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RAAD VAN BEHEER KIEST VOOR NIEUWE AUTOMATISERING

Op 5 september jl. stemde de Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer unaniem in met 

het voorstel tot vernieuwing van de automatisering. Daarmee heeft de vereniging ‘ja’ gezegd tegen een complex 

project dat zeker niet vroeger dan in het jaar 2021 tot een afronding zal komen. 

Met deze unanieme stem voor vernieuwing van de 

automatisering kiest de vereniging voor een systeem 

waarmee de dienstverlening van de Raad van Beheer 

sterk verbetert en waarmee nieuwe vormen van 

dienstverlening mogelijk worden. 

Uitbreiding dienstverlening 

Zo gaat er gewerkt worden aan een klantendatabase, 

zodat we klanten veel efficiënter kunnen helpen. Doordat 

we beter inzicht hebben in hun voorgeschiedenis, 

hoeven ze niet steeds hun verhaal opnieuw te doen. 

Verder kunnen leden, fokkers en hondeneigenaren zelf 

straks adreswijzigingen of andere zaken online regelen. 

Denk bijvoorbeeld aan fokkers die zelf een afspraak met 

de buitendienst inplan nen. Buiten dienst werk zaamheden 

worden geauto mati seerd, waardoor er sneller en met 

betere controle gewerkt kan worden. 

Ook de registratie en publicatie van onder zoeken via RvB 

Vets Online kan straks snel online plaatsvinden. Verder 

bekijken we of we behaalde titels en gezond

heidsuitslagen digitaal kunnen op nemen op de stam

boom of een bijlage bij de stamboom. 

Updates

Het proces om dit nieuwe applicatielandschap te 

realiseren wordt nu zo spoedig mogelijk in gang gezet. 

Omdat de modernisering en professionalisering van de 

automatisering van essentieel belang is, informeren wij u 

vanaf nu regelmatig in Raadar over de stappen die we in 

dit proces zetten.

De Buitengewone Algemene Vergadering stemt unaniem vóór de nieuwe automatisering
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KENNIS TOUR: TWEE UITVERKOCHTE LEZINGEN

Op respectievelijk woensdagavond 23 augustus en 

woensdagavond 13 september vonden er weer twee 

uitverkochte lezingen plaats in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour. Exterieurkeurmeesters konden met 

het bijwonen van deze sessies 15 accreditatiepunten per 

lezing vergaren. Een kort verslag.

Marjolein Roosendaal

Op woensdag avond 

23 augustus jl. 

verzorgde Marjolein 

Roosen daal haar 

lezing ‘De wereld 

van kleuren bij 

honden  ogen & 

neuzen en kleur

gebon den ziektes’. 

Een uit ver kochte 

zaal in Berlicum 

waar deerde de 

lezing met een 7,7 

voor de inhoud en 

een 7,9 voor de 

spreker. Deze lezing 

was een vervolg op 

‘De wereld van kleuren bij honden  vacht kleuren’. De 

lezing ging onder meer in op neus kleuren en al die 

andere afwijkende kleurenzaken in vachten en aan 

honden. Ook ging de Marjolein in op de verhalen over 

oogkleuren en de link met de vachten, vermeende 

ziektes die echt verband houden met kleur. Ook kwam 

de vererving van de kleuren en de relatie met andere 

zaken aan bod. 

Sam Turner

Op woensdag 13 septem

ber jl. hield etho loog en 

honden  school eigenaar 

Sam Turner voor een 

uitverkochte zaal in 

Woudenberg haar lezing 

‘Proprio cep sis voor de 

pup’. Ze kreeg een hoge 

waar dering van het 

publiek: een 9 voor de 

spreker en een 8,8 voor 

de inhoud. 

Propriocepsis is het 

bewust zijn van waar je lichaam en ledematen zich 

bevin den en hoe ze bewegen in relatie tot de omgeving 

en tot elkaar. Door het stimuleren van de proprioceptie 

ont wik kelen honden goede motorieke vaardigheden, 

coördinatie, balans en het geeft ze zelfver trouwen. 

Daarnaast verkleint het de kans op blessures, in zowel 

het gewone leven als de sport. Wat kunnen fokkers en 

eigenaren van pups doen om deze vaardigheid van jongs 

af aan optimaal te laten ontwikkelen? Wat kun je pups 

aanbieden, vanaf welke leeftijd, hoe bouw je het op en 

waar moet je op letten?

Volgende lezing

De eerstvolgende lezing in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour is ‘Fokken voor diversiteit – de 

noodzaak van dekbeperkingen en het nut van inkruisen 

van andere rassen’ van dr. ir. Pieter Oliehoek. Deze lezing 

(reeds uitverkocht) wordt gehouden op woensdag 

11 oktober 2017 te Zwolle.

Besluitenlijst 44e Buitengewone Algemene 
Vergadering 

Op 5 september jl. was er een Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. Hieronder de 

besluitenlijst.

 →  Voorstel tot vaststelling balans en staat van baten en 

lasten 2016 – aangenomen

 →  Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur 

inzake gevoerd financieel beleid 2016 aangenomen

 →  Voorstel tot vernieuwing applicatielandschap – 

aangenomen

 Zonder tegenstemmen heeft de Buitengewone 

Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel tot 

vernieuwing van het applicatielandschap. Zie het 

desbetreffende artikel op pagina 1.

Kijk voor een beeldverslag van de vergadering op pagina 3!
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en zo ziet een bijzondere algemene vergadering 
eruit...

Hiervóór heeft u kennis kunnen nemen van de besluitenlijst van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 5 september jl. Om u een inkijkje te geven in de gang van zaken tijdens zo’n Buitengewone Algemene 

Vergadering, vroegen we Kynoweb om tijdens de vergadering van 5 september jl. een fotoreportage te maken. 

Hieronder het resultaat...

Vriendelijke ontvangst...

Voorzitter Jack Alberts 

leidde de vergadering

Directeur Ingeborg 

de Wolf beantwoordt 

vragen

ICTspecialist Loek 

Smits licht toe

Levendige discussie in de zaal...

Gesprekken in de wandelgangen...

Directeur Rony Doedijns 

luistert aandachtig...

Marjolein Snip maakt 

aantekeningen...

Bestuurslid Albert 

Hensema aan het woord

Bestuur en directie op volle sterkte bijeen...
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Fotoverslag Euro Dog Show, Kiev 2017

Van 25 tot en met 27 augustus jl. werd in Kiev, Oekraïne, de Euro Dog Show gehouden. De organisatie had er een 

wervelende show van gemaakt, met tussendoor indrukwekkende dansvoorstellingen, mooie keuringsringen en 

een geoliede presentatie. Een fotoverslag van Kynoweb/Ron Baltus.
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De organisatie in Kiev pakte het groots aan...

...grote hallen met heel veel 

deelnemers en publiek

...met prachtig opgezette 
keuringsringen

...aantrekkelijke prijzen...

...met  wervelende dansshows bij de start van het ereringprogramma
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Best in Show werd Old English Sheepdog Bottem Shaker 

Zephyr Dream,van Jozsef Koroknai

Reserve BIS werd Afghaanse Windhond Brilliant Night 

JP Dear Zeus van Juan Miranda Saucedo

Rony Doedijns vormde een presentatieduo met Helen Skliarova

Dat noem je ‘Van blijdschap een gat in de lucht springen’Voorzitter en vicevoorzitter van de Oekraiense Kennelclub

John Wauben in de rol van 

betrokken keurmeester

De liefde tussen hond en baas blijft voorop staan
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Promotie WDS 2018

De Raad van Beheer was prominent in Kiev aanwezig om de World Dog Show 2018 in Amsterdam te promoten in 

de speciaal daarvoor ontworpen stand, die een klinkklare eyecatcher bleek te zijn. ‘Show the world your talent’ 

was het motto. Het was dagelijks een drukte van belang en de WDS2018boekjes en flyers, tasjes, sleutelhangers 

en pennen gingen als zoete broodjes over de toonbank. Net als de Nederlandse kaas, dropjes en koekjes... Veel 

mensen gaven aan dat zij gaan inschrijven voor de WDS2018, en sommigen bleken zelfs al een hotel te hebben 

geboekt. Een geslaagde missie!

En maakte het gezellig..

...wat weer het nodige publiek trok Het publiek ging met de nodige gadgets naar huis

De Raad van Beheer maakte uitgebreid promotie voor 

de World Dog Show 2018 in Amsterdam...
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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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Raskeuringen

De Holland Cup en 128e editie van de Amsterdam Winner 

Show, de grootste en oudste hondenkeuring van 

Nederland, zijn dit jaar opnieuw onderdeel van Hond2017.  

Deze grote, internationale keuringen vinden gedurende 

Hond2017 plaats in maar liefst veertig keuringsringen, 

verdeeld over de diverse RAIhallen. Voor de keuringen, 

waar circa 300 hondenrassen aan deelnemen, is een 

internationaal team van de beste keurmeesters aange

trokken. Zij keuren ook op fit for function, gezondheid en 

welzijn. Om toe te zien op het dierenwelzijn tijdens het 

evenement is het Honden Welzijn Team (HWT) aanwezig. 

Hollands grootste hondenevenement: Hond2017!

Op 8, 9 en 10 december aanstaande verzamelen zich in de Amsterdam RAI een kleine 10.000 honden met zo’n 

25.000 baasjes en bezoekers uit alle windstreken. Hond2017 is hét hondenevenement van Nederland en omvat 

onder meer de Amsterdam Winner Show en Holland Cup, maar ook een grote beurs en een uitgebreid programma 

met workshops, clinics en presentaties. In het veelzijdige Promodorp vindt u de nieuwste, leukste en mooiste 

hondenproducten. Hondenliefhebber? Dan mag u Hond2017 niet missen!

Show en entertainment 

tijdens Dogdance

De sporten zijn goed vertegenwoordigd..

Gezellige drukte in Hondendorp Het programma zit vol leuke demo’s en show
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Bijzondere keuringen...

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om honden zonder 

stamboom door een ervaren keurmeester te laten 

keuren: de ‘Houden van Honden’keuring. Na afloop 

ontvangt u direct een keurrapport. Daarnaast controleert 

een dierenarts uw hond uitwendig op algehele 

gezondheid. U krijgt praktische tips, specifiek voor uw 

hond. Vervolgens krijgt u nog advies over de optimale 

vachtverzorging van een professioneel hondentrimmer. 

Een andere bijzondere keuring is die van blindengeleide

honden. Een geblinddoekte keurmeester verricht tijdens 

Hond2017 een keuring van deze bijzondere hulphonden 

en wijst ‘blindelings’ de mooiste en slimste blinden

geleidehond aan. 

Sporten

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

ook samen met uw hond. Zo komen er sportieve honden 

in actie tijdens demonstraties én wedstrijden! Honden 

die dansen met hun baas, springen over hindernissen, 

frisbees vangen,  en slalommen… Verder komen er tal 

van hondensporten aan bod: FCI Obedience, Flyball, 

Agility, Dog Dance, Hoopers  te veel om op te noemen! 

Leuk om dus te komen kijken als u graag samen met uw 

hond een (nieuwe) sport zoekt. 

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. Ook is er 

dagelijks een rassendefilé waarin de leukste wetenswaar

digheden over stamboomhonden worden gepresenteerd. 

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 

De liefde tussen baas en hond staat voorop
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meedoen aan leuke activiteiten. Vooraf inschrijven is niet 

nodig en deelname is gratis. De onderwerpen zijn uiteenl

opend, maar plezier voor hond en baas staat voorop. Een 

van de workshopleiders, Judith Lissenberg, is meester in 

het bedenken van de meest creatieve workshops die je 

met je hond kunt doen. Benieuwd welke leuke activiteiten 

ze op 8, 9 en 10 december voor u in petto heeft? 

Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt, houd 

de website www.hond2017.nl in de gaten!

Youth

Onze jeugdclub Raad van Beheer Youth is er ook dit jaar 

weer bij met een stand en een eigen demonstratiering. 

Daar presenteren onze kids gedurende het gehele event, 

de hele dag door, een leuk programma van demon straties 

en workshops. Daarbij komen diverse sporten aan bod, 

zoals Balans & Coördinatie, Dogdance en FCI Obedience. 

De demonstraties worden gegeven door jongeren met hun 

honden. Tijdens de workshops mogen ook de bezoekende 

jongeren meedoen. Als ze geen eigen hond mee hebben, 

mogen ze soms een hond lenen van het demoteam om zo 

toch van een sport te kunnen proeven.

Bestel tickets met voorverkoop-korting 

Bestel tickets in de online voorverkoop die begin oktober 

start en profiteer van € 2,50 voorverkoopkorting per 

ticket. Hond2017 is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 

18.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.hond2017.nl. 

Like ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/hond.

event, en blijf op de hoogte van de nieuwste weetjes!

Veelzijdig programma voor jong en oud

Youth grooming

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!

http://www.hond2017.nl
http://www.facebook.com/hond
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
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Hond2017: leuke ideeën gezocht!

Heeft u een leuk idee voor invulling van het veelzijdige demonstratie- en workshopprogramma van Hond2017? 

Kunt u zelf een demo geven of wilt u samen met uw vereniging een show verzorgen? Grijp dan uw kans! 

Stuur uw ideeën voor 5 oktober aanstaande naar communicatie@raadvanbeheer.nl en misschien wordt uw idee 

verder uitgewerkt en opgenomen in het programma! Alle inzendingen worden beoordeeld door een 

programmacommissie.

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!

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 ChowChow 

Club in de prijzen

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 Honden Welzijn Team is eveneens gerechtigd het 

paspoort van uw hond te controleren. 

mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
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HORSE EVENT SUCCES, ONDANKS WATEROVERLAST

Van 8 - 10 september was de Raad van Beheer weer present op Horse Event in Ermelo. Door het noodweer van de 

vrijdag ervoor moest men helaas op zaterdag de deuren gesloten houden, maar gelukkig konden die op de zondag 

weer wijd open. Die dag was een groot succes, met heel veel bezoekers in onze stand en op het Raad van Beheer/

Prins Petfoods Hondenplein.  

Op het Hondenplein stonden wij samen met zes ras

verenigingen, te weten de Australian Shepherd Club 

Nederland, Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier, 

Nederlandse Border Terrier Club, Ierse Water Spaniel 

Vereniging Nederland, Irish Softcoated Wheaten Terrier 

Club Nederland (ISCWT Club Nederland) en de Neder

landse Welsh Corgi Club. Samen met onze partner Prins 

Petfoods hadden we een mooi programma opgesteld dat 

door presentator Mike van der Most van deskundig 

commentaar werd voorzien.

Reacties

Silva Gal van de ISCWT Club Nederland was blij met hun 

deelname: ‘Het was hartstikke leuk en allemaal heel 

goed geregeld! We hebben genoten van alle aandacht 

en konden behalve ons eigen verhaal ook vertellen over 

het werk en het belang van de Raad van Beheer!’ 

Monique du Bois van de Australian Shepherd Club 

Nederland: ‘Afgezien van de verregende zaterdag was 

onze deelname aan Horse Event supergeslaagd! Er was 

heel veel belangstelling voor onze stand, we hebben 

heel veel mensen goed kunnen voorlichten. Niet alleen 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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over de Australian Shepherd, maar in het algemeen ook 

over de voordelen van een stamboomhond ten opzichte 

van een look-alike.’ 

Druk programma

Iedere dag was er een druk programma op het Honden

plein, dat we samen met onze partner Prins Petfoods 

hadden opgezet. Er waren clinics van Judith Lissenberg, 

Debby Hinlopen en Avrid van Putten. Onder leiding van 

Mike van der Most werden de verschillende aanwezige 

rassen met rasvereniging voorgesteld aan het publiek. Ook 

was er weer een geslaagde Rassenparade waarbij alle 

rassen gezamenlijk werden voorgesteld. In de stand van de 

Raad van Beheer kon men uiteraard terecht voor alle 

moge lijke informatie over stamboom honden. Kinderen 

konden er een honden speeltje (spookje) knutselen en 

volwassenen konden meedoen aan een prijsvraag. De 

winnaars zijn: mevrouw Dijkhorst (twee vrijkaartjes Hond 

2017), Marleen Mulderij (Kynolo gische Kennis 1), Aliza Runia 

en Eline uit Den Haag (Honden puzzel), Floor (DVD Puppy 

Patrol), en Gwen van Koetsveld (Krasset). 

https://petsplace.nl/vipclub
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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

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

Betrouwbare meting

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

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

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

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

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

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

http://www.hulphond.nl/flint
https://www.houdenvanhonden.nl/
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://hulphond.nl/
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Even voorstellen: lydia kersbergen

Onlangs begon Lydia Kersbergen bij 

de Raad van Beheer als waarnemend 

projectcoördinator, belast met de 

modulering van de cursussen en de 

implementatie daarvan. Ook is zij 

betrokken bij de certificering van 

Kynologisch Instructeurs. Lydia werkt 

twee dagen per week, voorlopig voor 

de duur van zes maanden. Ze stelt 

zich hier aan u voor.

‘Ik vind het een mooie uitdaging om bij 

de Raad aan de slag te gaan. Zolang ik 

mij kan herinneren ben ik 

geïnteresseerd in honden. In 1979 kwam de eerste 

rashond in ons gezin, een Bull Terrier. Het begin van 

twintig jaar showen, fokken en genieten van onze 

honden. Later kwam er nog een American Staffordshire 

Terrier bij. 

Ondertussen werd ik docent AKK, nu bekend als KK1 en 

KK2, bij de kynologenclub Gooi en Eemland en later bij KC 

Arnhem. In Arnhem gaf ik ook ringtraining en was ik een 

aantal jaren secretaris. Vanwege mijn 

landbouwkundige opleiding en mijn 

kynologische ervaring werd ik docent 

Kynologie en kennelmanager op de 

Praktijkschool Barneveld. Daar was ik 

tevens belast met het ontwikkelen van 

nieuwe cursussen en lesstof.

Sinds 1989 ben ik keurmeester, 

inmiddels van de Bull breeds in de 

Terriergroep en van Rasgroep 6. 

Bestuurservaring heb ik als voorzitter 

van Kunogonda en momenteel als 

waarnemend voorzitter van de VKK. 

Mijn huidige huisgenoot is een Whippet 

met de naam Nugget (zie foto), waar ik enorm van geniet. 

Net zoals van het jagen met Anglo Français van de Rallye 

Pérsèvere, een meute uit de Belgische Kempen.

Tot 2015 was ik 18 jaar werkzaam als bedrijfsadviseur bij 

het Kenniscentrum Aequor, de verbinding tussen 

(dierverzorgings) beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

Daar heb ik mee mogen werken aan de start van de 

certificering van Kynologische Instructeurs.’

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

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.

http://www.onzehond.nl/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
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Verslag Wereldkampioenschap IPO in Rheine, 
Duitsland

Van 14 - 17 september werd in het Duitse Rheine het Wereldkampioenschap IPO gehouden. Het Nederlandse 

team, ondersteund door onze partner in working dogs Royal Canin, presenteerde zich uitstekend en liet zien dat 

de IPO-sport in Nederland weliswaar niet op kan tegen grootmachten als Duitsland en Tsjechië, maar dat er zeker 

rekening met ze moet worden gehouden. Kort verslag van Gerard Besseling, Commissie Werkhonden.

Het Duitse Rheine was dit jaar the place to be voor 

IPOafrichters. Voor Nederlanders mooi dichtbij, net over 

de grens bij Enschede, en dat was te merken. Veel 

supporters hadden de weg naar Rheine gevonden om 

ons team aan te moedigen. 

Goede voorbereiding 

Vooraf was al duidelijk dat het speuren op akkers beplant 

met mosterdzaad niet gemakkelijk zou zijn. Teamchef en 

keurmeester Jos Beck had vooraf met het team afspraken 

gemaakt hoe hiermee om te gaan. De resultaten waren 

er dan ook naar in deze afdeling: tweemaal ‘hoog 

uitmuntend’, tweemaal ‘zeer goed’ en eenmaal ‘goed’. 

Daar kom je verder mee.

Manwerk 

De gehoorzaamheid gaat steeds meer in de 

richting van Obedience, en dat is niet 

gemakkelijk voor honden die ook man werk 

moeten doen (en dus hoog gemo tiveerd zijn). 

Toch boekte ons team ook in deze afdeling 

mooie resultaten. Het klap stuk van de 

IPOsport blijft toch het manwerk. Onze 

honden hebben stuk voor stuk laten zien dat 

ze uit het juiste hout zijn gesneden. De 

punten werden voor namelijk verloren in het 

gehoorzaam heidsgedeelte.

Het Nederlandse team:

 →  Denise Tesink met de Mechelse herder Latoya van het 

Retrohof

 →  Jack Stienstra met de Hollandse herder Holland Messi van 

Le Dobry

 →  Ko Dieleman met de Duitse herder Drago van de 

Hornhutte

 →  Ralph Sweebroek met de Mechelse herder Germali’s Nero

 →  Egon Amrein met de Mechelse herder Laika van het 

Retrohof

 Reserve was Arjan Weterings met de Mechelse herder 

Germali’s Naiki.

In 2018 is het WK IPO in Italië. De Commissie Werkhonden 

is al druk bezig om ook hier weer met een goed team 

naartoe te kunnen.

Het Nederlandse team...

Denise Tesink met Latoya tijdens A speuren Ko Dieleman met Drago van de Hornhutte tijdens C pakwerk

https://www.royalcanin.nl/
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LEZERSONDERZOEK MAGAZINE ONZE HOND: DOET U MEE?

Het magazine Onze Hond, mediapartner van de Raad van Beheer en 

het oudste hondenblad van Nederland, ondergaat binnenkort een 

complete restyling. Om het vernieuwde magazine zo goed mogelijk 

bij de wensen van de lezers te laten aansluiten, hoort Onze Hond 

graag wat de lezer ervan vindt en roept zijn lezers op 

mee te doen aan een lezersonderzoek. 

Onder het motto ‘Goed kan altijd beter, daarom 

hoort Onze Hond graag uw mening!’ kunt u op 

www.onzehond.nl de desbetreffende enquête 

invullen. Onder de inzendingen wordt een 

aantal leuke prijzen verloot. 

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 Poedelclub zoekt een Secretaris/Lid algemeen (m/v)

 → De Nederlandse Vereniging Stabij en Wetterhounen (NVSW) zoekt een voorzitter (m/v)

 → De Nederlandse Vereniging Stabij en Wetterhounen (NVSW) zoekt een bestuurslid PR en Evenementen (m/v)

 →  De Nederlandse Vereniging Stabij en Wetterhounen (NVSW) zoekt een bestuurslid Algemene en Juridische Zaken (m/v)

GOED KAN ALTIJD BETER

Enquête
 goed   beter    best✓

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

http://www.onzehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
https://www.bcm.nl/onze-hond-enquete
http://www.wds2017.de/en/home/
http://wusv2017.nl/
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‘RAAD HET RAS’ september:  
middenslag keeshond oranje

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 september was middenslag Keeshond oranje. 

Winnaar van deze maand is Sanne Oudshoorn uit Heerhugowaard. Zij krijgt 

haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE AUGUSTUS 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 PuppyEnquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand augustus zijn: Netty 

Oomens (DVD ‘Geniet meer met een hond’), J.P. te Kortschot (boek ‘Kynologische 

kennis 1’) en Jenny de Roos (kinderboek over honden). 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

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:

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
http://wds2018.com/nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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Stabijhoun Isolde schrijft geschiedenis!

Op 28 juli behaalde Stabijhoun (berber) Isolde van stabijhounkennel Stardust In Your Eyes uit Maarssen een 

A-diploma op de jaarlijkse Standaard Jachthonden Proef van ORWEJA. Deze proef met Drentsche Patrijshonden 

en Stabij-en Wetterhouns, werd georganiseerd op het familielandgoed de Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. 

Met deze prestatie is Isolde de eerste Stabijhoun in tien jaar die een officieel A-diploma heeft behaald, en de derde 

Stabijhoun ooit!

Met dit prachtige oude nationale ras uit de Friese 

Wouden wordt nog maar weinig gejaagd, terwijl ze van 

origine gefokt zijn als allround jachthond. Ze zijn dus 

geschikt voor het werk vóór het schot als na het schot 

– honden die in de jacht alles kunnen. Tegenwoordig zijn 

er nog maar weinig Stabij’s in het Nederlands jachtveld 

aan het werk te zien, of te bewonderen op 

jachthondproeven. 

Uitreiking diploma

Een handjevol Stabij’s haalt het bij proeven wel tot in de 

C en Bdiploma’s, maar nu is het eindelijk een Stabij 

gelukt om in de top van de SJP haar kwaliteiten te laten 

zien. Voor deze bijzondere prestatie werden het diploma, 

een beker en de Mariënwaerdtwisseltrofee uitgereikt 

door baronesse Van Verschuer  Van Sminia, een echte 

liefhebster van de Stabijhoun.

IN MEMORIAM OLE STAUNSKJAER

Ons bereikte het droeve bericht dat de bekende Deense allround keurmeester 

Ole Staunskjær is overleden. Een groot verlies voor de internationale kynologie. 

Ole Staunskjær was succesol fokker van wereldberoemde Duitse Doggen en Lhasa Apsos, 

maar was vooral bekend als een zeer goede en alom gewaardeerde keurmeester, die heel 

veel heeft betekend voor de Deense Kennelclub en de internationale kynologie. We zullen 

hem missen.

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:

Isolde kwam... ...zag... ...en overwon!

https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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eerste ‘dutch pet conference & 
awards’ op 20 november

Speciaal voor ondernemers in de dierenbranche vindt 

op 20 november aanstaande in Studio21 te Hilversum 

de eerste editie van de Dutch Pet Conference & Awards 

plaats. Tijdens de conferentie met als thema Innovatie 

zijn diverse lezingen en workshops te volgen, en 

‘s avonds vindt tijdens een groots gala de uitreiking van 

zes felbegeerde Dutch Pet Awards plaats.

Op 20 november overdag kunt u inspirerende en 

deskun dige sprekers verwachten, waaronder scheids

rechter/ondernemer Björn Kuipers en marketeer Carl 

van Dyck. Bedrijven en personen die een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de 

huisdieren sector komen in aanmerking voor een zestal 

Dutch Pet Awards: voor de beste dierenartspraktijk, de 

beste dierenspeciaalzaak, beste prestatie van een 

retaiketen, het beste nieuwe product/dienst, de 

talentvolste student en de beste innovatie. Een 

deskundige jury, waarin ook de Raad van Beheer is 

vertegenwoordigd, beoordeelt alle in schrijvingen en 

voordrachten, en maakt begin november drie 

nominaties per categorie bekend. 

 

Inschrijven

De inschrijving voor de Dutch Pet Awards is inmiddels van 

start gegaan. Inschrijven en/of voordragen kan nog tot 15 

oktober op www.dutchpetconference.nl. Daar vindt u 

tevens meer informatie over het evenement.  

Bijwonen?

Wilt u de Dutch Pet Conference&Awards bijwonen? Dat 

kan: bestel uw tickets via info@dutchpetconference.nl. U 

krijgt dan aanvullende informatie waarbij u kunt aangeven 

welke sessies u wilt bijwonen.

INSCHRIJVING WORLD DOG SHOW 2018 GEOPEND!

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 demonstraties, 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 deelnemer 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 

programma boekje. U kunt de voor berei-

dingen natuurlijk ook volgen via Facebook.

http://www.dutchpetconference.nl
mailto:info@dutchpetconference.nl
http://www.wds2018.com
https://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.kczwolle.nl/houden-van-honden-keuring
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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.

5 oktober 2017:   Evaluatie uitvoeringregels keur

meesterbeleid (voor keurmeesters en 

verenigingen gezamenlijk), locatie op 

basis aantal aanmeldingen.

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

Duitsland.

2 december 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor bestuursleden 

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:

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/

