkaart voor 1 of 2 dagen

Ook kunt u een 3-daags abonnement bestellen:

Bestel nu uw 3-daags parkeerabonnement (8 t/m 10 

december 2017)

Partners in sport

Dank aan onze partners en sponsors

Hond2017 wordt mede mogelijk gemaakt door 

Area Partners Eukanuba, Royal Canin en Prins 

Petfoods, en sponsors Virbac, Jean Peau, 

Canex Dynamic en Aeres MBO Barneveld. 

Zonder hun geweldige steun zou een 

evenement van deze omvang niet mogelijk zijn. 

Hartelijk dank!

https://petsplace.nl/vipclub
http://www.hond2017.nl
https://dogshowentry.nl/Common/Tickets/?showno=200
https://parkeren.rai.nl/nl/booking.html?affiliate=t6jzysww
https://parkeren.rai.nl/nl/booking.html?affiliate=ajkha3qr
https://parkeren.rai.nl/nl/booking.html?affiliate=ajkha3qr
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
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INSCHRIJVING WORLD DOG SHOW 2018 KAN NU AL!

Van 9 tot en met 12 augustus 2018 organiseert de Raad van Beheer in de Amsterdamse RAI de World Dog Show 2018, 

onder het motto ‘Show the world your talent’. Een uniek internationaal evenement, waarin vier dagen lang alles draait 

om houden van honden. Op dinsdag 15 augustus jl. opende de inschrijving voor de World Dog Show 2018. 

Er zijn in de periode van 9 t/m 12 augustus 2018 

drie shows waar u aan mee kunt doen: De World 

Dog Show, de Benelux Winner en de Rasgroep 

Shows. Naast shows kunt u tijdens deze vier 

dagen ook van alles beleven op het gebied van 

houden van honden. Er zijn onder andere 

lezingen, workshops en demon straties en 

natuurlijk zijn er allerlei stands waar van alles voor de hond 

te koop is. We gaan van de World Dog Show 

2018 een geweldig feest maken en hopen dat u 

er bij bent – als deel nemer of als bezoeker! 

Meer actuele informatie over de World Dog Show 

2018 vindt u op www.wds2018.com. Daar vindt u 

onder andere ook het programmaboekje. U kunt 

de voorbereidingen natuurlijk ook volgen via Facebook.

Ticketverkoop Dutch Pet Conference & Awards 
gaat snel

Op maandag 20 november vindt de eerste Dutch 

Pet Conference & Awards plaats, dé plek voor 

professionals uit de huisdierenbranche om elkaar te 

ontmoeten en te inspireren en om van elkaar te leren. 

Grijp deze kans om uw collega’s te ontmoeten en kom 

die dag naar Studio21 in Hilversum. De ticketverkoop 

gaat hard, wees er daarom snel bij!

Hoe blijft u relevant voor uw klanten? Hoe houdt u zich 

als (e-commerce) professional in deze branche staande 

en bewijst u uw meerwaarde? Hoe kunt u een trotse held 

in het vakgebied zijn en blijven? Deze vragen staan 

centraal tijdens de Dutch Pet Conference. Naast het 

volgen van presentaties is er de mogelijkheid om in 

gesprek te gaan met de verschillende sprekers om 

ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Tevens 

is er gelegenheid om contact te leggen met retailers, 

groothandels, farmaceutische bedrijven, leveranciers, 

dierenartsen en andere specialisten.

Voorproefje 

Keynote spreker Carl van Dyck geeft via 

een persoonlijke boodschap vast een 

voorproefje van wat u 20 november 

kunt verwachten. Bekijk het filmpje

 

Dutch Pet Awards

Aansluitend aan de Dutch Pet Conference vindt ‘s avonds 

tijdens een groots gala de uitreiking van de Dutch Pet 

Awards plaats. De genomineerden per categorie zijn:

 DSZ Award voor dierenspeciaalzaak: Via Natura – 

Beekbergen, Zoo&Zo BV – Ede, Smulders Diervoeders 

– Schijndel

 DAP Award voor dierenartspraktijk: Dierenziekenhuis 

Eindhoven, MARKdierenarts – Vleuten, DierenDokters – 

Zeist

Innovatie Award: Muffin’s Halo, Boneguard, RelaxoPet

Keten Award: Dierspecialist, Pets Place

 Talent Award: Matthijs Heijstek, Bianca Knake, Sabrina 

Noordanus

 Product Award: DoggyDating App, Stichting Oopoeh, 

Het Dierendiploma

Voor de categorieën DSZ Award, DAP Award en Product 

Award telt de stem van het publiek mee in de eindbeoor-

deling van de jury. Stemmen op deze producten, winkels 

en praktijken kan nog tot 13 november op  

www.dutchpetawards.nl.

Er zijn nog maar enkele tickets beschikbaar voor de 

galashow, dus wees er snel bij: ‘vol is vol’.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het prog ramma of het 

bestellen van entreekaarten op  

www.dutchpetconference.nl. Heeft u vragen? Mail die 

naar info@dutchpetconference.nl of bel (013) 5091666.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

http://www.wds2018.com
https://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018/
https://www.youtube.com/watch?v=fOyDTwn3NFw
http://www.dutchpetawards.nl
http://www.dutchpetconference.nl
mailto:info@dutchpetconference.nl
http://www.wds2018.com
https://www.youtube.com/watch?v=fOyDTwn3NFw
http://www.dutchpetconference.nl
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EERSTE “HOUDEN VAN HONDEN”-KEURING IN ZWOLLE

Op 7 en 8 oktober jl. organiseerde KC Zwolle e.o. haar jaarlijkse internationale kampioenschapstentoonstelling 

voor rashonden, de IJsselshow en de Hanzeshow. Tijdens deze show viel er een primeur te beleven: de “Houden 

van Honden”-keuring. Bij deze keuring werden geen stamboomhonden, maar honden zonder stamboom en look-

alikes gekeurd. Hoewel er nog wel ruimte was voor meer deelnemers, spreekt de organisatie van een geslaagde 

eerste editie. 

Voor het eerst was een tentoonstelling niet langer het 

domein van de stamboomhond alleen. Met ruim 3.000 

rashonden waren zij nog wel ruimschoots in de 

meerderheid, maar ook look-alikes - honden met de 

uiterlijke kenmerken van een ras, maar zonder stamboom 

- of gecastreerde honden konden deelnemen. 

Professionele keuring 

Bij de Houden van Honden-keuring zonder competitie 

konden deelnemers hun trouwe viervoeter op drie 

onderdelen laten beoordelen: exterieur, gezondheid en 

vachtverzorging. De exterieurkeuring werd verricht door 

niemand minder dan Gerard Jipping, keurmeester en 

oud-voorzitter van de Raad van Beheer. Dierenarts 

Hildeward Hoenderken controleerde de gezondheid van 

de deelnemende honden en voor voorlichting over de 

vachtverzorging waren oud-studenten van de trim-

opleiding Aeres MBO aanwezig. Deze professionals 

namen de tijd om hun waarnemingen toe te lichten en 

dat werd duidelijk gewaardeerd. 

Positieve reacties

De organisatie noteerde een aantal positieve reacties van 

deelnemers aan de keuring. 

“Ik wist niet dat een keurmeester op zo veel dingen lette!” 

“Leuk dat wij ook mee kunnen doen met onze hond!” “Nu 

gaan we nog even kijken bij de echte keuring van ons ras!” 

“Ik wist niet dat een hondententoonstelling zo groot was en 

dat er zo veel verschillende hondenrassen bestaan!”

Houden van Honden-keuring op Hond2017

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook uw hond 

onderwerpen aan deze Houden van Honden-keuring? 

Dat kan! Tijdens het grootse hondenevenement Hond 

2017 op 8, 9 en 10 december wordt deze keuring ook 

georganiseerd! Kijk op de website www.hond2017.nl. 
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Gerard Jipping verrichtte de exterieurkeuring

Hond2017: Promoot uw stamboomhond!

Van 8 – 10 december aanstaande wordt in de Amster dam 

RAI Hond2017 gehouden, hét honden evenement van 

Nederland. In het Hondendorp worden stamboomhonden 

aan het publiek gepresenteerd. U kunt daar met uw 

stamboomhond bij zijn. 

Dus heeft u een stamboomhond, bent u lid van een bij ons 

aangesloten rasvereniging en wilt u graag uw ras 

promoten tijdens Hond2017? Meldt u zich dan aan bij uw 

rasvere niging. En vraag hen om zich aan te melden voor 

het Hondendorp. Zo promoten we met elkaar onze 

lievelingsrassen!

http://www.hond2017.nl
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KENNIS TOUR: ALLES OVER FOKKEN VOOR DIVERSITEIT

Op woensdag 11 oktober jl. hield dr. ir. Pieter Oliehoek in Zwolle zijn uitverkochte lezing ‘Fokken voor diversiteit 

– de noodzaak van dek-beperkingen en het nut van inkruisen van andere rassen’ in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour. De zaal gaf een waardering van 8,7 voor de inhoud van de lezing en 8,6 voor de spreker. 

Korte inhoud van de lezing: Het wordt steeds beter bekend dat inteelt 

voor komen geen enkele invloed heeft op behoud van diversiteit. Maar 

andersom helaas wel: het verlies van diversiteit geeft onherroepelijk 

inteelt. Fokken voor diversiteit kan eigenlijk maar op drie manieren. Op dit 

moment wordt ingezet op dek-beperkingen en het inkruisen van andere 

rassen. Maar wanneer wordt dit werkelijk effectief? 

Volgende lezing

De volgende lezing in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour 

wordt gegeven door Sam Turner op woensdag 15 november in 

Nieuwerkerk aan den IJssel. Titel: ‘Propriocepsis voor de pup’. Deze 

lezing, die 15 accreditatiepunten oplevert voor Kynologisch Instructeur, 

is al uitverkocht.

NORMENMATRIX PROFITEERT VAN NIEUWSTE INZICHTEN

In overleg met de rasvereniging(en) zal de Raad van Beheer aan de hand van de Verenigingsfokreglementen per 

ras normen opstellen, die worden opgenomen in de zogenaamde Normenmatrix. Inmiddels zijn de technieken en 

mogelijkheden zodanig verbeterd, qua automatisering maar ook qua DNA-techniek, dat we nu bekijken hoe we 

daar met de Normenmatrix handig gebruik van kunnen maken. Het instrument komt er dus zeker, maar zal beter 

aansluiten bij wat anno 2017 mogelijk is. 

De Normenmatrix, met daarin eisen en normen per ras 

toegankelijk opgeslagen, vormt de basis voor de 

beoordeling van fokdieren door de Raad van Beheer. 

Deze aanpak biedt duidelijkheid aan de consument, maar 

is ook een grote en belangrijke stap in de richting van 

zorgvuldig gefokte rashondenpups. De stamboom wordt 

daarmee niet slechts een afstammingsbewijs, maar ook 

een kwaliteitsbewijs. Ook fokkers die géén lid zijn van 

een rasvereniging, moeten voldoen aan de eisen en 

normen van de Normenmatrix, willen zij een positieve 

vermelding op de stambomen van hun pups krijgen.

De Normenmatrix past volledig in het Fairfok-plan, 

gericht op een gezonde en sociale hond in Nederland

Pieter Oliehoek

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://issuu.com/raadvanbeheer/docs/raad_van_beheer_pva_fairfok_online_
https://issuu.com/raadvanbeheer/docs/raad_van_beheer_pva_fairfok_online_
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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50 JAAR LHASA APSO’S IN NEDERLAND

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste Lhasa 

Apso-pups in Nederland werden geboren. Een van de 

rasverenigingen in Nederland, de Lhasa Apso Club 

Nederland, kijkt in het kader van hun clubdag terug 

naar het begin.

Op 4 februari 1967 werden bij kennel “Van de Warwinckel” 

van Annigje Schneider-Louter, de pionier van ons ras, vijf 

pups (drie reutjes en twee teefjes) geboren. Ouders waren 

Rapso (Shaggy-Wonder Orrin) en Lhasa (Piltdown Droma). 

De Shaggy-Wonder-kennel van Yvonne Mewis-De Rijk 

(later Yvonne Gayraud) is van grote betekenis geweest 

voor de Nederlandse Lhasa Apso. Dit eerste nest was niet 

zo geweldig, behalve de reu Mang-Po van de Warwinckel. 

Echte start

Het tweede nestje werd geboren op 30 augustus 1967, ook 

bij Annigje Schneider-Louter: vier pups (drie reutjes en een 

teefje). Vader was opnieuw Rapso, maar de moeder was nu 

de uit Engeland geïmporteerde teef Verles Nang-Wa. Zij 

heeft in combinatie met de Shaggy-Wonder Lhasas de 

echte start gemaakt in Nederland. Haar kwaliteiten heeft zij 

goed doorgegeven aan haar nakomelingen. Annigje zette 

de hierboven genoemde reu Mang-Po van de Warwinckel 

in voor het derde nestje met Verles Nang-Wa. Dit nest met 

voor die tijd al prach tige Lhasas (dankzij Nang-Wa) werd 

geboren op 21 juni 1968.

Pioniers

De fokkers van toen hebben in de decennia na 1967 

gelukkig goed op het ras gepast. In Nederland heeft een 

handjevol fokkers zich altijd bekommerd om dit prachtige 

ras en ervoor gezorgd dat de gezondheid, gedrag en 

type bewaard is gebleven. In de beginjaren was het 

aantal fokkers erg beperkt. De laatste jaren zijn er meer 

fokkers bijgekomen. Het aantal inschrijvingen varieert in 

Nederland per jaar van 80 tot boven de 100 honden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Lhasa Apso kunt u terecht 

bij de drie Nederlandse rasverenigingen: 

Eerste Gezelschapshondenclub Nederland

Lhasa-Apso Club Nederland  

Pekingees en Dwergspaniel Club

Annigje Schneider-Louter met 

een pup van Verles Nang-Wa’

Rapso en Lhasa, belangrijk ouderpaar in de Nederlandse 

populatie van Lhasa Apso’s

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.eerstegezelschapshondenclub.nl/
http://www.lhasaapsoclub.nl
http://www.pekingees-en-dwergspanielclub.nl/
http://www.puppyverschillen.nl
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geslaagde Evaluatie uitvoeringsregels 
keurmeesterbeleid

Op donderdagavond 5 oktober jl. organiseerde de Raad van Beheer een zeer geslaagde evaluatie van 

het keurmeestersbeleid (2007 – 2017). Met maar liefst 110 aanwezigen, bestaande uit keurmeesters, 

vertegenwoordigers van rasverenigingen en bestuurders, werd er levendig gediscussieerd. Centraal stond de 

concept-notitie met daarin het nieuw voorgestelde beleid.

Onder leiding van directeur Rony Doedijns 

discussieerde men over de concept-notitie, 

maar ook over onder werpen als inspraak en 

het belang van een goed keur meesters-

beleid en voldoende aan was van goed 

opgeleide Nederlandse keur meesters.

Tijdens de levendige discussie luisterden 

keurmeesters en rasverenigingen goed 

naar elkaars belevingen en werd er 

con struc tief gereageerd op elkaars ideeën. 

Daar waar nodig verschafte discussieleider 

Rony Doedijns aanvullende informatie 

over het huidige en het nieuwe beleid: 

‘Het was echt goed om te horen dat onze 

concept-notitie, die is samengesteld op basis van alle feedback op het huidige keurmeesters beleid, veel bijval krijgt. 

Het draagvlak is er.’ Een verheugde directeur na afloop van een geslaagde en verhelderende avond.

TOP PARTNER

WORLD DOG SHOW &
GERMAN WINNER SHOW
8. – 12. NOVEMBER 2017

at Leipziger Messe – Germany

German Winner Show
Wednesday 8th November 2017 – FCI-Groups: 1-10 

World Dog Show
Thursday, November, 9th 2017 – FCI-Groups: 4, 6, 7, 8

Friday, November, 10th 2017 – FCI-Groups: 5, 9
Saturday, November, 11th 2017 – FCI-Groups: 1, 3
Sunday, November, 12th 2017 – FCI-Groups: 2, 10

www.wds2017.de

PREMIUM PARTNER MEDIAPARTNER

Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

http://www.wds2017.de/en/home/
https://www.houdenvanhonden.nl/
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WIE HEEFT STRAKS ‘DE MOOISTE STAND’ OP HOND2017?

Tijdens Hond2017, dat van 8 – 10 december in de Amsterdam RAI wordt gehouden, 

is er in het Hondendorp weer volop ruimte voor rasverenigingen om hun ras bij een 

enorm publiek te promoten. De Raad van Beheer rekent weer op een groot aantal 

deelnemende rasverenigingen met mooi aangeklede stands. De mooiste stand 

verdient een leuke prijs, eeuwige roem en gratis deelname aan Hond2018.

Bij de beoordeling van de beste stand van het 

Hondendorp wordt, behalve naar de verzorgde 

aankleding, ook gekeken naar de uitstraling die 

past bij de achtergrond en/of gebruik van het 

ras. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de specifieke 

kenmerken van een land, maar ook aan de 

sporten die horen bij het desbetreffende ras, 

oorspronkelijk gebruik enzovoort. Ook maakt de 

originele en pakkende wijze waarop de 

campagne ‘Waarom een stamboomhond’ wordt 

gepromoot, onderdeel uit van de beoordeling. 

Dus doe mee met uw ras, kleed de stand 

origineel aan en maak kans op mooie prijzen! Vorig jaar viel de stand van de Nederlandse Chow-Chow Club in de prijzen

Maikel Koot spreekt de groep studenten toe

HOND2017: INSTRUCTIEAVOND STUDENTEN AERES 
BARNEVELD

Op maandagavond 9 oktober verzorgden Paul 

Peeters, Maikel Koot en Richard Lensink een 

instructieavond over Hond2017 voor studenten 

van Aeres Barneveld. 

Een flinke groep studenten van deze opleiding is 

als vrijwilliger actief op Hond2017. Deze avond 

kregen zij instructie over de ins en outs van hun 

opdracht. Aeres Barneveld is een van de sponsors 

van Hond2017 en al jarenlang één van de partijen 

waarmee wij prettig samenwerken. En daar is de 

Raad van Beheer hen zeer erkentelijk voor.

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:
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Partners in youth
Actief met je maatje!

HOND2017: SCHRIJF JE IN VOOR JUNIORENAGILITY 

Op zondagmiddag 10 december wordt er op Hond2017 

een speciale juniorenwedstrijd Agility gehouden, 

georganiseerd door de Raad van Beheer Youth! Je kunt 

daar nu al voor inschrijven, dus pak die kans!

Er is een unieke prijzentafel: * een gratis midweek 

Zomerkamp van de Raad van Beheer Youth, * een 

origineel ‘Back on Track’-jasje voor je hond met naam,  

* een fotoshoot voor je hond, * een privé-les van Marcello 

Hoezen (coach van het juniorenteam) * én voor elke 

deelnemer een leuk aandenken. Bovendien heb je de 

kans op de titel Hond 2017 Junior Agility Kampioen!

Deze wedstrijd wordt gekeurd door Ben Gräfe, geliefd bij 

de junioren vanwege zijn persoonlijke aandacht en 

eerlijke parcoursen. Er wordt gelopen op kunstgras met 

de toestellen van Royal Canin.

Meer informatie en inschrijven op onze sportwebsite.

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

10 
NUMMERSvoor € 46,25 

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

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

Word nu abonnee of geef cadeau!Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Doe mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan 
van Proteq Dier & Zorg

U ontvangt € 25 voor elke polis 

die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant € 10.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.

http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
https://sport.raadvanbeheer.nl/wedstrijden/junior-agility/2017/12/10/raad-van-beheer-youth/juniorenwedstrijd/
http://www.onzehond.nl/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
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IN MEMORIAM DENNIS CORDES

De Raad van Beheer is geschokt door het plotselinge overlijden op 2 oktober jl. van 

Dennis Cordes (61), tot 2016 general manager van onze partner Royal Canin. Dennis 

Cordes heeft een grote stempel gedrukt op het merk en het bedrijf Royal Canin. 

Dennis Cordes startte in 1992 zeer bevlogen met de succesvolle bouw van het merk 

Royal Canin in Nederland. De laatste twaalf jaar werkte hij als (nog altijd zeer 

bevlogen) general manager, en had in die hoedanigheid grote invloed op de 

diervoedingsbranche in het algemeen en op Royal Canin Nederland in het bijzonder. 

Dennis was een man met een groot hart; iedereen kende hem en hij kende iedereen. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

MIS HEM NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is 

het zover: de Hond van het Jaar Show 2017. Deze 

geweldige show wordt gehouden op 14 januari 2018 in 

De Flint, Amersfoort. Die mag u niet missen, hetzij als 

(uitgenodigde) deelnemer, hetzij als toeschouwer!

Zoals u inmiddels wel weet, is de Hond van het Jaar 

Show geen tentoonstelling waarvoor je je kunt 

inschrijven. Op basis van de prestaties van hun hond 

worden eigenaren uitgenodigd hun hond aan te melden 

voor de show. Daarnaast kunnen rasverenigingen hun 

clubwinnaars aanmelden met het speciale aanmeld-

formulier, alleen bereikbaar voor verenigingen. 

Wilt u de criteria voor deelname nog eens rustig 

doornemen, kijk dan op onze website. 

Uitnodiging

Eind oktober 2017 ontvangen de eigenaren van de 

gekwalificeerde honden een uitnodiging om hun hond aan 

te melden voor de Hond van het Jaar Show en mee te 

dingen naar de titel “Beste Hond in Nederlands bezit van 

2017”. Heeft u nog brandende vragen over de kwalificaties 

of de inschrijfuitnodigingen, neem dan contact met ons op 

via hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl.  

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het 

Jaar show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst 

hieronder.

 → Rasgroep 1: Cindy Kerssemeijer

 → Rasgroep 2: Harry Lafleur

 → Rasgroep 3: Anita Gielisse

 → Rasgroep 4: Dick Rutten

 → Rasgroep 5: Marion ten Cate

 → Rasgroep 6: Paul Sanders

 → Rasgroep 7: Gerard Mensink

 → Rasgroep 8: Hannie Warendorf

 → Rasgroep 9: Wil Schrander

 → Rasgroep 10: Ricky Lochs-Romans

 → Veteranen: Jan de Gids

 → Nederlandse Rassen: Roel van Veen

 → Best in Show: Rob Douma

 

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar show ook als 

toeschouwer bezoeken. Vanaf half december vindt u 

hierover meer informatie op onze website. En meer 

achtergrondinformatie over de Hond van het Jaar Show 

vindt u op de speciale webpagina. 
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NDe winnaars van vorig jaar op een rij... Straks weer de mooiste honden op deze catwalk...

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
mailto:hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2017
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RUUD HAAK ZWAAIT AF BIJ MAGAZINE ONZE HOND

Hoofdredacteur Ruud Haak van het glossy honden magazine Onze Hond zwaait na ruim 40 jaar trouwe dienst af bij 

uitgever BCM. De laatste uitgave van Onze Hond die Ruud gaat maken is het gecombineerde december/januari-

nummer dat rond 5 december aanstaande verschijnt. Zijn opvolger wordt Hanneke Reitsema. 

Ruud Haak valt naar eigen 

zeggen niet in een gat na 

zijn pensionering. Deze 

liefhebber van de 

Mechelse Herder is een 

bekend specialist op het 

gebied van speur- en 

reddingshonden. In dit 

kader werd en wordt zijn 

hulp regelmatig 

ingeroepen bij rampen, 

zoals aardbevingen, 

waarbij met honden 

gezocht moet worden naar 

doden en over levenden. 

Ruud Haak traint ook 

mensen in dit werk en 

schreef een hele serie 

(Engelstalige) boeken over 

dit onder werp. Een groot 

deel van het jaar verblijft 

hij in het buitenland, zo 

woonde hij in Hongarije 

en Oostenrijk. Ook reist 

hij de wereld over voor 

het geven van seminars 

voor politiezoekhonden 

en het keuren van 

reddingshonden. 

“Kortom, ik vermaak me 

nog wel!”, aldus Ruud. 

De Raad van Beheer 

dankt Ruud Haak voor de 

prettige samenwerking 

met onze mediapartner 

Onze Hond en wenst hem 

nog veel mooie jaren.

ASTRID Indrebø SPREEKT OP Keurmeestersdag 2017 

Op 22 oktober jl. organiseerde de Vereniging van 

Keurmeesters op Kynologisch gebied (VKK) in samen-

werking met de Raad van Beheer haar jaarlijkse 

Keur meestersdag. Spreker was de bekende Noorse 

dierenarts/fokker Astrid Indrebø, autoriteit op het 

gebied van gezondheid, fokken en genetica.

Wereldwijd ligt de kynologie onder vuur. Belangrijkste 

vraag in de lezing was dan ook: Ligt het feit dat er zo 

veel ongezonde rashonden zijn aan de rasstand aarden? 

Astrid Indrebø vindt van niet, de rasstand aarden maken 

het volgens haar prima mogelijk gezonde honden te 

fokken. Dat het toch vaak fout gaat, ligt volgens haar 

aan fokkers èn keurmeesters. Beiden letten volgens 

Indrebø te veel op details. Ze wees verder op artikel 8 

van de Breeding strategies: “As a general rule, a 

breeding programme should not exclude more than 

50% of the breed; the breeding stock should be 

selected from the best half of the breed population.“ 

Ook wees ze op de Breed Specific Instruction, in 

Nederland al een aantal jaren in gebruik. 
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Partners in sport

Verslag Wereldkampioenschap Agility 2017

Van 5 t/m 8 oktober vond het WK Agility plaats in 

Liberec, Tsjechië. Maar liefst 503 honden uit 43 landen 

streden om de felbegeerde titel van Wereldkampioen 

Agility. De Nederlandse deelnemers vielen helaas niet 

in de prijzen, wel vielen de prestaties op van Wendy 

Willemse met Beat (Pumi) die tweemaal foutloos liepen 

voor team Medium. 

Nederland was aanwezig met twaalf honden, verdeeld 

over de categorieën Large, Medium en Small. Tevens 

deden negen combinaties (drie per hoogte) mee aan het 

individuele kampioenschap. We hadden sterke teams, de 

sfeer onderling was ook erg goed, en er was hoop op 

mooie resultaten. 

Large

Donderdagavond 5 oktober werd de jumping Large voor 

teams gelopen. Een mooi parcours van Tsjechische 

keurmeester Petr Pupik. Ons team deed het goed; als we 

naar de tijden kijken zelfs heel erg goed! Helaas tikten alle 

honden één of twee latjes, en helaas doe je dan eigenlijk 

al niet meer mee voor de beker. De volgende dag liepen 

alle combinaties ‘alles of niks’ en gingen allemaal ergens 

‘even de verkeerde kant op’ in het lastige Agility-parcours 

van Sloveense keurmeester Mirja Lapanja.

Medium

Het Medium-team startte met een jumping van Mirja 

Lapanja, wat voor onze Nederlanders toch net even te 

lastig bleek: twee diskwalificaties wegens verkeerd 

parcours, één foutloos parcours en één latje. Dit was in 

het Agility-parcours niet meer goed te maken. 

Small

Bij het Small-team begon Maybe met een prachtig 

foutloos rondje, maar helaas liep de rest van het team 

niet precies zoals de keurmeester het bedacht had… Drie 

diskwalifi caties. Bij het Agility-parcours helaas ook maar 

één uitslag drie diskwalificaties.

Individueel

Ook individueel liepen veel Nederlanders op zaterdag een 

diskwalificatie op, en dat maakte de finaledag toch iets 

minder spannend dan gehoopt. Hokey (Pumi) liep een mooi 

foutloze jumping bij de Medium, maar nam bij het parcours 

tussen 5 en 6 óók nummer 11 nog even mee. Bij de Large 

was het Evy die zonder diskwalificatie op de jumping 

rond kwam en ons daarna liet genieten van een mooi 

foutloos parcours, maar ons toch op het einde nog even flink 

liet schrikken en bijna een extra sprong nam na de katteloop.

Winnaars

De Duitsers wonnen goud op de onderdelen Small én 

Medium individueel. Goud ging verder naar het Small-

team van Italië, het Medium-team van Slovenië en het 

Large-team van Polen. De allerlaatste finale was voor de 

Tsjechen, waar Tereza Králová een geweldig parcours 

liep met haar Border Collie ‘Say’, en hiermee 

wereldkampioen werd bij Large individueel.

Het team van Nederland, met dank aan partner Royal Canin, 

die de kleding van het team heeft gesponsord.
Het kampioenschap vond plaats in deze prachtige arena...

https://www.royalcanin.nl/
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VERSLAG Wereldkampioenschap IPO en Agility in 
Tilburg

Van 4 tot 8 oktober jl. genoot men niet van lange 

rushes of explosieve loopacties van voetballers op het 

veld van het Willem II Stadion, maar van sprints van 

250 Duitse Herdershonden uit 35 deelnemende landen. 

In Tilburg organiseerde de Vereniging van Fokkers en 

Liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH) namelijk 

de Wereldkampioenschappen IPO en Agility voor 

Duitse Herders. Verslag van Maud Diemer.

Na een gedegen voorbereiding van ruim twee jaar werd 

het een prachtig evenement. Met circa 250 deelnemers 

zelfs een evenement van wereldformaat aldus het WUSV, 

het overkoepelende wereldorgaan dat de VDH in 2015 al 

het vertrouwen gaf om deze WK te organiseren.

Nederlandse resultaten

Nederland veroverde de eerste plaats bij de Landen teams 

bij het onderdeel Agility. Bij Agility individueel behaalde Kim 

Bokdam met Cheetah oet de Poeterië de 9e plaats. Bij het 

onderdeel WUSV IPO behaalde Djolien Knoop met Pebbles 

v. Scalindjo eveneens een 9e plaats. 

Serieuze business 

Dat deze Wereldkampioenschappen serieuze business 

betekenen, bleek wel uit de ruim 9.000 betalende 

bezoekers die dit jaar in Tilburg op de tribune zaten en op of 

bij het Agility-veld te vinden waren. En wat te denken van 

het mooie promodorp inclusief kindervermaak? 

Ook verschillende landenteams en keurmeesters werden 

uit alle windstreken ingevlogen. Zo kwamen de 

keurmeesters uit Duitsland,  België, Oostenrijk, Italië en 

Finland en deden er landenteams mee uit Argentinië, 

Indonesië, Japan, Kazachstan, Maleisië en Taiwan. Ook 

Europese landen als Tsjechië, Ierland, Roemenië en 

uiteraard Nederland waren van de partij. De prijzen werden 

verdeeld in twee categorieën: IPO en Agility. Bij Agility gaat 

het vooral over de behendigheid van de hond. 

Oranjelegioen

De Nederlandse vrijwilligers - “ons” oranjelegioen – 

bleven het hele kampioenschap gastvrij en vriendelijk, 

zodat hen na afloop een terechte staande ovatie ten deel 

viel. Iedere dag maakte het organisatiecomité een rondje 

langs de vrijwilligers en overal trof men hetzelfde beeld: 

vrijwilligers die zich zonder uitzondering oplossings-

gericht dagenlang tomeloos en belangeloos inzetten om 

voor deelnemers en publiek een grandioos evenement 

neer te zetten. Of het nu regende, koud was, ’s morgens 

vroeg of tot in de late uurtjes, de VDH-mensen stonden 

klaar met raad en daad. 

De WUSV complimenteerde ons jubilerende VDH met 

een vlekkeloze organisatie. Maar ons oranjelegioen, 

getooid in mooie zwart/oranje jassen geschonken door 

de organisatie, verdienen de grootste pluim!

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. 

Prachtige actie... Kim Bokdam met Cheetah Nederland nummer 1 bij Agility!
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IT-WERKBEZOEK BELGISCHE KENNELCLUB

Om inzicht te krijgen in de automatisering bij onze 

buitenlandse collega’s, bezochten wij op 16 oktober 

de Belgische Kennelclub KMSH. Zij begonnen vorig 

jaar met de broodnodige vernieuwing van hun 

automatisering. Een verslagje van Ingeborg de Wolf.

We kregen veel tekst en uitleg over hoe de Belgische 

Kennelclub het IT-project heeft aangepakt en welke 

keuzes zij gemaakt hebben. Het eindresultaat van fase 1 

zag er indrukwekkend uit. 

Microsoft

Kijkend naar de bedrijfsprocessen en de wensen van de 

Belgische Kennelclub bleek Microsoft Dynamics al snel een 

logische keuze. In aansluiting daarop maakt men gebruik 

van andere producten uit de Microsoft-stal, zodat onder-

linge datauitwisseling optimaal verloopt. 

Maatwerk bleek vooral nodig voor de 

auto matisering van de bedrijfs processen. 

We hebben ook gesproken over de 

grootste uitdagingen die de Belgische 

collega’s tot dusverre zijn tegen gekomen 

en inzicht gekregen in wat op dit moment allemaal 

voorbereid wordt voor de release van fase 2. 

Inspirerend

Het was een inspirerend bezoek waaruit we veel ideeën 

hebben meegenomen. Het heeft ons nog enthousiaster 

gemaakt om voor de Nederlandse kynologie net zo’n 

mooi resultaat neer te zetten. Met dank aan onze 

Belgische collega’s en hun leverancier voor hun 

openheid en gastvrijheid!

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

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:

ECVO: WIJZIGINGEN IN 
OOGONDERZOEK 

In de onlangs gehouden jaarvergadering van het 

Hereditary Eye Disease Committee (HED Committee) van 

het European College of Veterinary Ophthalmologists 

(ECVO) zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt over 

de benadering van oogonderzoek bij honden. 

De ECVO heeft in deze vergadering nieuwe afspraken 

gemaakt over definities, de wijze van onderzoek, de wijze 

van noteren op het Rapport-Oog-Onderzoek formulier, 

advisering over de (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogaf-

wijkingen (E-EBOZ) en aanvullingen op de lijst van rassen 

met hun specifieke rasafwijkingen. 

Lees meer over deze wijzigingen op de website van 

ECVO  zie onder hoofdstuk 6.1 ‘New gonioscopy grading’.

http://wds2018.com/nl/
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.ecvo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=701
http://www.ecvo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=701
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Geen bedenktijd voor kopers huisdier

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken 

Martijn van Dam liet eind september weten niets te 

voelen voor een verplichte bedenktijd bij de aanschaf 

van huisdieren om impulsaankopen te voorkomen. De 

Amsterdamse wethouder Ivens (dierenwelzijn) pleitte 

daar eerder voor namens 36 gemeenten. 

Van Dam heeft begrip voor de oproep van de gemeenten, 

maar wil de evaluatie van eerder ingevoerde maatregelen 

afwachten. Hij noemde daarbij voorlichting aan potentiële 

kopers van huisdieren en bedrijfsmatige houders van 

dieren via het LICG, waar ook gemeenten gebruik van 

kunnen maken. Ook wees hij op regelgeving uit 2014 

voor bedrijfsmatige houders van huisdieren, zoals winkels 

en handelaren. 

Witte lijst 

Van Dam geeft verder aan dat er wordt samengewerkt 

met partijen zoals Marktplaats om het aanbod van illegale 

pups verder tegen te gaan. Als hierover afspraken zijn 

gemaakt, wordt de Kamer geïnformeerd. Daarnaast is 

Van Dam voorstander van een witte lijst van honden-

verkopers, zoals die in België is opgesteld door de 

autoriteiten. De mogelijkheden hiertoe worden 

onderzocht.

Verantwoordelijkheid

De staatssecretaris stelt dat de eerste verantwoor-

delijkheid voor het welzijn van een dier bij de dierhouder 

ligt. Degene die een dier aanschaft, wordt daarmee de 

houder en is als hij het dier dumpt of verwaarloost, 

strafbaar op grond van het Besluit houders van dieren.

Zie ook de website van de KNMvD 

Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

https://www.knmvd.nl/dossiers/12109503/Illegale-hondenhandel/actueel/item/10886833/Geen-bedenktijd-voor-wie-een-huisdier-koopt
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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Benefietvoorstelling Hulphond 
Nederland in theater Flint

Op dinsdag 28 november komt voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm naar theater Flint in 

Amersfoort met de theatervoorstelling Levensverhalen. Inspiratiebron voor deze voorstelling zijn onder meer 

de bijzondere verhalen van mensen die weer een nieuw perspectief kregen met de inzet van een hulphond. De 

opbrengst van de voorstelling komt geheel ten goede aan de opleiding en inzet van hulphonden. 

Peter van Uhm, sinds 2013 

ambassadeur van Hulphond Neder-

land, neemt bezoekers mee langs 

een bijzondere reis van zijn eigen 

leven en dat van anderen. Hij vertelt 

over 40 jaar succesvol leider schap 

en stimuleert zijn toehoorders om na 

te denken over hun eigen levens-

verhaal. De voor stelling wordt 

muzikaal om lijst door de Koninklijke 

Militaire Kapel “Johan Willem Friso” 

en zangeres Erica Yong. 

 

Peter van Uhm 

Peter van Uhm wordt wereldwijd geroemd om zijn 

leiderschapskwaliteiten en is een veelgevraagd spreker. 

Van 2008 tot 2012 was hij 

Commandant der 

Strijdkrachten. Hij maakte in 

2013 grote indruk met zijn 

speech tijdens de Nationale 

Dodenherdenking en bij 

TEDx Amsterdam. Peter van 

Uhm schreef het boek ‘Ik 

koos het wapen’, waarin hij 

openhartig en op 

inspirerende wijze zijn 

levensverhaal vertelt. 

Kaarten bestellen 

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, zie 

www.hulphond.nl/flint

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in 

Amsterdam. Het volgende spreekuur staat gepland op woensdag 22 november aanstaande. 

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

mogelijk contact met u op.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE SEPTEMBER 2017

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen 

aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld van welke zaken 

belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt 

daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke maand ver schil-

lende prijzen verloot. De winnaars van de maand september zijn: Monique Klopman 

(VVV-cadeaubon), J.G. van Pinxteren (boek ‘Kynologische Kennis 1’) en Ans van der Borst 

(boek ‘Het fokken van rashonden’). Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel 

mogelijk uw kant op. 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/

puppyenquete! 

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

http://www.hulphond.nl/flint
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://hulphond.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
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‘RAAD HET RAS’ OKTOBER: chow chow

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 rashond van de maand oktober was Chow Chow. Winnaar van deze maand is Charlotte 

den Boef uit Diemen. Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

GOUDEN ERESPELDEN VOOR FRANK OELMEIJER EN DUCO 
VAN HOGENDORP

Op 26 september jl. werden Gouden Erespelden uitgereikt aan Frank 

Oelmeijer en Duco van Hogendorp. Zij kregen de onderscheiding voor hun 

jarenlange inzet voor de Geschillencommissie. De uitreiking vond plaats 

tijdens het afscheidsdiner van vertrekkende leden Oelmeijer en Jongsma 

in Bilthoven.

Frank Oelmeijer werd medio jaren ‘90 lid van de commissie en was ook jarenlang 

voorzitter. Na zo’n 20 jaar was het tijd om afscheid te nemen en hem te bedanken, 

onder uitreiking van de Gouden Erespeld. Hoewel Duco van Hogendorp formeel 

nog geen afscheid nam, kreeg ook hij de Gouden Erespeld uitgereikt voor zijn 

jarenlange inzet voor de Geschillencommissie. Door ziekte is de kans groot dat hij 

nog maar weinig inzetbaar is voor de commissie. 

Doete Jongsma nam na één zittingstermijn van 4 jaar afscheid. Wij danken 

haar en Frank Oelmeijer voor hun bijdrage aan de kynologie en feliciteren alle 

gedecoreerden met hun erespelden.

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures bij diverse aangesloten verenigingen. Voor meer 

informatie over de vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website 

 → KC De Baronie zoekt een Instructeur behendigheid/Allround kynologisch instructeur (m/v)

 → Kynologenvereniging Waalwijk en Omstreken zoekt een Penningmeester (m/v)

 → Kynologenvereniging Waalwijk en Omstreken zoekt Instructeurs Ringtraining (m/v)

Frank Oelmeijer (r.) krijgt de Gouden 

Speld uitgereikt door voorzitter Jack 

Alberts

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.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
http://www.puppyverschillen.nl


2017

Founded by

AMSTERDAM 
WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Meer dan voeding.

Holland Cup
Vrijdag 8 december 2017- 
Alle FCI-groepen. Een CAC/CACIB 
show voor alle rassen

128e Winner Show
Zaterdag 9 december 2017, FCI groep 2-3-5-9
Zondag 10 december 2017, FCI groep 1-4-6-7-8-10
Een show voor alle rassen met dubbel CAC, CACIB,
de titels Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner
en kwalificatie voor Crufts 2018

www.winnershow.nl

Hond2017 is een initiatief van de “Raad van Beheer”

Met demonstraties, workshops, clinics, stands, hondendorp en meer.
8, 9 en 10 december 2017 - The place to be!

https://www.winnershow.nl/
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

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

share onze berichten op Facebook.

8-12 november 2017:   World Dog Show 2017, Leipzig 

Duitsland.

2 december 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor bestuurs-

leden aangesloten verenigingen).

8-10 december 2017:  Hond2017, RAI Amsterdam

13 januari 2018:    Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

14 januari 2018:    Hond van het Jaar Show, De Flint in 

Amersfoort.

4 t/m 6 mei 2018:  Animal Event, Hilvarenbeek

27 mei 2018:  Dag van de Hond

30 juni 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

9 t/m 12 augustus 2018:  World Dog Show 2018 in Amsterdam

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 17 december 2018: Hond 2018 in Amsterdam RAI

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:

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

