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ERESPELDEN 2017 VOOR BUITENGEWONE KYNOLOGEN

Op zaterdag 1 april jl. vond op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse uitreiking van de 

Raad van Beheer-erespelden plaats. Buitengewoon verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze 

onderscheidingen, en worden voorgedragen door collega-kynologen. Voorzitter Jack Alberts van de Raad van 

Beheer verrichtte de officiële handelingen. 

Zilveren erespeld

Dit jaar werden zilveren erespelden uitgereikt aan Yvonne 

Bijlsma (Hollandse Sint Bernard Club), Frans Hogetoorn (De 

Nederlandse Schapendoes), Reinder Paulusma (Orweja), 

Harrie Raaijmakers (KC Venray), Francoise Reijnen Labee 

(rasvereniging Sint Bernardvrienden), Robert Smiesing 

(Hollandse Sint Bernard Club) en Nol van de Ven 

(Holland se Sint Bernard Club). Reinder Paulusma kon niet 

aanwezig zijn en krijgt zijn erespeld later uitgereikt.

 

Gouden erespeld

Gouden erespelden werden uitgereikt aan Paul Bakker 

(Commissie voor de Windhondenrensport), 

Herman Grootaers (Commissie voor de Windhonden

rensport), Mat Houben (Commissie voor de Wind

honden rensport), Elvira Kikstra (Commissie voor de 

Windhonden ren sport), Anita Kreemers (Maltezer 

Vereniging Nederland), Gerard Pouwels (Nederlandse 

Vereniging van Heide wachtel liefhebbers), Alfons 

Simons (KC Roermond Echt), Martinus Timmers 

(Vereniging van Fokkers en Liefh ebbers van gladharige 

Dwergpinschers en aan ver wante rassen) en Marja 

Vermolen (Maltezer Vereniging Nederland).

Paul Bakker en Mat Houben konden niet aanwezig zijn 

en krijgen hun erespelden later uitgereikt. Iedereen van 

harte gefeliciteerd!

De trotse dragers van een Gouden en Zilveren Erespeld, van links naar rechts:  Martinus Timmers, Elvira Kikstra, Hugo Stempher 

(bestuurslid), Herman Grootaers, Frans Hogetoorn, Yvonne Bijlsma, Harrie Raaijmakers, Nol van de Ven, Jack Alberts (voorzitter), 

Robert Smiesing, Alfons Simons, Gerard Pouwels, Françoise ReijnenLabee, Marja Vermolen en Anita Kreemers 



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
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NEDERLAND PRESTEERT MOOI OP WK speurhonden 
Slovenië

Van 6 – 9 april jl. werd in de stad Ptuj, Slovenië, het 23e 

Wereldkampioenschap voor Speurhonden gehouden. 

Anja Matekovic met Henry ’t Palmaleinehof en Nico 

Ouwens met Juran ’t Palmaleinehof (beiden Duitse 

herdershonden) kwamen na een uitgebreide selectie 

uit voor Nederland. Ze deden het prima: van de twintig 

deelnemers eindigde Nederland als derde achter 

Duitsland en Italië...

Ons Nederlands team heeft voortreffelijk gescoord. 

Individueel behaalde Nico Ouwens een zesde plaats met 

voor spoor één 96 van de 100 punten en voor spoor twee 

93 punten. Anja Matekovic begon op spoor één ook met 

96 punten maar moest op spoor twee genoegen nemen 

met 90 punten, wat een tiende plaats opleverde.

Wat is de bedoeling? Twee dagen achter elkaar moet de 

hond een vreemd spoor uitwerken van drie uur oud, met 

zeven hoeken en zeven voorwerpen, dat bovendien door 

verleidingssporen wordt gekruist. Dat dit enorm veel vergt 

van de conditie van de hond is duidelijk als de hond op het 

eind van het spoor het laatste voorwerp verwijst. 

Dit 23e WK had nóg een Nederlands tintje: keurmeester 

Toon Hop was uitgenodigd om samen met zijn Duitse 

collega Martin Gugler dit wereldkampioenschap te keuren.

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
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GENIET VAN HONDEN OP ANIMAL EVENT!

Niet vergeten: de Raad van Beheer staat met een 

grote stand en vergezeld van een groot aantal 

rasverenigingen op de elfde editie van Animal Event, 

dat van 28-30 april in de Beekse Bergen wordt 

gehouden. Ook dit jaar organiseren wij activiteiten in 

een eigen stand. Een echte aanrader!

Animal Event is met circa 35.000 bezoekers het grootste 

educatieve dierenevenement van Nederland. Verdeeld 

over pleinen waar paarden, honden, katten, kleindieren 

en outdoor centraal staan, worden dagelijks ruim 75 

hondenworkshops, 300 shows en acts en 60 clinics 

gegeven. Er staan dit jaar enkele nieuwe clinicgevers, 

workshops en onderdelen op het programma, zoals de 

workshop Hondengedrag van Arvid van Putten, demon

straties Flygility (een combinatie van Flyball en Agility), de 

Australian Shepherd Club Nederland: Horse & Dog trail,  

en demonstraties jachttraining.

Dogcity

De Raad van Beheer werkt al sinds de start nauw samen met 

de organisatie en heeft bepleit dat veel aandacht aan de 

rashonden en de diverse vormen van hondensport wordt 

besteed. Zo zijn er diverse stands met informatie over de 

aanschaf van een (ras)hond, meer dan 25 informatie stands 

van verschillende hondenrassen en de aangesloten 

rasverenigingen en informatie over alle vormen van 

hondensport en actief zijn met je hond. Uiteraard zijn ook de 

kinderen en hun begeleiders van onze jeugdclub Raad van 

Beheer Youth aanwezig om de toegestroomde kinderen te 

laten zien hoe leuk het is om actief te zijn met je hond!

Rasverenigingen

Behalve de Raad van Beheer met zijn ‘Houden van 

Honden”stand, staan de volgende rasverenigingen met 

een stand in Dogcity/Animal Event:

*Algemene Vereniging voor Liefhebbers van 

Saarlooswolfhonden * Basset 

Artésien Normand Club 

Nederland * Beagle Club 

Nederland * Border Collie Club Nederland * De 

Greyhound Club * Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland * Duitse Doggen Vereniging Nederland * Finse 

Lappenhonden Vereniging Nederland * Flatcoated 

Retriever Club * Ierse Water Spaniel Vereniging * 

Leonbergse Honden Club Nederland * Miniatuur Bull 

Terrier Vriendenkring * Nederlandse Vereniging van 

liefhebbers van de Pyreneese Berghond * Nederlandse 

Bull Terrier Club * Nederlandse Newfound lander Club * 

Nederlandse Samojeden Club * Nederlandse Teckelclub * 

Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier * 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden * 

Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden * 

Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen * 

Onze Stabyhoun * Rasvereniging de Tibetaanse Terrier * 

Vereniging de Berner Sennenhond.

Speciale korting voor lezers Raadar

Koop nu kaartjes in de voorverkoop met korting! Lezers 

van Raadar krijgen maar liefst 20 procent korting met een 

speciale kortingscode: rvbae17. U kunt deze actiecode 

als volgt gebruiken:

 →   Ga naar www.animal-event.nl

 →    Klik op ‘Bestel online je tickets’, u komt dan op 

ticketpoint.nl/evenement/animal-event. 

 →   Kies voor ‘Koop je tickets’ 

 →   Klik op ‘Gebruik promotiecode’. Zodra u de code 

ingeeft, verschijnt er bij de ticketkeuze een extra optie 

met ‘Raad van Beheer’. 

 →   In de ticketshop worden nu automatisch de 

kortingstarieven weergegeven. Kies het ticket van uw 

keuze en vul uw gegevens in.

 →   Na betaling wordt de entreekaart per email 

toegestuurd.
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BIJPRATEN OVER ‘HONDENBETEN AAN DE KAAK GESTELD’

Op maandag 10 april organiseerde de Raad van 

Beheer in Woudenberg een goedbezochte informatie-

bijeenkomst voor rasverenigingen en kynologenclubs 

naar aan leiding van de publicatie van de zienswijze 

‘Hondenbeten aan de kaak gesteld. Preventie van 

ernstige hondenbeten bij mens en dier’ van de Raad 

voor Dierenaangelegenheden (RDA). 

De bijeenkomst was drukbezocht door rasverenigingen 

en kynologenclubs, maar ook andere belanghebbenden 

zoals dierenartsen, keurmeesters en gedragsdes

kundigen. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de RDA waren 

aanwezig. 

Presentaties

Er waren inspirerende presentaties van Ineke van 

Herwijnen (Hondenbescherming), Arno Heijmans (Cane 

Corso Club Nederland), Roelof Nuberg (American 

Staffordshire Terriër Club Holland) en Wendy Lasvan 

Bennekom (O&O, Nederlandse Vereniging voor Instruc

teurs in Hondenopvoeding en opleiding). In haar lezing 

maakte Ineke van Herwijnen duidelijk dat er vaak sociale 

problematiek ten grondslag ligt aan bijtincidenten met 

hoogrisicorassen. Het bleek tijdens de bijeenkomst een 

gedeeld beeld dat dit soort gedrag in het algemeen niet 

voorkomt bij honden met stamboom. Echter omdat 

ernstige bijtincidenten wel afstralen op honden mèt 

stamboom, zijn ze wel de verantwoordelijkheid van 

iedereen. Daarom moeten alle betrokkenen verant

woordelijkheid willen nemen. Ineke van Herwijnen 

benadrukte dat er bij ernstige bijtincidenten alleen maar 

verliezers zijn. De lichamelijke en geestelijke schade aan 

de hond of mens die gebeten is, de omstanders die dit 

meemaken, en niet op de laatste plaats de hond die 

gebeten heeft.  

Houderschap onder voorwaarden

Belangrijke oplossingsrichtingen waarin men verder wil 

denken is enerzijds houderschap onder voorwaarden en 

anderzijds meer maatwerk bij locale kynologenclubs. Dat 

wil zeggen dat niet ieder ras op dezelfde manier wordt 

opgevoed, maar dat er meer wordt gekeken naar het 

type hond en dat daar vervolgens de training op wordt 

afgestemd.

Gezien de positieve reacties zijn we van plan nog een of 

twee soortgelijke bijeenkomsten te organiseren voor 

onze leden en opleiders in het land. We houden u op de 

hoogte!

Een volle zaal denkt mee over de aanpak van ernstige 

bijtincidenten.



Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met
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Dag van de Hond: Geslaagde praktijkavond 
instructeurs

De Dag van de Hond op zondag 21 mei aanstaande, 

thema Kind & Hond, belooft weer een groot succes te 

wor den. We doen er alles aan om het een geweldig 

evenement te maken, met vele activiteiten op meer 

dan dertig deelnemende loca ties. Zo organiseerden 

we op 5 april jl. een geslaagde praktijkavond voor 32 

instructeurs die deelnemen aan de Dag van de Hond. 

Die leerden van alles over het samenstellen van een 

leuk, actief programma.

De avond was een vervolg op de theorieavond van 1 maart 

jl. en vond plaats bij kynologenvereniging Nieuwegein. Het 

programma werd verzorgd door Judith Lissenberg en 

Quirine Potter van Loon, die de circa 32 instructeurs lieten 

zien welke leuke en aantrekkelijke activiteiten ze op 21 mei 

met kinderen en honden kunnen doen. 

Kinderen en honden

Het thema ‘Kind & Hond’ zorgde ervoor dat de nadruk 

van deze avond lag op de omgang met kinderen en 

honden. De avond begon met het knutselen van een 

spookje van fleece (zie foto). Deze simpele activiteit is 

leuk om met kinderen te 

doen en levert een leuk 

nieuw speeltje voor de hond 

op. Daarna gingen de 

instructeurs met hun honden 

zelf aan de slag op het veld, 

waar verschillende activi

teiten – leuk voor de hond en 

veilig voor kinderen – de 

revue passeerden. Wij 

hebben er alle vertrouwen in 

dat bezoekers van de Dag 

van de Hond – ouders maar vooral kinderen en honden 

– straks een super leuk en verantwoord programma 

voorgeschoteld zullen krijgen.

Komt u ook?

Ook dit jaar verwachten we weer duizenden bezoekers 

op de Dag van de Hond. Komt u ook? 

Noteer de dag in elk geval in uw agenda: zondag 21 mei 

2017. Kijk voor een locatie bij u in de buurt op  

www.dagvandehond.nl. 



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
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BENELUX WINNER 2017 IN ROTTERDAM!

In 2017 organiseert de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam haar 42e en 43e show op rij in Ahoy Rotterdam. 

Op zaterdag 29 juli gaat het om een CAC/CACIB-show voor alle rassen en op zondag 30 juli om de CAC/CAC 

Benelux Winner Show voor alle rassen. 

Ieder jaar bepaalt de Raad van Beheer welke tentoon

stelling deze titelshow mag orga niseren. Om in aan 

merking te komen moet een organisatie aan een aantal 

voorwaarden voldoen, zoals jarenlange ervaring in 

organisatie met goede beoordeling, een locatie met 

goede uitstraling en voldoende ruimte. Bovendien moet 

er een goed onderbouwde begroting voorgelegd 

worden en een projectplan worden geschreven. 

Rotterdam

Dit jaar valt de eer te beurt aan Stichting Honden

tentoonstelling Rotterdam. De eerste in Nederland 

gehouden Benelux Winner Show in 2014 was ook al in 

Rotterdam, en was met 2.609 inschrijvingen een groot 

succes. Rotterdam is trots op het vertrouwen van de 

Raad van Beheer en blij dat ze de Benelux Winner Show 

dit jaar, in nauwe samenwerking met de Raad van 

Beheer, wederom op zich mogen nemen. 

Titels

Naast het CAC/res. CAC en het CACIB/res. CACIB zijn op 

de Benelux Winner Show de volgende titels te behalen:

 →  Benelux Jeugdwinner (BJWNL’17) voor de 

1uitmuntend in de Jeugdklas,

 →  Benelux Veteranenwinner (BVWNL’17) voor de 

1uitmuntend in de Veteranenklas, en 

 →  Benelux Winner (BWNL’17) voor de reu en de teef die 

het CACIB behalen.

De beste reu en beste teef 

(d.w.z. de honden die het CAC 

behalen) en de Benelux 

Jeugdwinners kwalificeren zich 

bovendien voor Crufts 2018.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt net 

als voorgaande jaren € 55, per 

hond per dag. Voor de 

Jongste Puppy en Puppyklas 

is dit € 35,. Schrijft u dezelfde 

hond voor beide dagen in, 

dan krijgt u een korting van 

€ 10,. Inschrijven kan op  

www.dogshowrotterdam.nl. 

De inschrijving sluit op  

5 juli 2017.

Voor de BIS van de 

Benelux Winner Show 

is een speciaal 

beeldje gemaakt en 

ontworpen door 

kunstenaar – en 

bestuurslid van de 

Raad van Beheer – 

Hugo Stempher.

Sportpaleis Ahoy in Rotterdam.
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ONZE TROTS: BIBLIOTHEEK RAAD VAN BEHEER

De Raad van Beheer is trots op zijn eigen bibliotheek, 

gevestigd in het kantoor in Amsterdam. Het is met meer 

dan 4.000 unieke boeken over onze trouwe viervoeter 

één van de grootste gespecialiseerde bibliotheken over 

honden ter wereld. Als hondenliefhebber kunt u hem 

(op afspraak) gratis raadplegen. Van harte aanbevolen! 

De bibliotheek is gevestigd in het kantoor van de Raad 

van Beheer aan de Emmalaan in Amsterdam. 

De com plete collectie is de afgelopen periode opnieuw 

gecatalogiseerd en gedigitaliseerd. Dit is gedaan naar 

aanleiding van de schenking van een grote collectie 

boeken door de familie Van der Molen in 2016. 

Online raadplegen

Behalve een uitgebreide boekencollectie heeft 

onze bibliotheek ook alle gebonden versies van het 

 Neder lands Honden Stamboek (NHSB), vele tijdschrift jaar

gangen en vele jaar en jubileumboeken van aan gesloten 

rasvereni gingen. Een schat aan informatie! In de biblio

theek zijn alle boeken over een bepaald ras gemakkelijk 

te vinden, ook hebben we boeken gecatalogiseerd op 

bijvoorbeeld voeding of gedrag. U kunt de catalogus 

online raad plegen op onze website.

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen aan onze bibliotheek? Dat 

kan op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden 

het wel fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Dat kan 

door het invullen van het contactformulier en dit te 

emailen aan info@raadvanbeheer.nl of te bellen met 

ons kantoor (020) 6644471. 

Vindt u dat er belangrijke boeken over bijvoorbeeld uw 

lievelingsras in onze collectie ontbreken, laat dat dan 

weten via info@raadvanbeheer.nl. 

FCI YOUTH VERGADERT BIJ RAAD VAN BEHEER

FCI Youth, de internationale 

overkoepelende jongeren orga-

nisatie van de FCI, hield op 25 

maart jl. haar jaarlijkse overleg in 

Amsterdam. Het internationale 

gezelschap kreeg een presentatie te 

zien van Raad van Beheer Youth, de 

Nederlandse jongerenorganisatie, 

en was zeer onder de indruk...

Als start van het overleg gaf de 

Raad van Beheer Youth een korte 

presen tatie over de voortgang en 

ontwik kelingen van de verschillende 

activi teiten die in Nederland voor de jeugd worden 

georganiseerd. De aanwezige leden van FCI Youth 

reageerden zeer positief op de 

presentatie. Van enkele onderdelen 

werd zelfs gesuggereerd om die 

als internationale standaard te 

nemen waar andere jongeren

organisaties ideeën en inspiratie uit 

kunnen halen. 

De Raad van Beheer Youth was in 

2015 de eerste jongerenorganisatie 

die het concept van de FCI Youth 

overnam. Enkele andere landen 

hadden al wel een organisatie die 

zich met activiteiten voor de jeugd 

bezighield, maar niet volgens het 

concept van de FCI Youth. Inmiddels hebben meerdere 

landen het concept van FCI Youth overgenomen.

De leden van FCI Youth op het 

kantoor van de Raad van Beheer, met 

FCIvicepresident Gerard Jipping 

links voor
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RAAD VAN BEHEER BIJ BRAINSTORM OVER 
SPORTDIERGENEESKUNDE 

Hoe kunnen we de sportdiergeneeskunde naar een hoger plan tillen? Professionals en ervaringsdeskundigen staken 

daarover medio maart de koppen bij elkaar tijdens de brainstormsessie ‘Sports Medicine & Rehabilitation’ bij EduPet 

Education in Veenendaal. De Raad van Beheer en een aantal vertegenwoordigers van sportcommissies waren erbij. 

De brainstorm over onder andere voeding, behandel

methodes en materialen leverde veel nieuwe ideeën op. 

EduPet Education, het kenniscentrum voor liefhebbers en 

professionals in de huisdierenbranche en onderdeel van 

onze partner Prins Petfoods, gaat deze ideeën verwerken 

in een handboek, opleidingen en een symposium.

Lees het complete verslag van de brainstorm. 

NEDERLANDS team FCI 
Obedience voor het WK 2017

Van 15 tot en met 18 juni vindt in Oostende, België, het 

Wereld kamp ioenschap FCI Obedience plaats. Voor het eerst 

sinds jaren bestaat het Nederlandse team uit maar liefst drie 

combinaties...

Het Nederlandse Team bestaat uit achtereenvolgens Lia van 

Ballegooijen met Border Collie Jace (Falconsway Man Of Honor), 

Danielle Stoutjesdijk met Border Collie Jessie (Blackpoint of 

Beautiful Silence) en Ellen van Dort met Border Collie Ryan. Het 

team wordt begeleid door coach (en keurmeester Obedience) 

Ton Hoffmann. 

AFSLUITENDE MEETING FCI-WERKGROEP IN AMSTERDAM

De laatste meeting van de FCI-werkgroep die zich bezighoudt met de organisatorische vernieuwing van de FCI, 

vond in maart jl. plaats bij de Raad van Beheer in Amsterdam. 

De werkgroep bestaat uit een afvaardiging 

van een aantal landen, afkomstig uit alle 

FCIsecties. De werkgroep moet uiteindelijk 

met een aantal voorstellen voor vernieuwing 

van de overleg en besluitvormingsstructuur 

en de statuten van de FCI komen. Deze 

voor stellen zullen waarschijnlijk voor besluit

vorming worden voorgelegd tijdens de 

tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

van de FCI in november 2017. 

Zodra de voorstellen bekend zijn, zullen wij 

die bekendmaken bij onze leden.

De werkgroep in de bibliotheek van de Raad van Beheer, met tweede 

van rechts Gerard Jipping van de Raad van Beheer



PETPLAN VRIEND DAG VAN DE HOND

De Raad van Beheer is blij te kunnen melden dat 

huisdierverzekeraar Petplan is toegetreden als Vriend 

van de Dag van de Hond. Met hun steun kunnen we er 

een nóg leukere dag van maken. 

De Raad van Beheer organiseert op zondag 21 mei 

aanstaande de zevende Dag van de Hond, met als thema 

Kind&Hond. Die dag kunnen alle (potentiële) 

hondeneigenaren op meer dan dertig locaties in het land 

terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het 

gebied van (ras)honden en alle vormen van lekker bezig zijn 

met je hond en hondensport (zie ook elders in deze Raadar). 

Vrienden

De Dag van de Hond kan rekenen op de steun van 

diverse organisaties binnen en buiten de sector: de 

Vrienden van de Dag van de Hond. Behalve Petplan zijn 

de volgende organisaties Vriend van de Dag van de 

Hond: Eukanuba, Proteq Dier & 

Zorg, Landelijk InformatieCentrum 

Gezelschapsdieren, Animal 

Event, Pedigree, Royal Canin, 

Virbac, DiBeVo, ABHB 

Hondentrimsalons, Stichting 

Hulphond en Happy Dog.
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GESCHILLENCOMMISIE: IMPORTHOND MOET VOLDOEN 
AAN INVOERREGELS VOOR INSCHRIJVING IN STAMBOEK

In een recente uitspraak oordeelde de Geschillen-

commissie voor de Kynologie dat de Raad van Beheer 

terecht geweigerd heeft een importhond in te schrijven, 

omdat niet voldaan was aan nationale en Europese 

regelgeving. Deze uitspraak is belangrijk voor iedereen 

die een hond importeert en wenst in te schrijven in het 

Nederlands Honden Stamboek (NHSB).

Chipnummer 

In de desbetreffende zaak was een hond uit Servië (een 

nietEUland) voorzien van een chip, waarvan het nummer 

begint met 528. Hieraan is te zien dat de hond in Nederland 

is gechipt, terwijl de regels voorschrijven dat de hond in het 

land van herkomst moet zijn gechipt. Dit Nederlandse 

chipnummer was ook in het dierenpaspoort opgenomen en 

de pupkoper had hiervan dus kennis kunnen nemen. 

Tevens was de hond jonger dan 15 weken toen hij door de 

Nederlandse eigenaar ter inschrijving in het NHSB werd 

aangeboden. Een hond mag echter pas ingevoerd worden 

nadat hij de leeftijd van 15 weken heeft bereikt.

Terechte weigering

De Geschillencommissie geeft in haar uitspraak aan dat de 

Raad van Beheer juist gehandeld heeft door de inschrijving 

te weigeren. Van de Raad van Beheer kan immers niet 

verwacht worden dat hij meewerkt aan het handelen in 

strijd met de invoerregels. Bij het importeren van een 

buitenlandse hond adviseert de Raad van Beheer daarom 

goed te letten op het chipnummer én de leeftijd van de pup. 

Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

GOUDEN ERESPELD VOOR EMILE GIMBRèRE

Op woensdag 29 maart jl. nam Emile Gimbrère, oud-voorzitter van het Tuchtcollege, 

afscheid van de Raad van Beheer. Dat gebeurde tijdens een feestelijk afscheids diner met 

het Tuchtcollege. Bij die gelegenheid kreeg Emile de Gouden Erespeld van de Raad van 

Beheer uitgereikt als waardering voor zijn grote verdiensten voor de kynologie. 

Dat hij de Gouden Speld kreeg uitgereikt, was voor Emile een totale verrassing. Echter, 

kijkend naar alle activiteiten die hij voor de organisatie heeft verricht, is deze onderscheiding 

geheel terecht. Zo was Emile Gimbrère lid van het Tuchtcollege sinds 7 juli 1994, en vervulde 

hij vanaf 3 december 2013 de rol van voorzitter. Deze taak legde hij neer toen hij in april 2016 

uit het Tuchtcollege stapte. Daarnaast was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 

Kennelclub Cynophilia, en vicevoorzitter van de Commissie Jachthonden en vele jaren 

bestuurslid van de KNJV. 



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!
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KENNIS TOUR: VOLLE ZAAL LEERT VEEL OVER EPILEPSIE

Op dinsdagavond 11 april jl. hield dr. Paul Mandigers 

van de Universiteit Utrecht zijn lezing ‘Epilepsie: 

voorkomen, erfelijkheid, behandeling, valkuilen’ in 

het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. In 

Woudenberg hing een uitverkochte zaal aan zijn lippen. 

Niet voor niets gaf het publiek Paul Mandigers een 

dikke 9 voor zijn optreden, waarin hij uitgebreid inging 

op vragen als ‘Wat is epilepsie?’ ‘Hoe vererft het?’, ‘Hoe 

vaak komt epilepsie bij de meest populaire rassen 

voor?’ en ‘Wat weten we van de behandeling en 

waarom lukt het soms wel en niet?’ Aan de hand van 

het meest recente onderzoek besprak Paul Mandigers 

dit gevoelige onderwerp en ging uitvoerig in op vragen 

uit de zaal.

Volgende lezing

Op dinsdag 9 mei aanstaande herhaalt Paul Mandigers 

zijn lezing over epilepsie in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour. Deze lezing vindt plaats in 

Nieuwerkerk aan den Ijssel, en is inmiddels uitverkocht.

KANDIDAAT-KEURMEESTERS BIJGEPRAAT OVER EXTERIEUR 
EN BEWEGING

Op 21 januari jl. deden twaalf kandidaat-

keurmeesters examen voor het onderdeel 

Exterieur en Beweging. De tien kandi-

daten die daar slaagden, kwamen donder-

dagavond 30 maart jl. bijeen om te worden 

bijgepraat over het vervolgtraject op weg 

naar de status van volleerd raskeurmeester. 

Het werd een interactieve avond met 

soms uitgebreide discussies, meningen en 

voorbeelden.

De avond startte met een opdracht: de 

kandidaten moesten van hun eigen hond een rastypisch 

verslag maken, zonder de naam van het ras te noemen of 

een verwijzing daarnaar. Daarna belichtte een 

afvaardiging van het docententeam E&B, de VKK en de 

Raad van Beheer diverse zaken die de kandidaten 

kunnen tegenkomen zodra ze het traject naar de 

rasexamens ingaan. Daarna werden de verslagen 

voorgelezen en moesten de aanwezigen raden welk ras 

beschreven was. Mooi op tijd konden de kandidaten een 

beetje wijzer naar huis. Binnen niet al te lange tijd zullen 

we de eersten van hen tegenkomen tijdens een 

rasexamen.

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 10 mei 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.
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Fokkers staan aan de basis van de hulphond

Hulphond Nederland helpt jaarlijks honderden mensen 

met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet 

van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement 

en biedt nieuw perspectief. Fokkers staan aan de basis 

van de opleiding van de hulphonden. 

Samen met de fokkers selecteert de stichting de juiste 

pups voor het opleidingstraject, pups die een sterk, gezond 

lijf hebben en een goed karakter. Omdat de opleiding 

kostbaar is, is een zorgvuldige selectie bij de fokker van 

groot belang. Hulphond Nederland is altijd actief op zoek 

naar goede fokkers, die het werk van hulphonden een 

warm hart toedragen en graag willen samenwerken.

 

Voorwaarden

Hulphonden moeten het leuk vinden om hulphond te zijn 

en overal mee naartoe te gaan. Een goede socialisatie is 

dus heel belangrijk. Hulphond Nederland stelt daarom 

een aantal voorwaarden aan het 

opgroeien van pups bij fokkers 

en gastgezinnen. Bij voorkeur 

groeien zij op in een huiselijke 

omgeving, waarin ze regelmatig 

aan diverse prikkels worden 

bloot gesteld. Hulphonden 

moeten gezond en goed ge  

bouwd zijn en het juiste karakter 

hebben. Dit houdt in dat 

Hulphond Nederland ook een 

aantal gezondheidseisen stelt 

aan de ouderdieren.  

Samenwerken met Hulphond Nederland?

De samenwerking die Hulphond Nederland met fokkers 

aangaat, is bij voorkeur voor langere duur en twee

richtings verkeer. De stichting heeft een eigen fok en 

aankoopbeleid en zorgt ervoor dat fokkers op de hoogte 

blijven van de opleiding van ‘hun’ pup(s). Hulphond 

Nederland komt graag in contact 

met geïnteresseerde fokkers van 

Retrievers, Koningspoedels en 

Retriever en/of Poedelkruisingen. 

Heeft u belangstelling, neem dan 

contact op met Sandra Huisman van 

Hulphond Nederland, telefoon 

(0486) 411 878 of email  

inkoop@hulphond.nl. 

Hulphond Nederland was begin 

april nog te zien op televisie bij RTL4. 

Bekijk de uitzending hier.

F
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‘RAAD HET RAS’ april:  PYRENEeSE herdersHOND

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 april was Pyreneese 

Herdershond. Kennelijk was het deze keer zo moeilijk dat 

niemand de juiste oplossing heeft kunnen geven. Er valt 

deze maand dus geen winnaar te vermelden. Nieuwe 

kansen in de maand mei! 
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BIJEENKOMST OVER HET LUNDEHUND SYNDROOM

Scandia, de Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen, organiseerde 

op zaterdag 25 maart in Zwolle een bijeenkomst met fokkers en eigenaren van de Noorse Lundehund om te 

overleggen over de gezondheid van het ras, in het bijzonder over het Lundehund Syndroom. Lundehunden met 

deze ziekte krijgen diarree en verliezen veel eiwitten.

Specialist Erik den Hertog van het 

Medisch Centrum voor Dieren sprak 

over Protein Losing Enteropathy 

(eiwitverlies via de darm) en liet de 

overeenkomsten zien met het 

Lundehund Syndroom. Hij vertelde 

hoe de ziekte zich ontwikkelt, hoe 

diagnose gesteld kan worden en wat 

de therapie is. Kort ging hij in op het 

risico voor fokkers om “zieke honden” 

te verkopen en over de DNAtest die 

in Duitsland is ontwikkeld. 

DNA-test 

Keurmeester Wilma Roem vertelde vervolgens over het 

verloop van de wereldwijde populatie, die inmiddels is 

teruggedrongen tot zeer kleine aantallen. Volgens Noors 

onderzoek ligt het gemiddelde inteeltpercentage van de 

populatie erg hoog. Er is een DNAtest voor één gen dat is 

betrokken bij het Lundehund Syndroom, maar waar

schijnlijk spelen meer genen een rol. Momenteel zijn de 

meeste dieren “drager” of “lijder” voor dit gen. Honden die 

lijder zijn, krijgen echter niet altijd de ziekte en honden die 

drager zijn, worden soms toch ziek. Selectie op het 

resultaat van deze DNAtest lijkt daarom niet zinvol. Slechts 

heel weinig honden zouden nog voor de fok kunnen 

worden ingezet, zodat er dan een nieuwe bottleneck zal 

ontstaan en er nog meer van de al schaarse genetische 

variatie verloren gaat. Daarom  wordt deze test door het 

land van herkomst afgeraden. Wilma Roem gaf aan dat er 

in Noorwegen een outcrossproject loopt om de “zieke 

genen” uit het ras te fokken waardoor ook het inteelt

percentage  en dus de verwantschap  zal afnemen. 

Verenigingsfokreglement 

Spreker Laura Roest van de Raad van Beheer vertelde 

over de Wet dieren, Besluit houders van dieren en de Nota 

van toelichting in relatie met het verenigingsfokreglement 

(VFR). Volgens haar is het belangrijk om de aandoening in 

het VFR op te nemen. Daarnaast is het van belang dat 

fokken veel meer is dan alleen DNAtests uitvoeren en 

hierop je fokbeleid samenstellen. De juiste motivatie om 

fokdieren te combineren staat daarbij centraal. Goede 

communicatie is de sleutel: geef 

nieuwe eigenaren aan dat ze een 

zeldzaam ras kopen en dat bepaalde 

keuzes gemaakt zijn, inclusief de 

mogelijke consequenties.

Outcross 

In de discussie bleek dat de Neder

landse fokkers graag mee werken aan 

het Noorse outcrossproject. Scandia 

neemt de nodige stappen om 

aan sluiting met dit project te krijgen.  

Nederlandse fokkers willen honden die 

uit de Noorse outcross komen hier 

inzetten. Hiervoor moet een Plan van Aanpak bij de Raad 

van Beheer ingediend worden. 

In het kader van goede communicatie werd nog 

aangevoerd dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld ook 

dierenartsen op tijd aan het Lundehund Syndroom denken 

en de juiste behandeling inzetten of doorverwijzen naar 

een specialist. 

Meer informatie over het Lundehund Syndroom op de 

website van het Medisch Centrum voor Dieren.

De drie sprekers van de avond. Vlnr 

Laura Roest (Raad van Beheer), Erik 

den Hertog en Wilma Roem.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
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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.

RAAD VAN BEHEER OP HUISHOUDBEURS

Op zaterdag 25 februari jl. stond de Raad van Beheer op uitnodiging van partner Prins Petfoods/Lifestyleforpets.tv een 

dag op de Huishoudbeurs in de Amsterdamse RAI. We kijken terug op een geslaagde dag, waarbij we de voordelen 

van de stamboomhond bij een zeer groot publiek onder de aandacht konden brengen.

De Raad van Beheer was door partner Prins Petfoods/

Lifestyleforpets.tv uitgenodigd deel te nemen aan de 

Huishoudbeurs. Deze unieke kans om de stamboomhond 

te promoten op een van de grootste beursevenementen 

van Nederland hebben we natuurlijk met beide handen 

aangegrepen. 

Prijsvraag

Bezoekers van onze 

stand konden meedoen 

aan een prijsvraag, ‘Zoek 

de verschillen’, waarbij 

men van verschil lende 

stellingen over stam

boom honden moest 

aangeven of die waar of 

niet waar waren. Uit alle 

goede reacties hebben 

we een winnaar getrokken: Melanie Kreft uit Oostkapelle. 

Melanie heeft haar prijs, een dvd met alle afleve ringen van 

Puppy Patrol, inmiddels in ontvangst genomen.

Dank aan Prins Petfoods voor de uitnodiging! 

De Raad van Beheer was heel blij met een plekje op de zeer druk bezochte Huishoudbeurs...
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GESLAAGDE THEMADAG NEDERLANDSE BOND VOOR 
GEBRUIKSHONDENSPORTVERENIGINGEN (NBG)

Op zaterdag 1 april jl. organiseerde de Nederlandse 

Bond voor Gebruikshondensportverenigingen 

(NBG) een themadag in de Evenementenhal te 

Harderwijk. Zo’n 250 leden en medewerkers van de 

Culturele Sportbond kregen lezingen te horen over 

sport met honden, verzekeringen, (vlees)voeding, 

opvoeding, hondensportmaterialen, gezondheid en 

bewegingsapparaat.

De Commissie Werkhonden (CWH) va de Raad van 

Beheer was van de partij om een en ander te vertellen 

over de werkhondensport. Omdat de secretaris van de 

CWH ook lid is van de Commissie Kynologisch Instructeur 

(CKI) van de Raad van Beheer, kon ook over het werk van 

deze commissie het een en ander verteld worden. Het 

werd al met al een zeer geslaagde dag, waarbij de CWH/

CKI veel informatie heeft gegeven over het nieuwe 

IPOprogramma, maar ook over de mogelijke cursussen 

die gegeven worden om het diploma Kynologisch 

Instructeur te kunnen behalen.

Commissie Werkhonden

Beeldje voor Kor Oldenbroek bij afscheid WUR

Op 23 maart jl. nam dr. ir. Kor Oldenbroek afscheid van de Wageningen University & Research (WUR). Dit gebeurde 

tijdens een speciaal voor hem georganiseerd seminar in hotel de Nieuwe Wereld, met een keur aan binnen- en 

buitenlandse sprekers. Namens de Raad van Beheer overhandigde directeur Ingeborg de Wolf een bijzonder 

beeldje aan Kor Oldenbroek.

Wetenschapper Kor Oldenbroek werkte sinds 1973 bij de 

WUR en haar voorlopers. Hij werkte bij verschillende 

onderdelen, zoals het DLO Institute for Animal Science 

and Health, het Wageningen Institute of Animal Sciences 

en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland. 

Ook was Kor Oldenbroek nauw betrokken bij de totstand

koming van het projectplan Fairfok.

Populatiegenetica bij honden

Tijdens het goed bezochte seminar “Animal breeding for 

an efficient use of feed and genetic resources” kwamen 

binnen en buitenlandse sprekers aan het woord over 

onderwerpen waar Oldenbroek zich de afgelopen jaren 

mee heeft beziggehouden. Het eerste deel gaf inzicht in 

een efficiënter gebruik van voedsel en het gebruik van 

genetische hulpbronnen. Het tweede deel ging over 

genetische diversiteit en de verschillende manieren om 

deze te behouden en/of te vergroten. Zo ging het onder 

andere over populatiegenetica bij honden, een 

onderwerp in het kader waarvan de Raad van Beheer 

regelmatig met hem samenwerkte. 

Boekpresentatie

Het symposium werd afgesloten met de feestelijke 

presentatie van het boek “Genomic management of 

animal genetic diversity”. Kor Oldenbroek heeft de 

laatste tijd hard gewerkt aan dit boek, waarin kennis van 

verschillende topauteurs wordt samengebracht als het 

gaat om diversiteit binnen soorten.

De themadag was uitstekend bezocht
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Beeld uit de video ‘Investeren in een gezondere toekomst 

voor honden’

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
MAART 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 maart zijn: N. van 

de Kok (boek ‘Het fokken van rashonden’), Jan Doomen (boek 

‘Kynologische kennis 1’) en Janisse Vos (VVV cadeaubon). 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! 

NIEUWE video VOORDEEL STAMBOOMHOND onlINE!

Ons negende videofilmpje over de voordelen van stamboomhonden is 1 april jl. online gegaan: ‘Investeren in een 

gezondere toekomst voor honden’. De video benadrukt dat De Raad van Beheer, rasverenigingen en fokkers veel 

investeren in gezondheidsonderzoeken om zo gezond mogelijke honden te fokken.

De meeste van deze onderzoeken worden gedaan met 

DNA van stamboomhonden. Dat betekent dus dat de 

kopers van stamboompups investeren in een gezondere 

toekomst voor honden. Bij nietstamboomhonden zijn de 

ouderdieren vaak onbekend en wordt er geen DNA 

afgenomen en opgeslagen. 

DNA

Bij alle rashondenpups die in Nederland worden 

geboren, wordt DNA afgenomen. Dit kan worden getest 

op erfelijke ziekten en aandoeningen. Daarnaast kun je 

aan het DNAprofiel zien of de ouders van de pup ook de 

echte ouders zijn. Met dit DNAmateriaal kunnen 

wetenschappers samen met rasverenigingen en fokkers 

zoeken naar oplossingen voor gezondheidsproblemen. 

Ze kunnen bij bepaalde ziekten achterhalen welke fout in 

het DNAmateriaal een ziekte veroorzaakt en aan de 

hand daarvan een test ontwikkelen om fokdieren van 

tevoren op ziekten te testen. Zo kunnen verantwoorde 

fokkers pups fokken die deze ziekte niet krijgen.

Campagne 

De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf voor

delen van stamboomhonden belichten. Iedere maand 

komt er een nieuwe video, dus verschijnt er op 1 mei 

aanstaande ook weer een. 

Help mee, deel deze video’s!

We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s gaan 

delen, zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er 

kennis van kunnen nemen en zo een verantwoorde 

keuze kunnen maken bij de aanschaf van een hond. 

Alvast heel hartelijk dank! 

Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal 

via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de 

hoogte!

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
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uitgever VIPMEDIA STEUNT ONZE CAMPAGNE 
STAMBOOMHOND!

Net als in 2016 zijn wij blij te kunnen melden dat uitgever Vipmedia onze 

campagne ‘Waarom een stamboomhond’ ook dit jaar volop steunt. In 

de komende edities van Hart voor Dieren, ROS paardenmagazine en 

‘LandIdee’, het magazine voor genieters van binnen- en buitenleven, staat 

een paginagrote advertentie van onze campagne. 

De lezers van deze magazines zijn een groep die veel binding hebben met 

honden en zo een uitstekende doelgroep vormen voor onze campagne. Via 

deze paginagrote advertenties worden de 

voordelen van stamboomhonden ook binnen 

deze groep extra belicht. 

Wij danken Vipmedia voor de ondersteuning!

In memoriam Relie Ferwerda

Op 24 maart jl. overleed Relie Ferweda, nog maar 

70 jaar oud. Ze was een icoon van de FCI Obedience 

in Nederland. Ze liep meer dan 20 jaar samen met 

haar man Piet wedstrijden, altijd met Border Collies, 

en was vaak heel succesvol. Relie was altijd positief, 

naar haar honden, naar haar medesporters, naar de 

keurmeesters en de ringmeesters. Ook tijdens haar 

ziekte bleef ze positief. 

Relie was sportief en als het een keer niet lukte, nam ze 

het zoals het kwam. Hierin was ze een voorbeeld voor 

velen. Relie heeft vaak meegedaan aan het NK en ook 

vaak gewonnen, met Jens en later met Bonus, echte 

tophonden. Ook is ze verschillende keren mee geweest 

naar het WK, en als ze niet meeging dan stuurde ze een 

kaartje aan de deelnemers. Ook op de Gockingawedstrijd 

was ze een trouwe deelnemer, die vaak in de prijzen viel. 

En als ze wist dat je ziek was, dan kreeg je een kaartje. 

Altijd hartelijk en betrokken. Maar ook eerlijk en recht 

door zee, ze kon niet tegen onrecht.

Ook als een hond niet zo goed presteerde, bleef ze 

komen. Al maakten Monkey en Noppes er soms een 

potje van, Relie bleef rustig en liep correct. Ze ging door 

totdat ze wel deden wat de bedoeling was. De laatste 

Border heette Labo (laatste border), het zou echt de 

laatste worden. Tot haar verdriet heeft ze hem weg 

moeten doen toen ze ziek werd. Ook tijdens haar ziekte 

bleef ze positief. Toen het weer een beetje ging, kwam ze 

weer op wedstrijden. Even kijken. Maar ze kon de strijd 

niet winnen.

We zullen haar enorm missen en wensen Piet heel veel 

sterkte.

Namens de commissie FCI Obedience

Maria Groot

Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie  
en demonstraties op meer dan 30 locaties. www.dagvandehond.nl

Zondag 21 mei 2017 • Kind & Hond

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van: 
 Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg • Happy Dog • 

Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree • 
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond •
Prins Petfoods • Lifestyle for pets
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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.

28-30 april 2017:   Animal Event, Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek.

21 mei 2017:  Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’.

14 juni 2017:   symposium Genetica voor de Kynologie, 

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

24 juni 2017:   Algemene Vergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen).

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

5 september 2017:   Buitengewone Algemene Vergadering 

Raad van Beheer (alleen toegankelijk voor 

bestuursleden van 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 bestuursleden 

aangesloten verenigingen).

8-10 december 2017:  Hond2017, RAI Amsterdam.

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. 

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:


