
Raadar

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 5   |   nummer 7  |   juni 2017 www.houdenvanhonden.nl

Houden van honden 1

editie
juni

2017

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! De Raad van Beheer 

waarschuwt continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke 

Hondenbescherming hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten. 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE 2017

Op 5 juni werd bij KC Scheldezoom in Bergen op Zoom het 

Nederlands Kampioenschap FCI Obedience georganiseerd. Het 

NK was toegewezen aan KC Scheldezoom ter ere van haar 40-jarig 

jubileum. Nederlandse kampioen werden Linda Hofland met 

Doralyn of Everlasting Joy (OB1), Isabelle Hulsman met Naughty 

Nadim v.d. Banjou Burght (OB2) en Lia van Ballegooijen met 

Falconsway Man Of Honor (OB3). 

Het kampioenschap wordt georganiseerd voor de klassen 

OB 1, 2 en 3. Alle deelnemers lopen tweemaal hun 

volledige programma: eenmaal ‘s morgens en eenmaal  

‘s middags. Aan het eind van de dag wordt het gemiddelde 

berekend van de twee gelopen parkoersen. De deelnemer 

in iedere klasse met het hoogste gemiddelde is de winnaar 

en mag zich Nederlands Kampioen noemen.

 

Gezellig en spannend

De wedstrijd verliep voorspoedig. KC Scheldezoom heeft 

een uitstekende accommodatie en had alles goed 

voorbereid. Nadat alle deelnemers hun beide parkoersen 

hadden gelopen moest er worden omgebouwd. Er was 

namelijk een deelnemer met een loopse hond. Volgens 

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf 

tijdens onze evenementen. Ons Honden Welzijn 

Team heeft daarin samen met de organisaties 

een taak om mensen te waarschuwen en controle 

uit te oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters 

bestellen? Stuur dan een e-mail naar  

info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en 

welke versie (Nederlands of Engels) en uw 

gegevens. De digitale advertenties en stoppers 

kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina 

https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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de regels start deze deelnemer als allerlaatste, nadat alle 

andere deelnemers klaar zijn. De sfeer was heel 

gemoedelijk en gezellig. Tegelijkertijd was het ook heel 

spannend, met name in de klasse OB1. In die klasse werd 

heel erg goed gelopen en lagen aan de top de uitslagen 

niet ver uit elkaar. Rond een uur of 4 was de uitslag 

bekend en kon worden begonnen met de prijsuitreiking.

 

Wedstrijdkampioenen

Bij het NK zijn er twee prijsuitreikingen. De eerste is voor 

het wedstrijdkampioenschap, waarbij de beste van een 

serie selectiewedstrijden van het afgelopen seizoen 

wordt aangewezen. Degene met de hoogste gemiddelde 

score over de beste negen wedstrijden mag zich 

wedstrijdkampioen noemen. De wedstrijdkampioenen 

voor het seizoen 2016-2017 zijn:

•  FCI OB1: Gerry de Haan met Blaica

•  FCI OB2: Helma Commandeur met Luna

•  FCI OB3: Lia van Ballegooijen met Falconsway Man 

Of Honor

 

Nederlands Kampioen

De titel “Nederlands Kampioen” wordt toegekend aan de 

deelnemer die op het NK de hoogste gemiddelde score 

heeft behaald.

De Nederlandse kampioenen van 2017 zijn:

•  FCI OB1: Linda Hofland met Doralyn of Everlasting Joy

•  FCI OB2: Isabelle Hulsman met Naughty Nadim v.d. 

Banjou Burght

•  FCI OB3: Lia van Ballegooijen met Falconsway Man 

Of Honor

Bekijk de complete uitslagen hier 

De commissie FCI Obedience bedankt de keurmeesters, 

de ringstewards en alle medewerkers voor hun inzet. 

Tevens wil de commissie KC Scheldezoom heel hartelijk 

bedanken voor de gastvrije ontvangst en de perfecte 

verzorging van een geslaagde dag.

 

Het Nederlands Kampioenschap 2018 zal volgend jaar 

worden georganiseerd bij KV Waalwijk.

Wedstrijdkampioenschap FCI-obedience 2016-2017

OB2: Helma Commandeur, OB1: Gerry de Haan, OB3: Lia 

van Ballegooijen

Nederlands Kampioenschap FCI-obedience 2017

OB2: Isabelle Hulsman, OB1: Linda Hofland, OB3: Lia van 

Ballegooijen

http://www.fciobedience.nl/nederlands-kampioenschap-2017/
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KORT VERSLAG SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE KYNOLOGIE

Op woensdagavond 14 juni jl. werd in Utrecht voor de vierde maal het Symposium Genetica voor de Kynologie 

gehouden, georganiseerd door het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG, Universiteit Utrecht) en 

de Raad van Beheer. 

Het symposium was een groot succes, met boeiende 

sprekers en een uitverkochte zaal. De reacties uit de 

kynologie waren enthousiast. Het programma ging in op de 

ontwikkeling van een methodiek om te komen tot een 

duurzame fokkerij van gezonde honden. De Raad van 

Beheer en het ECGG bekijken nu wat de beste manier is om 

incidentiemetingen, klinische (screenings-)data, genetische 

data en afstammingsgegevens te integreren.

Positieve reacties

Het plan van aanpak hiervoor werd uitgelegd en toegelicht 

door Hille Fieten, Europees specialist interne 

geneeskunde en genetisch epidemioloog. Zij gaf 

achtergrondinformatie over genetica en hoe je data kunt 

combineren. Zij nodigde de kynologie nadrukkelijk uit om 

aan te geven waar behoefte aan is, zodat een en ander 

goed aansluit op de wensen van de kynologie. De reacties 

waren heel positief.

Incidentiemetingen

De voortgang van de incidentiemetingen van ziekte in de 

populatie werd vervolgens belicht door prof.dr. Jan 

Rothuizen, hoogleraar interne geneeskunde en voorzitter 

van het ECGG. Daarna was het de beurt aan drs. Mark 

Dirven, Europees specialist cardiologie, en dr. Paul 

Mandigers, Europees specialist interne geneeskunde en 

neurologie. Beiden zijn verbonden aan de 

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. In hun lezingen 

gingen zij respectievelijk in op de ontwikkeling van klinische 

screeningsprogramma’s aan het hart en van DNA-tests op 

het gebied van neurologische aandoeningen. 

Internationaal

Tot slot sprak dierenarts Laura Roest van de Raad van 

Beheer. Zij ging dieper in op de internationale component 

van het fokken met honden en wat er tijdens 

internationale overleggen aan de orde komt. Zo deed zij 

verslag van de actieve bijdrage van de Raad van Beheer en 

het ECGG aan de workshop van het International Platform 

for Dogs.

Het Symposium Genetica wordt ieder jaar in juni 

georganiseerd, zodat u op de hoogte kunt blijven van de 

snelle ontwikkelingen op dit gebied. Meer informatie op de  

website van de faculteit diergeneeskunde.

Prof. dr. Jan Rothuizen spreekt een aandachtige en volle zaal toe

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2017/05/16/genetica-voor-de-kynologie_2017/
https://eurodogshow2017.org/en/
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KORT VERSLAG NK AGILITY IN VOLKEL

Op 17 en 18 juni werd in Volkel, op het veld van KC Uden, het Nederlands Kampioenschap Agility gelopen. De 

combinaties die zich Nederlands Kampioen Agility 2017 mogen noemen zijn Peter Spoorenberg met Clive (large), 

Marc Valk met Ronin (medium) en Patrick Slokkers met May-Be (small). Allemaal gefeliciteerd!

Alle combinaties 

in de individuele 

strijd, die zich 

geselecteerd 

hadden om in te mogen schrijven, hebben 

op zaterdag in de voorrondes gestreden 

voor een plek in de finale op zondag. Op 

zondag mochten ook de Teams en de 

Junioren aantreden. 

In de volgende editie van Raadar volgt een 

uitgebreid verslag van het NK Agility, met meer 

foto’s en achtergronden. Voor uitslagen kunt u 

alvast kijken op onze Sportenwebsite.

Niet alleen de honden sprongen er op los tijdens het NK 

Agility...

De winnaars maken een verdiend ere-rondje over het wedstrijdterrein 

en laten zich vrolijk toejuichen...

Het was een geweldig weekend, met prachtig weer en 

zeer enthousiaste deelnemers - jong en oud!

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://sport.raadvanbeheer.nl/wedstrijden/agility/uitslagen/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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RAAD VAN BEHEER WEER OP HORSE EVENT

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij van 8 t/m 10 september met ons ‘Houden 

van Honden’-dorp op Horse Event. Met 40.000 bezoekers is dit het grootste educatieve paardenevenement 

van Nederland. Het vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Raad van Beheer vult in 

samenwerking met partner Prins Petfoods één van de twaalf pleinen, die alle garant staan voor een leuk en 

leerzaam programma voor jong en oud.

In het Houden van Honden-

dorp treft u onze stand en die 

van diverse rasverenigingen. 

Die nemen uiteraard hun 

mooiste honden mee, zodat u kunt genieten van de 

prachtigste honden. Gezien het succes van de afgelopen 

jaren en het feit dat een kleine 60 procent van de 

bezoekers aan Horse Event een hond heeft, 

beschouwen wij Horse Event als ideale plek om de 

stamboomhond te promoten bij een groot en toegewijd 

publiek. Van harte aanbevolen!

Openingstijden

Vrijdag 8 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

Zaterdag 9 september: 9.30 uur tot 20.00 uur

Zondag 10 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

Korting op tickets

Tot 1 juli kunt u gebruikmaken van de vroegboekkorting 

van € 7,50 per ticket. Deze actie vervalt per 1 juli 

aanstaande. Daarna kunt u gebruikmaken van de 

exclusieve 20 procent korting voor lezers van Raadar. U 

doet dit met een speciale kortingscode: rvbhe17. (Let op: 

deze code is hoofdlettergevoelig!) 

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

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

+ GRATIS CURVER TRAVELLING KIT

Word nu abonnee of geef cadeau!

10x
Jaarabonnementvoor € 46,25 

+ gratis 
Curver Travelling Kit

of € 5,- korting!

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.

Vorig jaar waren de stamboomhonden goed vertegen-

woordigd op Horse Event. En... het was erg gezellig!

http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
http://www.horse-event.nl/
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DE NATIONALE 2017 AFGELAST

In tegenstelling tot onze aankondiging in de Raadar van mei jl. moeten wij u helaas berichten dat De Nationale 

2017, die op zondag 25 juni zou worden gehouden, is afgelast. Belangrijkste reden is dat het aantal inschrijvingen 

te veel achterbleef bij de verwachtingen. 

De organisatie, Stichting Organisatie Honden tentoon-

stelling Zwolle (SOHZ), heeft nog de mogelijkheden 

onderzocht om de show in een afgeslankte vorm wel 

door te laten gaan. Echter ook dan zouden de financiële 

risico’s te groot blijven en zou deze editie geen recht 

doen aan de voorgaande twee edities en de 

verwachtingen die exposanten, standhouders en 

sponsoren van De Nationale hebben.

De organisatie betreurt de situatie zeer. Zeker ook voor die 

rasverenigingen, fokkers en exposanten die De Nationale 

een warm hart toedragen en hun uiterste best hebben 

gedaan om het evenement tot een succes te maken. 

Vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar  

info@ijsselshow.nl of telefonisch doorgeven via 

06-52878292 (Esmae Minne, secretaris SOHZ). 

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EVENEMENTEN!
Let op! Op alle evenementen waar de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer op van 

toepassing is, dient u het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op 

verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het Honden Welzijn Team is eveneens 

gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

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

ZILVEREN EREPENNING 
VOOR REINDER PAULUSMA

Op 10 juni jl. kreeg 

keurmeester 

Reinder Paulusma 

alsnog de Zilveren 

Erepenning van de 

Raad van Beheer 

uitgereikt. 

Bij de groeps-

uitreiking van de 

Zilveren Ere pen-

ningen op 1 april jl. 

kon hij niet 

aanwezig zijn. 

Paulusma kreeg 

deze onder-

scheiding als blijk 

van waardering voor meer dan 20 jaar keur meester-

schap bij jachthondenproeven. Bestuurslid Hugo 

Stempher (foto rechts) overhandigde het kleinood en 

een bijbehorende oorkonde.

http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERKAMP OP HERHALING!

Van 15 t/m 17 augustus gaan weer 24 jongeren op Raad van Beheer Youth Zomerkamp. Samen met hun 

honden genieten ze van workshops over alles wat met honden en hondensport te maken heeft. Het 

Zomerkamp is voor jongeren tussen 8 en 21 jaar – drie dagen en twee nachten samen plezier maken en leren 

op het mooie terrein van KC Delft.

De inschrijving is inmiddels gesloten, het maximaal aantal deelnemers was snel bereikt. 

De Raad van Beheer Youth is achter de schermen hard bezig met alle voorbereidingen 

om het kamp in 2017 weer net zo’n succes te laten worden als in 2016.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE MEI 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 verschillende prijzen verloot. De winnaars van mei zijn: Nettie van 

Genderen (setje Playmobil), Ruud Huijbregts (boek ‘Kynologische Kennis 1’) 

en Jesse Petersen (boek 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

Partners in youth
Actief met je maatje!

SPREEKUUR VOORZITTER RAAD VAN BEHEER

Met ingang van 2017 houdt Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts maandelijks spreekuur op het kantoor van de 

Raad van Beheer in Amsterdam.

Het volgende spreekuur staat gepland op 5 juli 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.

Beelden van het Raad van Beheer Youth Zomerkamp van 2016, een zeer geslaagde editie. Daarom dit jaar weer...

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
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GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR THERAPIE-HULPHONDEN

Hulphond Nederland zet hulphonden in bij therapie en coaching voor jongeren met uiteenlopende 

gedragsproblematiek. Honden met een belangrijke baan. Deze honden hebben ook een thuis nodig. In de regio’s 

Rotterdam/Rijswijk, Weesp en Wageningen zoekt Hulphond Nederland nog gastgezinnen voor deze hulphonden. 

Een warm en liefdevol thuis waar ze kunnen wonen, slapen en gewoon lekker hond kunnen zijn. 

Stabiele thuissituatie

Als gastgezin krijgt u een Therapie-Hulphond in huis als 

deze ongeveer anderhalf jaar oud is. De hond brengt u 

dan twee dagen per week naar een locatie waar 

therapeuten van Hulphond Nederland hem inzetten 

tijdens therapie- en coachingsessies voor jongeren met 

bijvoorbeeld ADHD, autisme, een verstandelijke 

beperking of pestproblemen. 

Deze hulphond heeft thuis niet veel opleiding meer 

nodig. Hij is vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie 

waar geen kinderen of volwassenen met 

gedragsproblemen aanwezig zijn. Zo is er voor de hond 

duidelijk onderscheid tussen vrij zijn en werken. Het 

gastgezin kan bestaan uit een of meer volwassenen met 

eventueel kinderen en/of andere huisdieren. 

Eigenzinnig

Een Therapie-Hulphond is vaak een eigenzinnige hond. 

Net als andere hulphonden is hij gehoorzaam en 

uitstekend opgeleid, maar ook een beetje eigenwijs. 

Deze karaktertrek heeft hij nodig voor de therapie- en 

coachingsessies. Aan zijn vrije tijd kunnen jullie samen 

veel plezier beleven.

Trainingen

Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en 

medische zorg. Ook is er een kilometervergoeding voor 

het brengen naar en halen van de trainingslocatie. Zes 

keer per jaar biedt de stichting informatieavonden en 

trainingen aan voor gastgezinnen van Therapie-

Hulphonden. Ook komt er regelmatig iemand langs om te 

kijken of alles goed gaat. De hond blijft in principe tot en 

met zijn pensioen bij u wonen.

Interesse om ook gastgezin te zijn? Kijk dan op  

www.hulphond.nl/steunen/gastgezin.

http://www.hulphond.nl/steunen/gastgezin
https://petsplace.nl/vipclub/
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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

PROTEST TEGEN YULIN 
DOG MEAT FESTIVAL CHINA

Begin juni laaide de onrust op over de voortdurende 

misstanden bij het houden en doden van honden 

voor consumptie tijdens het Yulin Dog Meat Festival 

in China. De Raad van Beheer heeft de Chinese 

ambasadeur en de staatssecretaris van Economische 

Zaken een brandbrief gestuurd, met het dringende 

verzoek om in China tot wetgeving te komen en deze 

misstanden uit te bannen. 

De Chinese regio Yulin is berucht om zijn jaarlijkse 

Hondenvleesfestival dat jaarlijks rond 21 juni 

plaatsvindt. Volgens een 500 jaar oud volksgeloof zou 

een gebraden stukje hondenvlees met lychees helpen 

om de hitte van de zomer beter te verdragen. 

Gedurende tien dagen consumeren de festivalgangers 

naar schatting zo’n 15.000 honden en katten. Hiertegen 

komt steeds meer internationaal verzet van 

dierenrechtenactivisten, die echter niet kunnen 

verhinderen dat er elke zomer in totaal zo’n 10 miljoen 

honden worden verorberd (let op: dit linkje leidt ook tot 

schokkend beeldmateriaal!).

KENNIS TOUR: DE WERELD VAN KLEUREN

Op woensdagavond 7 juni jl. hield Marjolein Roosendaal voor de tweede maal haar lezing ‘De wereld van kleuren 

bij honden - vachtkleuren’ in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. Een uitverkochte zaal in Berlicum 

waardeerde haar lezing opnieuw hoog: 8,8. 

Aan bod kwamen vragen als: Wat is de zin van selectie 

op kleur? Waarom zou je dat wel of juist niet moeten 

doen? En wat is er nou eigenlijk waar van die verhalen 

over kleurgebonden eigenschappen? 

Iedere fokker heeft wel een idee over hoe het zit met de 

kleuren binnen zijn ras. Wie zich in de materie verdiept 

heeft, weet dat experts als Little er boeken vol over 

hebben geschreven. Maar de 

wetenschap staat niet stil en 

met grote regelmaat worden 

er nieuwe dingen ontdekt, 

juist op het gebied van die 

kleuren. In deze interactieve 

lezing ging Marjolein 

Roosendaal in op de kleuren 

die we kennen, de 

eigenschappen die we ervan kennen en de conclusies 

die we daaruit kunnen en mogen trekken. 

Volgende lezing

De eerstvolgende lezing in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour is ‘Epilepsie: voorkomen, erfelijkheid, 

behandeling, valkuilen’ van dr. Paul Mandigers. Deze 

lezing (reeds uitverkocht) wordt gehouden op woensdag 

12 juli aanstaande in Zwolle. 

Marjolein Roosendaal sprak een uitverkochte zaal toe (zie 

inzetje), en kreeg een hoge waardering...

https://www.houdenvanhonden.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/Yulin-dog-meat-festival/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenvlees


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!

http://www.winnershow.nl
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WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

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.

•  De Nederlandse Newfoundlanderclub zoekt een 

Voorzitter (m/v)

•  De Nederlandse Newfoundlanderclub zoekt een 

Secretaris (m/v)

‘RAAD HET RAS’ JUNI:  
CHIHUAHUA LANGHAAR

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 juni was de Chihuahua Langhaar. 

Winnaar van deze maand is Rita Nijland-Eggert uit Haaksbergen. 

Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

DIERENBESCHERMING MAAKT KENNIS MET ONZE 
BUITENDIENST

Op 14 juni jl. ging beleidsmedewerker Piko Fiegen 

van de Dierenbescherming een dagje mee met 

buitendienstmedewerker Franc Beeftink van de 

Raad van Beheer. Voor beide partijen een prettige en 

verhelderende dag, en wat Franc betreft zeker voor 

herhaling vatbaar. 

De heer Fiegen wilde graag een keer mee om van 

dichtbij mee te maken hoe wij de contacten met onze 

fokkers onderhouden, pups chippen en DNA afnemen. 

Zo ging hij mee op bezoek bij Havanezer-fokker Gerda 

Eilander- De Groot in Brummen, waar een nest jonge 

pups werd geïnspecteerd. 

Piko Fiegen (links) op bezoek bij fokker Gerda Eilander in 

Brummen. Rechts Franc Beefting.

http://www.wds2018.com/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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BOEK: GORDON SETTER IN NEDERLAND 1874-2016

Op 3 juni jl. vond de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘De Gordon Setter in Nederland 1874-

2016’, geschreven door Lonneke Gramser-van Aarssen en Bea van Kampen. Dit gebeurde tijdens de 

kampioenschapsclubmatch van de Gordon Setter Vereniging Nederland te Apeldoorn. 

Namens de Raad van Beheer was bestuurslid Hugo 

Stempher aanwezig en ontving een exemplaar van het 

boek voor onze bibliotheek. Na de onthulling van het 

boek, dat in het Nederlands en in het Engels verscheen, 

werden de auteurs van het boek geÏnterviewd over de 

totstandkoming. Een aantal voor het ras bevoegde 

keurmeesters kreeg het boek als geschenk uitgereikt,  

geÏnteresseerden konden het boek ter plekke kopen. 

Daarna waren de auteurs beschikbaar voor het signeren 

van het boek.

Geschiedenis

Het boek gaat uiteraard in op de geschiedenis van de 

Gordon Setter-fokkerij in Nederland, belicht de verhalen 

van fokkers uit heden en verleden, brengt de namen van 

275 fokkers van dit ras door de jaren heen, vertelt het 

verhaal van koningin Wilhelmina en haar Gordon Setters, 

de verhalen van kampioenen en natuurlijk heel veel 

foto’s...

Meer informatie op de website van de Gordon Setter 

Vereniging Nederland.

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

De auteurs van het boek poseren trots met hun geslaagde 

boekwerk...

http://gordonsettervereniging.nl/nieuws/het-gordon-setter-boek/
http://gordonsettervereniging.nl/nieuws/het-gordon-setter-boek/
http://www.wds2017.de/en/home/
http://wusv2017.nl/
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

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

share onze berichten op Facebook.

24 juni 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

aangesloten verenigingen).

24-27 augustus 2017:   European Dog Show, Kiev, Oekraïne.

5 september 2017:   Buitengewone Algemene 

Vergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor aangesloten 

verenigingen).

8-10 september 2017:   Horse Event, Nationaal Hippisch 

Centrum Ermelo.

5 oktober 2017:  evaluatie uitvoeringregels 

keurmeesterbeleid (voor 

keurmeesters en verenigingen 

gezamenlijk), locatie wordt bepaald 

op basis van het aantal 

aanmeldingen.

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

Duitsland.

2 december 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

aangesloten verenigingen).

8-10 december 2017:   Hond2017, RAI Amsterdam.

14 januari 2018:   De Hond van het Jaar Show,  

De Flint in Amersfoort.

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

