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ZEVENDE DAG VAN DE HOND TREKT  
MEER DAN 6.000 BEZOEKERS

Op zondag 17 mei organiseerde de Raad van Beheer voor het zevende jaar de Dag van de Hond. Dit jaar was 

het thema Kind & Hond, dus was er veel sport en spel, werd er geknutseld, geschminkt en vooral genoten. Het 

evenement, dat op meer dan veertig plaatsen in het land werd gehouden, trok meer dan 6.000 bezoekers. Het 

mooie weer hielp daar natuurlijk ook bij...

Doel van de Dag van de Hond is mensen, met of zonder 

hond, kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en 

leerzame activiteiten die je met een hond kunt doen. Uit 

de vele positieve reacties van de bezoekers blijkt dat dit 

doel ruimschoots gerealiseerd is. Veel bezoekers 

schreven zich alvast in voor een cursus met hun hond bij 

de plaatselijke kynologenclub of hondensportvereniging.

Kind & Hond

Ook het thema van dit jaar Kind & Hond’ bleek een 

succes. Veel ouders waren aanwezig met hun kinderen 

om meer te leren over de omgang tussen kinderen en 

honden. Ook de kleurplatenwedstrijd voor kinderen en 

de Kennis Quiz voor volwassenen waren een succes. 

Iedere bezoeker ontving aan het einde gratis de speciale 

Dag van de Hond-informatietas.   

De foto’s op deze pagina geven een eerste impressie. In 

een Raadar special die binnenkort verschijnt, komen we 

uitgebreid op het evenement terug. Medewerkers van de 

Raad van Beheer waren aanwezig op tal van plaatsen in 

het land en doen dan in woord en beeld verslag. Zo kunt u 

dan nog even nagenieten van deze zeer geslaagde dag...  

Veel sport en spel...

Met het thema Kind & Hond was er juist voor kinderen 

heel veel te doen...

Baas en hond in actie op een van de meer dan  

veertig locaties...
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HET WAS WEER GENIETEN OP ANIMAL EVENT!

Animal Event houdt – net als wij – van honden. Het 

mega-evenement trok dit jaar 30.200 bezoekers, en wel 

40.000 als je het enorme aantal honden meerekent. 

Zon, regen, wind, warmte en kou: het weer schommelde 

eind april alle kanten op. Het mocht de pret niet 

drukken. Er waren duizenden baasjes met honden 

aanwezig die meededen aan clinics en workshops. De 

Raad van Beheer, tientallen rasverenigingen en Raad 

van Beheer Youth waren ook van de partij...

Onze jeugdclub Raad van Beheer 

Youth was er met een eigen stand...

Een drukte van belang in het hondendorp van de  

Raad van Beheer

⊲

Onder wisselende weersomstandigheden waren baas en hond weer helemaal in hun element op Animal Event...
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De Raad van Beheer was alle drie de dagen aanwezig 

met zijn eigen stand in de Raad van Beheer Dogcity. 

Het was voor het grote publiek dé plaats om alles te 

weten te komen over stamboomhonden en ‘houden 

van honden’ in het algemeen, en daar werd volop 

gebruik van gemaakt. 

Maar liefst 25 rasverenigingen waren present met hun 

eigen stand, waarbij de trofee voor mooiste stand werd 

uitgereikt aan de Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring 

Raad van Beheer-bestuurder John Wauben 

is nu eenmaal dol op honden...Er viel weer volop te genieten van heel veel leuke honden...

⊲

De Raad van Beheer-stand was dé plek om alles te weten te komen over stamboomhonden en ‘houden van honden’...

en Nederlandse Bull Terrier Club. Jury waren Judith 

Lissenberg en Joke Nijhuis.

 

Rassendefilé

Iedere dag organiseerde de Raad van Beheer een 

rassendefilé met maar liefst 31 rassen. Commentator 

Mike van der Most praatte de toeschouwers bij over 

alle interessante weetjes van deze rassen. Bekijk ook 

de overzichtsvideo op YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=4ELZ76fcbGo
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Raad van Beheer Youth

Uiteraard waren de kids (en hun honden) van onze 

jeugdclub Raad van Beheer Youth aanwezig om te laten 

zien hoe leuk het kan zijn om actief met je hond aan de 

slag te gaan. Ze gaven dagelijks presentaties zoals Agility, 

Flyball en FCI Obedience. Ook konden kinderen zich in de 

stand laten schminken of hun eigen hondenspeeltje in 

elkaar fabriceren.  

Snelste Flyballduo

Het promotieteam van de Commissie Flyball 

organiseerde in de Royal Canin wedstrijdpiste de strijd 

om de titel ‘Snelste Flyballduo van Nederland’. Maar liefst 

28 duo’s streden de hele dag door, en tussen de 

bedrijven door was er een workshop Flyball voor de 

bezoekers om met hun hond de beginselen van de sport 

te ervaren. Hier werd gretig gebruikt van gemaakt. In de 

eindronde was het erop of eronder, best of three. Dit ging 

erg gelijk op en was spannend tot en met de finales – zo 

spannend dat de tijdwaarneming soms uitsluitsel moest 

geven. De complete uitslag van de wedstrijd en meer 

foto’s vindt u op www.Flyballcompetitie.nl. 

Zaterdag en zondag verzorgde het promotieteam 

demonstraties Flyball op het Royal Canin Beach. Op deze 

mooie locatie met veel publiek hebben wij met 

enthousiaste baasjes, hun balgekke honden van 

verschillende rassen, groot tot klein, de diverse niveaus 

laten zien van beginner tot wedstrijdhond. Ook was er 

die dagen de mogelijkheid tot het volgen van de 

workshop Flyball in de Beezteez workshoppiste. Daarin 

hebben wij de geïnteresseerde bezoekers kennis laten 

Je kon je laten schminken... Er werd volop gesport...

⊲
Even knuffelen tussen 

de bedrijven door...

Gretig naar nieuwe instructies tijdens een van de 

Youth-demonstraties...

http://www.Flyballcompetitie.nl
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maken met deze leuke en actieve sport en hopelijk ook 

besmet met het Flyball virus. Bekijk de video van Flyball 

tijdens Animal Event 

Mooiste hond

Animal Event organiseerde tevens de verkiezing Mooiste 

Hond van Nederland. De felbegeerde titel werd gewonnen 

door Bolt, de jonge hond van Sarah Schutte (27) uit Reusel. 

Bolt is een Welsh Corgi Cardigan en is een opvallende 

verschijning met zijn prachtige blauwe ogen. Hij werd 

gekozen uit ruim tweeduizend inschrijvingen. 

Zwaaien met je pootje...

Animal Event is al zeven jaar het decor van verschillende 

hondenrecords en dit jaar werd er een nieuw wereldrecord 

gevestigd met ‘Houdoe zwaaien’. Hondentrainer Judith 

Lissenberg leerde tientallen baasjes hoe ze hun hond 

konden leren zwaaien. Vervolgens werd dit kunstje direct 

daarna onder leiding van een notaris uitgevoerd.  

Prijsvraag

In de stand van de Raad van Beheer kon men meedoen 

met een online prijsvraag over stamboomhonden. Aan de 

hand van de e-mailadressen hebben we een vijftal 

winnaars geselecteerd. Achter hun namen staat de prijs 

vermeld die zij ontvangen: Melissa Fabre (twee vrijkaartjes 

voor Horse Event), P.C. Desaumois (boek Kynologische 

Kennis 1), Senna (Schilderen op nummer), Mirne Jansen 

(Hondenkwartetspel) en Gijs Oerleberg (boek Snuf).

Volgend jaar weer...

Wat de Raad van Beheer betreft zijn we er volgend jaar 

weer bij. Komt u dan ook weer kijken? Op 4, 5 en 6 mei 

2018 is de volgende editie van Animal Event. Kijk op het 

YouTube-kanaal van Animal Event voor alle filmpjes...

Hoe leer 

je je hond 

‘Houdoe 

zwaaien’? 

Dat leerde 

je bij 

Judith 

Lissen-

berg.

De stand van de Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring en 

Nederlandse Bull Terrier Club werd uitgeroepen tot 

Mooiste Stand.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

Soms gaat het zo hard dat je vol op de rem moet om niet te botsen...

http://www.youtube.com/watch?v=gmDxqeFuru4
http://www.youtube.com/user/AnimalEvent
http://www.wds2018.com
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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

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

KENNIS TOUR: VOLLE ZAAL LEERT ALLES OVER EPILEPSIE

Op dinsdagavond 9 mei jl. hield dr. Paul Mandigers van de Universiteit Utrecht voor de tweede maal zijn lezing 

‘Epilepsie: voorkomen, erfelijkheid, behandeling, valkuilen’ in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. In 

Nieuwerkerk aan den IJssel hing een uitverkochte zaal aan zijn lippen. 

Opnieuw gaf het publiek Paul Mandigers in de 

waarderingsenquête 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

De eerstvolgende lezing in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour is ‘De wereld van kleuren bij honden 

- vachtkleuren’ van Marjolein Roosendaal. Deze wordt 

gehouden op woensdag 7 juni aanstaande in Berlicum en 

is inmiddels uitverkocht.

Dr. Paul Mandigers vertelt zijn gehoor over de ins en outs 

van epilepsie bij honden

http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl
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Brief staatssecretaris over dierenwelzijn – 
hoogrisicorassen

Op 17 mei 2017 publiceerde de staatssecretaris van Economische Zaken de ‘kamerbrief stand van zaken 

dierenwelzijn’. Gebleken is dat de bijlage ‘Lijst met hoogrisicohonden’ bij deze brief veel vragen oproept en voor 

veel onrust zorgt. Hij wekt mogelijk de indruk dat ook honden met een door de FCI (en daarmee door de Raad van 

Beheer) erkende stamboom onder de hoogrisicohonden op lijst I vallen. Dit is niet het geval. 

sociaal gedrag. De Raad van Beheer 

blijft voorstander van een breed 

niet-rasspecifiek beleid op basis van 

selectie op gedrag bij het fokken, 

een goede socialisatie van de pups, 

het kritisch bekijken van de juiste 

match tussen pup en toekomstige 

eigenaar door de fokker en 

verantwoord houderschap. De Raad 

van Beheer blijft zich als 

koepelorganisatie inzetten voor 

goede voorlichting en het voorkomen van bijtincidenten. 

In het overleg met het ministerie zal ons standpunt 

nadrukkelijk uitgedragen worden.

Naschrift: In ‘Bijlage 3’ bij de brief van de staatssecretaris 

staat nu duidelijk dat honden met een door de Raad van 

Beheer erkende stamboom niet vallen onder de hoog

risico honden. Zie het bericht hierover op onze website

Alle honden met een door de Raad 

van Beheer erkende stamboom 

vallen buiten de maatregelen die 

specifiek voor honden op lijst I en 

II gelden en zijn van deze lijsten 

uitgesloten. Dit betekent dat 

eigenaren van stamboomhonden 

geen verplichte cursus hoeven te 

volgen. De mogelijkheden om te 

komen tot een fok- en importverbod 

zullen worden onderzocht en gelden 

in het algemeen. De Raad van Beheer gaat hierover in 

overleg met het ministerie van Economische Zaken.

Inspanningen

De uitzondering voor stamboomhonden doet recht aan 

de inspanningen die er de laatste jaren door de Raad 

van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers van een 

groot aantal rassen zijn gedaan op het gebied van 

CAMPAGNE LICG: Minder Hondenbeten!

Helaas worden we de laatste tijd steeds weer opgeschrikt door nare bijtincidenten met honden. Soms zijn mensen 

het slachtoffer, maar ook heel vaak honden. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) voert 

de campagne Minder Hondenbeten! om bijtincidenten terug te dringen. De Raad van Beheer ondersteunt de 

campagne al jarenlang van harte!

Juiste hond 

Bijtincidenten moeten aan de basis 

aangepakt worden, vindt het LICG. Dat 

begint met de aanschaf van de juiste 

hond. Mensen moeten zich realiseren dat 

een verkeerde keuze ervoor kan zorgen 

dat de hond gedragsproblemen 

ontwikkelt. Zo wil niemand een hond die 

nooit zonder korte lijn of muilkorf 

uitgelaten kan worden. Ook wil niemand gedwongen 

worden om de hond uiteindelijk aan het asiel te moeten 

afstaan. Helaas komt dit in de praktijk veel te vaak voor. 

Verder is het belangrijk dat hondenbezitters alles leren 

over goede opvoeding van de hond in combinatie met 

kinderen. Maar ook moet men kennis 

hebben over de oorzaken van agressie 

en hoe je die herkent. 

Website 

Het LICG merkt dat veel mensen vragen 

hebben over het gedrag van honden, 

hondenbezitters maar ook niet-

hondenbezitters. De website  

www.minderhondenbeten.nl  geeft antwoord op veel van 

deze vragen. Ook geeft deze website praktische informatie 

over zaken waarmee je te maken krijgt als er toch een 

incident heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld over het doen 

van aangifte en de aansprakelijkheid.

Staatssecretaris Van Dam van 

Economische Zaken

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-kamerbrief-dierenwelzijn/
http://www.minderhondenbeten.nl
http://www.minderhondenbeten.nl
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

Eindelijk, de zomer komt eraan! 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 gratis waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten. 

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 

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

VERSLAG International Dog Health Workshop 
Parijs 2017

Maar liefst 135 deelnemers uit 24 landen bezochten 

van 21 tot 23 april de Dog Health Workshop in Parijs, 

om zich te buigen over de huidige uitdagingen voor 

de internationale kynologie. Thema: Informeren, 

samenwerken en actie. Namens de Raad van Beheer 

waren bestuurslid John Wauben en dierenarts 

Laura Roest aanwezig. 

De Nederlandse delegatie heeft de voorbeelden 

van goede fokstrategieën, DNA-tests en onder-

zoek in Nederland stevig naar voren kunnen 

brengen. De workshop werd verdeeld over een 

aantal aandachtsgebieden gegeven, de deel-

nemers konden afhankelijk van hun interesse en 

expertise aanhaken.  De aandachtsgebieden 

waren Gedrag en Welzijn, Rasspecifieke gezond-

heidsstrategieën, Educatie en communicatie, 

Tegengaan van extremen in uiterlijk, Harmonisatie van 

genetische tests en laboratoria en Gebruik van 

gezondheidsdata.

Lees het hele verslag hier

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 7 juni 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.

mailto:info@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
http://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
http://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/standpunten-persberichten-publicaties-en-lezingen/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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Sportpaleis Ahoy in Rotterdam.

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 

tentoonstelling deze titelshow mag organiseren. Om in 

aanmerking te komen moet een organisatie aan een 

aantal voorwaarden voldoen, zoals jarenlange ervaring 

met de organisatie van dit soort wedstrijden 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 

Hondententoonstelling Rotterdam. De eerste in Nederland 

gehouden Benelux Winner Show was ook toegewezen aan 

Rotterdam in 2014 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/reserve CAC en het CACIB/reserve 

CACIB zijn op de Benelux Winner Show de volgende 

titels te behalen:

 →  Benelux Jeugdwinner (BJWNL’17) voor de 1-uitmuntend in 

de Jeugdklas,

 →  Benelux Veteranenwinner (BVWNL’17) voor de 

1-uitmuntend 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.

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!

http://www.dogshowrotterdam.nl
http://www.onzehond.nl
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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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NIEUW: Dutch Pet Conference & Awards

Een interessante nieuwe ontwikkeling in de huisdierenbranche. Academy 

Bartels lanceerde eind april op Animal Event een nieuw project: de Dutch 

Pet Conference & Awards, speciaal voor ondernemers in de dierenbranche. 

De eerste editie vindt plaats op maandag 20 november aanstaande in 

Studio 21 in Hilversum. 

Tijdens de Dutch Pet Conference zijn diverse lezingen 

en workshops te volgen met inspirerende sprekers uit 

de Retail, Customer Experience en Diergeneeskunde. 

Bekende sprekers zoals scheidsrechter/ondernemer 

Bjorn Kuipers en marketeer Carl van Dyck geven 

eveneens acte de presence. 

Awards

‘s Avonds vindt de uitreiking van de Dutch Pet Awards 

plaats, die worden toegekend aan bedrijven en 

personen die een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan de ontwikkeling van de huisdierensector. 

Er zijn zeven awards in de categorieën 

Dierenartsenpraktijk, Retailketen, Dierenspeciaalzaak, 

Groothandel, Publieksprijs, Talent en Professional.

 

Trendpanel Gezelschapsdieren 

In navolging van de paardensector streeft stichting Animal 

Event samen met de onderwijsorganisaties HAS 

Hogeschool en Aeres Hogeschool naar de opzet van een 

Trendpanel Gezelschapsdieren. In de paardensector heeft 

een soortgelijk initiatief geresulteerd in belangrijke 

gezamenlijke onderzoeksprojecten, een jaarlijkse brochure 

met onderzoeksgegevens en een ondernemerscongres. 

We houden u op de hoogte. 

Voor meer informatie bekijkt u bijgaande video 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Nieuw: Huisdieren App

De Huisdieren App, die eind april werd gelanceerd, biedt huisdiereigenaren allerlei praktische 

informatie in één hand, zoals alle belangrijke gegevens van je eigen hond (naam, leeftijd, ras en 

chipnummer), uitlaatgebieden en de dichtstbijzijnde dierenspeciaalzaak of dierenartsenpraktijk. 

Maar de app levert ook dierennieuwtjes, weersverwachtingen en nieuws over dierenevenementen 

zoals de Dag van de Hond. 

De gratis Huisdieren App, te gebruiken op iPhone en 

Android, bundelt alle mogelijke informatie op één plek. Hij 

wordt wekelijks up-to-date gemaakt en bevat geen reclame. 

Er wordt nog gewerkt aan een reminderservice en het 

doorsturen van je gegevens als de hond een dagje naar de 

oppas gaat. De Huisdieren App wordt op de markt gebracht 

door Organisatiebureau Vitaux, initiator van allerhande 

initiatieven in de dierenbranche. 

Meer informatie over de Huisdieren App vindt  

u op www.huisdierenapp.nl

https://www.youtube.com/watch?v=Xa0Y3cMwA6c
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
http://www.huisdierenapp.nl
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Evaluatie DNA-afname en -afstammingscontrole 2015 

In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer 

van november 2013 werd besloten om DNA-afname en 

-afstammingscontrole in te voeren. Afgesproken werd 

om na twee jaar te evalueren. Omdat 2014 nog een 

opstartjaar was, gaat de zojuist verschenen evaluatie 

over het jaar 2015 en geeft de aantallen van 2016. 

 

In de evaluatie wordt onder meer gekeken naar de 

prijsstelling, het aantal DNA-profielen, de invloed van 

DNA-afstammingscontrole op het gebruik van buitenlandse 

reuen, personele inzet van de Raad van Beheer, verbetering 

van procedures, niet-correcte afstamming, hernieuwde 

tests, mismatches enzovoort. Saillant detail: bij een geval 

van mismatch bleek er sprake te zijn van en teef die pups uit 

een ander nest had ‘gestolen’...

Lees de hele evaluatie hier

AANGEPASTE VOORTGANGSRAPPORTAGE FAIRFOK-PLAN 

De tweede voortgangsrapportage Fairfok is in april 

2017 naar de staatssecretaris van Economische Zaken 

gestuurd. Onlangs hebben wij op verzoek enkele 

inhoudelijke aanpassingen in de rapportage doorgevoerd. 

De aangepaste versie van de rapportage staat op onze 

website ter inzage. 

Zoals u weet moet het Fairfok-plan uit 2014 resulteren in 

het verbeteren en borgen van gezondheid, welzijn en 

sociaal gedrag van honden in Nederland. De 

actiepunten uit het plan worden stap voor stap 

uitgevoerd en daarover rapporteren wij aan de 

staatssecretaris van Economische Zaken. De 

voortgangsrapportage is op 17 mei jl. aangeboden aan 

de Tweede Kamer.

Aanpassingen 

Eerder dit jaar deelden wij de tweede voortgangs-

rapportage met onze leden en fokkers. Naar aanleiding 

daarvan werden de nodige toevoegingen en wijzigingen 

voorgesteld. Deze zijn inmiddels doorgevoerd in een 

nieuwe versie van de rapportage. De meest actuele 

versie van de Fairfok-voortgangsrapportage (mei 2017) 

vindt u inmiddels op onze website en is daar te 

downloaden. U kunt zowel de uitgebreide versie als de 

publieksversie downloaden. 

[foto afname 

DNA]

‘RAAD HET RAS’ mei:   
zwitserse witte herder

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 mei was de Zwitserse Witte Herder. Winnaar 

van deze maand is Karin van Grunsven uit Deursen (N-B). Zij krijgt haar 

prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

http://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/standpunten-persberichten-publicaties-en-lezingen/
http://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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JAAROVERZICHT ‘HOUDEN VAN HONDEN’ 2016 IS UIT!

De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht 

uit van hoogtepunten van de Nederlandse kynologie. Daarin laten 

we ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde 

en sociale honden! Het Jaaroverzicht 2016 is nu beschikbaar!

In deze ‘Houden van honden in woord en beeld’ worden de hoogte-

punten van de Nederlandse hondenwereld van 2016 prachtig in 

beeld gebracht. Met ook dit jaar extra veel foto’s waar het houden 

van honden van af spat. In het Jaaroverzicht vindt u onder meer tal 

van highlights per maand gerangschikt, informatie over onze 

campagne ‘Waarom een stamboomhond’, de start van ons eigen 

YouTube-kanaal, het Fairfok-project, de Dag van de Hond, het 

nieuwe evenement Hond2016, onze Kennis Tour, de automatisering 

en de diverse klanttevredenheidsonderzoeken. 

U kunt het jaaroverzicht 2016, en voorgaande edities, digitaal 

bekijken of een gedrukt exemplaar bestellen op onze website 

www.houdenvanhonden.nl/jaaroverzicht. We wensen u veel 

kijk- en leesplezier!

Sophia-Vereeniging wil Fairfok als landelijke 
standaard

De Sophia-Vereeniging en de Raad van Beheer komen 

dichter tot elkaar. Stonden beide organisaties een 

aantal jaren geleden nog lijnrecht tegenover elkaar, 

onlangs spraken zij af ernaar te streven dat het 

Fairfokplan van de Raad van Beheer tot landelijk beleid 

wordt verheven. 

De Sophia-Vereniging is 

blij dat de Raad van 

Beheer serieuze stappen 

onderneemt om het 

fokbeleid diervriendelijker 

te maken. In een interview 

met Dogzine (het 

tijdschrift) liet ook Raad 

van Beheer-directeur Rony 

Doedijns zich positief uit 

over de samenwerking: 

‘Samen optreden tegen de malafide handel, samen 

gaan voor hondenwelzijn. Er zijn natuurlijk verschillen 

van inzicht, tegenstellingen, maar de nuance is 

belangrijk. Over de tegenstellingen heen stappen om 

je doel te bereiken, dat is samenwerking, en dat doet 

de Raad van Beheer graag.’

Overheidsbeleid

Hoewel de meningen verschillen over de precieze 

inhoud van het Fairfokplan, vinden beide partijen dat 

het plan zou moeten worden omgezet naar 

overheidsbeleid. De Raad van Beheer vindt beter 

fokken niet alleen voor de rashond van belang, maar 

ook voor “look-alikes” en kruisingen. ‘De Fairfok-

plannen kunnen ook heel goed ten dienste staan van 

niet-stamboomhonden. Een uitbreiding van registraties 

en erkenning kan daarbij helpen.’

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Zoek de verschillen

http://www.houdenvanhonden.nl/jaaroverzicht
http://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.puppyverschillen.nl
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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

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.

Symposium GENETICA VOOR DE KYNOLOGIE

Op woensdagavond 14 juni 2017 organiseert het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van 

de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer het jaarlijkse 

symposium Genetica voor de Kynologie. 

Het programma gaat in op de ontwikkeling van een 

methodiek om te komen tot een duurzame fokkerij van 

gezonde honden. De Raad van Beheer en het ECGG 

inventariseren nu wat de beste manier is om 

incidentiemetingen, klinische (screenings-)data, 

genetische data en afstammingsgegevens te integreren. 

Het plan van aanpak wordt uitgelegd en toegelicht door 

dr. Hille Fieten, waarna prof.dr. Jan Rothuizen ingaat op 

de voortgang van de incidentiemetingen van ziekte in 

de populatie. Drs. Mark Dirven en dr. Paul Mandigers, 

beiden als specialist verbonden aan de 

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, gaan in op 

de ontwikkeling van respectievelijk klinische 

screeningsprogramma’s en DNA-tests binnen het ECGG. 

Verder is het van belang om over de landsgrenzen heen 

te kijken: de Raad van Beheer en het ECGG hebben een 

actieve bijdrage geleverd aan de workshop van het 

International Platform for Dogs, waarvan drs. Laura 

Roest van de Raad van Beheer verslag zal doen.

Locatie symposium

Collegezaal Gezelschapsdieren, prof. dr. H. 

Jakobgebouw, Münsterlaan 7 te Utrecht. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, zoals het programma van de 

avond, gaat u naar de website van het ECGG. U kunt 

zich hier ook aanmelden voor het symposium. 

Deelname kost € 20 p.p. en de uiterste inschrijfdatum 

is 9 juni 2017. 

Verslag van het symposium in de volgende Raadar.

http://www.wds2017.de/en/home/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden
http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2017/05/16/genetica-voor-de-kynologie_2017/
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INSCHRIJVING JOOP DE REUS 
MEMORIAL CUP GEOPEND

Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus aanstaande wordt in 

Bergschenhoek voor de elfde keer de ‘Joop de Reus Memorial 

Cup’ gehouden. Tijdens beide dagen van deze internationale FCI 

Obedience-wedstrijd kan het officiële CACIOB-certificaat worden 

gewonnen. De inschrijving is inmiddels geopend.

Dit evenement, als eerbetoon aan Joop de Reus, wordt ieder jaar in een 

ander land georganiseerd. Vorig jaar was België gastheer, dit jaar wordt het 

evenement weer in Nederland gehouden. Kynologenclub Rotterdam in 

Bergschenhoek biedt onderdak aan dit grote internationale FCI Obedience-

evenement.

Kijk op www.joopdereus.com voor meer informatie en inschrijvingen.

VOORDEELVIDEO 9 KLOPT ALS EEN BUS

Er wordt met name op sociale media kritiek geuit op onze negende ‘voordeelvideo’ over stamboomhonden 

‘Investeren in een gezondere toekomst voor honden’. Onze claim, dat wij, rasverenigingen en fokkers veel 

investeren in gezondheidsonderzoeken op basis van DNA-monsters, om zo gezond mogelijke honden te fokken, 

wordt in twijfel getrokken. Er zou niets worden gedaan met het afgenomen DNA. Maar niets is minder waar. 

Met name op sociale media wordt de nodige onge-

fundeerde kritiek geuit. Boze tongen beweren dat het 

afnemen van DNA een wassen neus is, en dat er in 

werkelijkheid niets met het DNA-materiaal gebeurt. Niets 

is minder waar, de DNA-databank die de Raad van 

Beheer nu aanlegt, bevat zeer waardevol materiaal voor 

nader onderzoek. De meeste van de gezondheids-

onderzoeken worden gedaan met DNA van stamboom-

honden. Bij alle rashondenpups wordt sinds 2014 DNA 

afgenomen en opgeslagen in onze DNA-databank. Dit 

DNA kan vervolgens worden getest op erfelijke ziekten 

en aandoeningen. Daarnaast kun je aan het DNA-profiel 

zien of de ouders van de pup ook de echte ouders zijn. 

Markiesjes-onderzoek

Een mooi voorbeeld daarvan is het succesvolle 

onderzoek van dr. Paul Mandigers naar een erfelijke 

bewegingsstoornis bij het Markiesje, zie de Raadar van 

februari 2017, pagina 9. Mandigers maakte bij zijn 

onderzoek dankbaar gebruik van DNA uit de 

DNA-databank van de Raad van Beheer en van DNA 

dat speciaal voor dit onderzoek werd afgenomen bij 

honden van dit ras. Daarvoor hebben wij een aantal 

eigenaren benaderd en om toestemming gevraagd om 

het opgeslagen DNA van hun honden te mogen 

gebruiken. 

Kortom: voordeelvideo 9 klopt als een bus.

Beeld uit de video ‘Investeren in een gezondere toekomst 

voor honden’

http://www.joopdereus.com
https://www.youtube.com/watch?v=1qJj0VCyBX8&feature=em-subs_digest
https://eurodogshow2017.org/en/
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DE NATIONALE: kampioenschapskeuring nederlandse 
rassen

Op zondag 25 juni 2017 wordt de derde CAC Show Nederlandse Hondenrassen gehouden, beter bekend als De 

Nationale. Dit prachtige evenement wordt gehouden in het Kynologisch Centrum Zwolle, Anthonie Fokkerstraat 

11 te Zwolle. Er komen veel standhouders, een uniek horecaplein, een erering voor de eindkeuringen en een 

demonstratiering waarin de werkende honden zich zullen presenteren. 

Heeft u een Kooikerhondje, Hollandse Herdershond, 

Wetterhoun, Drentsche Patrijshond, Markiesje, 

Saarlooswolfhond, Schapendoes, Hollandse Smoushond 

of Stabijhoun, gun uw hond dan zijn ‘moment of fame’ 

tijdens deze gezellige tentoonstelling. U kunt tot 10 juni 

inschrijven voor dit kynologisch hoogtepunt.  Heeft u geen 

Nederlands ras, dan is deelname niet mogelijk. Uiteraard 

bent u wel van harte welkom om deze dag te komen 

kijken. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 

17.00 uur. Toegang is gratis. 

Meer informatie op de website van De Nationale:   

www.denationale.org.  

NIEUWE video VOORDEEL STAMBOOMHOND onlINE!

Ons tiende videofilmpje over de voordelen van 

stamboomhonden is 1 mei jl. online gegaan: ‘De 

aanwezigheid van de moederhond’. De video benadrukt 

dat bij stamboompups gegarandeerd altijd de 

moederhond aanwezig is, belangrijk voor een goede 

start van de pup.

Voor pups is het heel belangrijk dat de moederhond de 

eerste zeven weken aanwezig is. Een moederhond 

voedt de pups en verzorgt ze. Ze zorgt er ook voor dat 

de pups zich kunnen ontwikkelen tot sociale honden. 

Koop dus nooit een pup als de moederhond niet 

aanwezig is. Stamboompups brengen minimaal zeven 

weken door met hun moeder. Om dat zeker te weten 

controleert een medewerker van de Raad van Beheer 

alle nesten van stamboompups. Men neemt DNA af en 

controleert het chipnummer van de moederhond. Bij 

een stamboompup is de moeder dus altijd aanwezig. 

En dat zorgt voor een goede start!

Campagne 

De serie video’s is onderdeel van de campagne 

‘Waarom een stamboomhond’, waarin we maar liefst 

twaalf voordelen van stamboomhonden belichten. 

Iedere maand komt er een nieuwe video, dus verschijnt 

er per 1 juni 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!

Beeld uit voordeelvideo 10: ‘De aanwezigheid van de 

moederhond’

De deelnemers aan De Nationale van 2015 op een rij...

http://www.denationale.org
http://www.youtube.com/watch?v=UrUGZWmepjE]
http://www.youtube.com/watch?v=UrUGZWmepjE]
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.youtube.com/watch?v=UrUGZWmepjE
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nieuw boek nederlandse rassen komt eraan!

In opdracht van de Raad van Beheer wordt hard gewerkt aan een nieuw boek over de Nederlandse hondenrassen, 

onze nationale trots. Het boek wordt uitgegeven bij gelegenheid van de World Dog Show 2018, die volgend jaar in 

de Amsterdamse RAI zal worden gehouden. 

Het boek, met als voorlopige titel Verrassende Neder-

landse Rassen, probeert verleden en heden met elkaar te 

verbinden, zodat alles in een historisch en hedendaags 

actueel perspectief komt te staan. Het is in een 

gemakkelijk te lezen stijl geschreven, zonder populair te 

willen zijn. Het is beslist een must have voor alle 

rechtgeaarde Nederlandse kynologen. 

Bijzondere foto’s

De samenstellers/auteurs van het boek, de kynologen 

Janny Offereins en Diana Striegel, leggen de laatste hand 

aan het werk. Het zit boordevol bijzonder beeldmateriaal: 

historische foto’s, ‘staatsiefoto’s’ en aandoenlijke foto’s 

wisselen elkaar in alle boekdelen af. Veel rasverenigingen 

hebben belangeloos meegedacht, ideeën aangedragen en 

foto’s aangereikt. Veel leden zijn naar Arnhem gekomen 

voor een bijzondere fotosessie. Daarnaast zijn er vele 

gesprekken geweest met kynologen die van oudsher 

betrokken zijn bij een of meer Nederlandse rassen, om te 

achterhalen wat hun drijfveren zijn om zo gigantisch veel 

tijd in hun hobby c.q. hun ras te steken.

Meer aandacht

Onze Nederlandse hondenrassen verheugen zich niet altijd 

in een grote belangstelling. De auteurs hopen dat zij met 

het schrijven van dit boek de mening van honden-

liefhebbers iets kunnen wijzigen. Niet alles wat uit het 

buitenland komt is alleen maar mooi, goed en gezond. 

Onze eigen rassen verdienen absoluut nog meer 

sympathie. Ze zijn niet alleen over het algemeen gezond en 

leven lang, maar ze zijn ook mooi om te zien. De foto’s in 

het boek zullen u vast en zeker overtuigen.

Tipje van de sluier

Tipje van de sluier: één van onze grootste kynologen en 

allround keurmeester, Martin v.d. Weijer, schreef ook een 

boeiend artikel voor het boek: ‘Van wolf tot kampioen’. Een 

artikel om fokkers/kynologen, maar ook rasverenigingen, 

tot nadenken te stemmen. 

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE  
APRIL 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 maart zijn: Ellie van den Berg (DVD 

Geniet meer met een Hond!), Jacco Zweers (boek ‘Kynologische Kennis 1’) en Lia 

Clasquin-Seleski (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

De Nederlandse rassen gebroederlijk naast elkaar.

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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WK AFRICHTING EN AGILITY VOOR DUITSE 
HERDERSHONDEN IN TILBURG

Van 4 tot 8 oktober vindt in het stadion van voetbalclub Willem II te Tilburg het 

Wereld    kam pioenschap Africhting én het Wereldkampioenschap Agility voor Duitse 

Herdershonden. Dit internationale topevenement wordt georganiseerd door de Vereniging 

van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH), die dit jaar haar honderdjarig 

bestaan viert. De organisatie verwacht enige tienduizenden bezoekers. Bent u er ook bij? 

Een internationaal deelnemersveld afkomstig uit maar 

liefst 45 landen komt naar Nederland om te strijden om 

de twee wereldtitels. Een evenement van wereldniveau. 

U ziet honden in actie op de onderdelen Speuren, 

Gehoorzaamheid en Verdedigingswerk. De “behendige” 

honden strijden op het bijveld om hun wereldtitels!

VDH kanshebber

Op zaterdag en zondag wordt in het stadion om de laatste 

punten voor de titel gestreden. Ook de VDH heeft een 

sterk team dat meedoet om de podiumplaatsen. Het team 

is zeker kanshebber, want het werd al derde en zelfs 

tweede bij het WK IPO in respectievelijk Meppen 

(Duitsland) en de Verenigde Staten. De VDH heeft een 

lange ervaring met de organisatie van dit soort 

evenementen en garandeert dat er voor iedereen 

interessante activiteiten zijn. Zo voelt u zich snel thuis in 

een groep enthousiastelingen die allemaal dezelfde passie 

voor het ras hebben.

Meer informatie

Nadere info over het Wereldkampioenschap IPO en 

Behendigheid zoals programma, deelnemers, tijden, 

overnachtingen en locaties vindt u op www.wusv2017.nl. 

Aanmelden als lid van de jubilerende VDH kan ook, kijk op 

www.vdh.nl, of op Facebook 

http://www.wusv2017.nl
http://www.facebook.com/duitseherdershondvereniging/
https://petsplace.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.

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.

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:

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/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/

