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FAIRFOK: WEER TIEN GEZONDE PUPS OUTCROSS
SAARLOOSWOLFHOND
Op zaterdag 13 april jl. heeft Sansa Willow van de Zevenhuizerplas, het Saarlooswolfshond-teefje uit het
outcrossproject met een Siberische Husky van de rasvereniging AVLS, tien kerngezonde pups geworpen. Moeder en
kroost maken het goed. De pups werden geboren bij fokster Marijke Saarloos, dochter van de schepper van het ras.
Er werden drie bosbruine teefjes, één bosbruin
reutje, twee wolfsgrauwe reutjes en vier
wolfsgrauwe teefjes geboren. De gewichten
varieerden van 410 tot 490 gram. Dit nest is de
F2 generatie Saarlooswolfshond x Working
Husky. De vader is de Saarlooswolfshond-reu
Karolottes Kay Malik.
Bijzonder
Dit nest is om meerdere redenen bijzonder. Niet
alleen omdat het is geboren bij de dochter van
de schepper van het ras, maar ook omdat dit
grote nest is geworpen door de enige pup die
voortkwam uit de eerste kruising met de Husky.
(Toen een klein nest door vruchtbaarheidsproblemen bij de Saarlooswolfshond a.g.v.
inteelt.) De bevalling duurde niet langer dan vijf
uur, alle pups waren meteen zeer levendig. De moederhond deed de bevalling alsof ze nooit wat anders had gedaan en
had geen hulp nodig. Hier doen we het allemaal voor om de Saarlooswolfhond in de toekomst te laten voortbestaan.

Marianne Eggink, secretaris AVLS
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Dag van de Hond OP 26 MEI: BENT U ERBIJ?
Aanstaande zondag 26 mei organiseert de Raad van
Beheer weer de Dag van de Hond, met als thema
Hond & Ras. We hebben er alles aan gedaan om er een
geweldig evenement van te maken, met vele activiteiten
op circa dertig deelnemende locaties. Het belooft weer
een schitterende dag te worden. Bent u er ook bij?
Met het thema Hond & Ras kun je als hondenliefhebber,
met of zonder hond, op zo’n dertig plaatsen in het land
terecht voor activiteiten, demonstraties en informatie op
het gebied van (ras)honden en allerlei vormen van
hondensport. Enkele tientallen kynologenclubs,
hondensportverenigingen, werkhondenclubs en
rasverenigingen zetten hun deuren open om hun
bezoekers te laten zien en ervaren wat sport en spel
met honden zoal inhoudt.
In 2018 trok de Dag van de Hond meer dan 5.000
bezoekers, die in totaal 35 locaties door het hele land
bezochten. Ook dit jaar verwachten we weer duizenden
bezoekers te verwelkomen en hen de dag van hun leven
te bezorgen. U komt toch ook? Er is altijd wel een locatie
bij u in de buurt waar men een leuke dag organiseert.
Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.dagvandehond.nl.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
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Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden

2

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 6 | mei 2019

Raadar

NIEUW: RAAD VAN BEHEER FOKKERONDERSTEUNING
De Raad van Beheer vindt het fokken van gezonde en
sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen
wij fokkers van stamboomhonden graag bij het
verantwoord fokken van honden. Om de verantwoorde
fokkerij een impuls te geven, schroeven we het niveau
en de intensiteit van onze ondersteuning verder op.
Nieuws daarover verschijnt driemaal per jaar in een
Raadar special over Fokkerondersteuning. Maar ook in
de reguliere Raadar houden we u op de hoogte.

Fokkerondersteuning

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kunt u als
fokker meestal terecht bij uw rasvereniging(en). Maar
misschien is er helemaal geen rasvereniging voor uw ras.
Misschien wilt u graag met fokkers van andere rassen in
contact komen, maar vindt u dat lastig. Of misschien
heeft u simpelweg behoefte aan extra ondersteuning bij
u in de buurt. Of aan een extra bezoek en gesprek met
de buitendienstmedeweker van de Raad van Beheer. In al
die gevallen kunt u terecht bij de Raad van Beheer
Fokkerondersteuning.
Verschillende diensten
De Raad van Beheer Fokkerondersteuning biedt verschillende diensten, voor elk wat wils! Zo bieden we handige
checklists met eisen en regels waaraan u als fokker moet
voldoen. Verder is er een Fokker Servicelijn, waarbij u
teruggebeld wordt door een medewerker, een regionaal
netwerk van fokkers die elkaar ondersteunen (‘Fokkers
helpen Fokkers’), een FokkersCafé in de regio waar u
terechtkunt voor koffie en hondenpraat met ervaren

Deze eerste special over Fokkerondersteuning kwam afgelopen week uit

fokkers, en servicegesprekken met onze buitendienstmedewerkers. Ook komt er een Informatiedag voor professionele fokkers op zaterdag 19 oktober aanstaande, waar u
wordt bijgepraat over alles dat te maken heeft met
professioneel en verantwoord fokken.
Kijk voor meer informatie op
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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UITSLAG SELECTIE FCI WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY
Op 5 en 6 mei jl. vond de laatste selectie plaats voor het FCI Wereldkampioenschap Agility in Turku, Finland, van
19 tot 22 september aanstaande. Er werd tot op het laatst volop gestreden, niets was zoals het leek en de kaarten
zijn flink geschud. De selectiewedstrijden worden ondersteund door Royal Canin, onze partner in sport.
Small
Natasja & Djillz, Jasmijn & Free WiFi, Roy & Yippie,
Michèle & Dinky Dutch, Reserve Elvira & Tootsie.
Alle nummers 1-2-3 lopen individueel en team, de
nummers 4 alleen team en reserve-individueel. Samen
met de coaches Henk Postma en Sandy Ammerlaan gaat
Team NL nu de voorbereidingen in, op weg naar Turku
Finland om in september een topprestatie neer te kunnen
zetten. Veel succes!
Het trotse Team NL dat ons land gaat vertegenwoordigen.

In een snijdende, spannende maar sportieve sfeer
werden de laatste selectierondes gelopen, met veel
“oe’s”, “aa’s” en luid applaus. Hieronder het team dat ons
land gaat vertegenwoordigen op het WK.
TEAM NL
Large
Robin & Moor, Truus & Evy, Suzan & Time, Jacco & Chase
& Reserve Jan & Takk.
Medium
Roy & Funske, Cathrine & Touch of Pink, Annemijn &
Aiden, Angelique & Fiona, reserve Peter & Quinn.

Partners in sport

Inschrijving Dutch Pet Awards van start
De inschrijvingen voor de Dutch Pet Awards 2019 zijn op 1 mei jl. van start gegaan. De awards worden
toegekend aan bedrijven en personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de
huisdierensector. Nieuw dit jaar zijn de categorieën Webshop Award en Paraveterinair Award. Bovendien is de
Keten Award uitgebreid met veterinaire ketens.
Het winnen van een award genereert publiciteit en
geeft veel erkenning. Kandidaten kunnen zich gratis
aanmelden via www.dutchpetconference.nl. In een
aantal categorieën kunnen kandidaten ook worden
voorgedragen door klanten of relaties via een
voordrachtformulier.
Voor de diverse categorieën zijn beoordelingscriteria
opgesteld. Alle inschrijvingen en voordrachten worden
beoordeeld door een deskundige jury. Begin oktober
worden de drie genomineerden per categorie bekend

gemaakt. De genomineerden worden daarna door de
jury bezocht. Meer informatie op
www.dutchpetconference.nl.

Houden van honden
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AANGESLOTEN RASVERENIGINGEN PRESENT OP GESLAAGD
ANIMAL EVENT
Bij hét festival voor dierenliefhebbers presenteerde de dierenwereld zich dit jaar in optima forma. Drie dagen
lang stond de Beekse Bergen in het teken van dierenshows, workshops en leerzame demonstraties. Zo’n 31.000
dierenfans genoten van een afwisselend programma met de meest uiteenlopende diersoorten. Bij de Raad van
Beheer aangesloten rasverenigingen waren ook van de partij en presenteerden hun honden.
Samenwerking
Het was mooi om te zien dat steeds meer
rasverenigingen samenwerken. We hopen dat we dit in
de toekomst meer gaan zien. Zo had rasgroep 5,
Kees- en Poolhonden, een grote tent waarin zij de
rassen uit die groep presenteerden. Ook stonden de
negen Nederlandse hondenrassen gezamenlijk naast

FOTO RON BALTUS

Animal Event trok minder publiek dan vorig jaar. In het
Bos stonden honden en katten centraal. Een flink aantal
rasverenigingen presenteerden hun rassen vanuit
speciaal gebouwde houten chalets. Iedere rasvereniging
informeerde de bezoekers over hun ras: bij iedereen was
dat natuurlijk het mooiste, liefste en fijnste hondenras
om in huis te halen.

Houden van honden
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Gezellige drukte in het Hondendorp, waar diverse rasverenigingen acte de présence gaven. Steeds meer rasverenigingen
werken samen op Animal Event, een mooie ontwikkeling.

elkaar om de nationale trots te tonen aan het publiek.
Ook werd er elke dag van het evenement gezamenlijk
rond het middaguur een rassendefilé in de Farm Food
Hondenpiste gehouden. Door de speaker werden vol
overtuiging de interessantste wetenswaardigheden
over de hondenrassen verteld aan het toegestroomde
publiek. Wat ook dit jaar weer op veel enthousiasme
kon rekenen was het Losloopgebied, waar duizenden
honden zichtbaar genoten van het uitgestrekte
zandstrand.

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
actief geweest.
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
Rasgroep
van
secretaris
Vereniging de Drentsche Patrijshond,
pers en vele
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische
in de kynologie
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen
Erespeld en
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden
Op dit
Patrijshond.
is erelid van de Vereniging De Drentsche
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen,
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
draad door
lopen de Nederlandse rassen als een rode
ze een jaar
is
is,
ze
als
Gepassioneerd
het leven van Diana.
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
naast
ze,
is
moment
dit
Op
Nederlandse Hondenrassen.
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Mooiste hond
Op zondag vond de finale van de verkiezing Mooiste
Hond van Nederland plaats, waarvoor in totaal ruim
3.000 honden waren ingeschreven. Twaalf provinciewinnaars werden door een vierkoppige jury beoordeeld
in de Farm Food Hondenpiste. Winnaar was de Sint

Bekijk de video-impressie van het event

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

Waterpret
Nieuw dit jaar was de Dorpshaven met zijn eigen
Eukanuba Beachbar. Honden namen met hun baasje
VERRASSENDE
NEDERLANDSE
plaats in een van de kano’s of op de sup boards
voor een
HONDENRASSEN
ontspannen tochtje over het meer.

Bernard Balou van Margreet Oude Avenhuis uit de
provincie Overijssel. Publiekslieveling was de bekendste
politiehond van Nederland: Bumper. Samen met zijn
begeleider Stephan verzorgde hij een indrukwekkende
demo in de Prins Sport Piste en konden fans met hem op
de foto tijdens een meet & greet.

BESTEL HET BOEK NU!
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden
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DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES
Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is het verplicht het
Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige
officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

RAPPORT FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN: HOE VERDER?
Na de publicatie van het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ is de dialoog binnen de kynologie hernieuwd
op gang gekomen. Op 9 mei jl. heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek over het rapport
gehad met het ministerie van LNV.
In het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ staan
normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige
hondenrassen (artikel 3.4 van het Besluit houders van
dieren). Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud
en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen.

gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.
Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die
zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht
blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria
voor de controle en handhaving kan inzetten.

Voorstel Raad van Beheer
Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer
ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen
voor criteria en reglementering van de fokkerij van
kortsnuitige rassen met een stamboom. Hierbij zou de
reglementering ook gelden voor de registratie van
importhonden met stamboom. Wij zullen het in te dienen
voorstel uiteraard met alle betrokken rasverenigingen
bespreken. Na indiening van het voorstel komt er een
vervolggesprek. De doelstelling van de Raad van Beheer
blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van

Informatieavond art 3.4 fokken gezelschapsdieren
Op woensdag 5 juni a.s. is er een informatieavond over het
rapport en het vervolg voor rasverenigingen en fokkers.
Deze avond is voor alle fokkers van belang. We informeren
u over de gevolgen van de wet en de handhaving, en de
mogelijkheden voor gezonde fokkerij. Locatie is De
Schimmel in Woudenberg, aanvang 20.00 uur.
Aanmelden per e-mail bij leden@raadvanbeheer.nl met
vermelding van naam, het ras dat men fokt en aantal
personen.

HOLLANDSE HERDER IN Familiefilm ‘Superpower Dogs’
Vanaf 2 juli draait Superpower Dogs minimaal een halfjaar lang in Omniversum. Een inspirerende familiefilm over zes
dappere viervoeters die met hun ongekende talenten mensen helpen en mensenlevens redden. Het bijzondere is dat
een van onze nationale hondenrassen is vertegenwoordigd in de film: de hond Halo is een Hollandse Herdershond.
Superpower Dogs is het ware verhaal van
zes superhelden op vier poten. Tijdens een
reis over de wereld ontmoeten we opmerkelijke honden die levens redden en
ervaren we de bijzondere band van de
dieren met hun baasjes. Zo wordt de
Hollandse Herdershond Halo (op de poster
rechts) getraind om een rampenteam in
Amerika te helpen. Henry is een reddingsexpert bij lawines in de Canadese Rocky
Mountains; Reef is een badmeester bij de
Italiaanse kustwacht; Ricochet, een Califor-

nische surflegende, helpt mensen met een
handicap en PTSS; en de bloedhonden Tipper
en Tony zijn een onmisbare steun bij het
behoud van bedreigde diersoorten in Afrika.
Op het 840 m² grote scherm van Omniversum
is deze grootbeeldfilm een ware eyeopener.
Na een bezoek aan Superpower Dogs – een
feest voor jong en oud – kijk je nooit meer
hetzelfde naar onze trouwe viervoeters.

Vanaf 2 juli te zien in het Omniversum,
President Kennedylaan 5, Den Haag.
Houden van honden
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DAG VAN DE WERKHOND VOLGEBOEKT!
Speciaal voor de werkhondeninstructeurs organiseert
de Raad van Beheer op zaterdag 31 augustus
aanstaande in samenwerking met de Commissie
Werkhonden en partner Royal Canin de Dag van de
Werkhond. Een dag vol inspirerende lezingen, inclusief
lunch en een borrel na afloop. Dit blijkt aan een enorme
behoefte te voldoen. De bijeenkomst is inmiddels
helemaal volgeboekt. Wie zich heeft aangemeld hoort
binnen twee weken of hij/zij een plek heeft.
De Dag van de Werkhond wordt gehouden in de grote zaal
van zalencentrum De Camp in Woudenberg. Deelname
levert 30 nascholingspunten CKI categorie A op.
Programma
09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Dr. Adee Schoon: Neuswerk en speuren
11.00 uur Pauze
11.15 uur

14.00 uur Pauze
14.15 uur

Drs. Aike Kraaienvanger: Osteopathie sporthond

15.00 uur Pauze
15.15 uur

Drs. Davy Wertz: Wat kom je tegen als je werkt met
sporthonden? Wat kun je preventief/repressief doen?

16.30 uur Afsluitende Royal Canin-borrel

Sprekers
→ Dr. Adee Schoon, bioloog en eigenaar Animal Detection
Consultancy, docent Tinley Academie.
→ Drs. Eline Teygeler, kynologisch instructeur,
gedragstherapeut en lid CKI
→ Dr. Esther Hagen-Plantinga, voedingdeskundige,
voorheen Universiteit Utrecht, nu Nutrissues Vet Support
→ Dr. Davy Wertz, dierenarts, pakwerker en geleider en
voorzitter van de DVIN (Dobermann Rasvereniging)
→ Aike Kraaijenvanger, dieren-osteopaat en humaan
fysiotherapeut.

Drs. Eline Teygeler: Modern trainen en aversieve
middelen

12.00 uur Lunch
13.00 uur Dr. Esther Hagen-Plantinga: Voeding voor de
sporthond

Speciale
aanbieding

10

NUMMERS

voor

€ 39,50
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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De kersverse selectie voor het European Open Agility Junior

SELECTIE EUROPEAN OPEN JUNIOREN AGILITY IS BEKEND
Van 12 tot en met 14 juli aanstaande vindt in het Zwitserse Kreuzlingen het Junior European Open Junioren
Agility plaats. De selectiewedstrijden hiervoor werden in het paasweekend van 21 en 22 april gehouden.
Hieronder de uitslagen.
Er is twee dagen lang door de junioren gestreden om
een ticket voor de European Open te bemachtigen.
Sommige junioren lopen al met hun eigen, zelf
getrainde honden, anderen lopen met een ervaren
hond van hun ouders of van kennissen.
Na een spannend weekend bestaat de selectie dit
jaar uit de volgende junioren:

Large
Amy van de Voort
Caitlin van Zon
Cheyenne Veerman
Danisha Pennings
Feline Tunders (twee honden)
Jamila Peperkamp (twee honden)
Mitchell de Bruin (Large & Small)

De junior deelnemers luisteren geconcentreerd naar een briefing van de coaches...

Houden van honden
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Medium
Chantal Maurits
Ilse Mouwen
Quinty Kdise (twee honden)
Thijs Hoogeveen
Lysianne van Proosdij (Medium & Small)
Lisanne Stoutjesdijk
Small
Mitchell de Bruin
Iris van Vlimmeren
Ilse Nora Bliek
Jasmijn van Vlimmeren
Lysianne van Proosdij
Wij wensen de deelnemers, en de coaches Petra
Ellias en Joost Hoogeveen heel veel succes, maar
vooral veel plezier! Lees hier meer informatie over
de European Open Junioren Agility 2019

Raadar

DEELNEMERTJE AMY VERTELT...
Hallo, ik ben Amy van de Voort, 7 jaar. Met mama en papa
ga ik al heel mijn leven mee naar hondenwedstrijden. Ik
train vanaf mijn 5e jaar met Figo. Nu ik 7 jaar ben en ik bij
Henk en Ietje mocht trainen omdat papa geblesseerd was,
ben ik heel fanatiek geworden. Daarom mocht ik ook drie
dagen wedstrijd lopen in Venlo. Dat vind ik heel leuk, wel
krijg ik kriebels in mijn buik. De parcoursen waren nog best
een beetje moeilijk, maar als ik een foutje maak, ga ik
gewoon weer verder. Figo is een beetje een tunnelgek.
Zondag had ik goed verkend met Sandy - zij kan het mij
goed uitleggen. Ik en Figo liepen een foutloos rondje. Dat
was super! Ik kreeg alle dagen veel applaus, en leuke
complimentjes. Dit vond ik super leuk! Papa en mama
vroegen aan mij of ik mee wilde doen aan “een grote
wedstrijd“ in Zwitserland, speciaal voor kinderen. Dat wil ik
super graag! Ik ga daar heel veel plezier hebben, en
misschien wel een foutloos rondje lopen. Iedereen
bedankt! Groetjes, Amy

Amy van de Voort in actie met haar hond Figo

Houden van honden
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TUSSENSTAND EUKANUBA AWARD
De FCI Eukanuba World Challenge is een prestigieuze wereldwijde competitie, waar de beste showhonden van de
wereld op uitnodiging aan meedoen. Meer dan zestig landen doen mee, met slechts één deelnemer per land. In
Nederland selecteren we de vertegenwoordiger door middel van de Eukanuba Award. Hieronder treft u de tussenstand.
De Eukanuba Award-competitie loopt van 1 oktober van het
lopende jaar tot en met 30 september van het volgende
jaar. Honden kunnen Award-punten scoren op CACIBshows en ook het resultaat op de ‘Hond van het Jaar Show’
telt mee.
Puntentelling
De puntentelling voor de Eukanuba Award is in

hoofdlijnen als volgt:
→ Best in Show ‘Hond van het Jaar Show’: 40 punten
→ Reserve Best in Show ‘Hond van het Jaar Show’: 20
punten
→ Best in Show: 20 punten
→ Reserve Best in Show: 10 punten
→ Best of Group: 10 punten
→ Reserve Best of Group: 5 punten

De tussenstand per 22 april 2019
Rasgroep

Punten Ras

Naam hond

NHSB

Eigenaar

10
4

170
100

Whippet
Dwergdashond, korthaar

Creme Anglaise’s Eat My Dust
Minidogland Take After Sun

3029295
3050644

J. Akerboom-v.d. Schaaf
P. Meier

6

70

Petit Basset griffon vendéen Cookie Crunch v. Tum Tum’s Vriendjes

2997009

G. Huikeshoven

9

70

Curlfinch Lieke

3033396

G. Kroes-Vink

1

50

Woody Krasna Louka

3061991

B. de Feijter

1

50

Lundecock’s Surprise Packet

3086711

J. van Ulsen

3

45

Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire

3010847

O. Verhorevoort

8
2

35
30

Terrier
Lagotto romagnolo
Berner Sennenhond

3098730
3011486

K. van Gemert
M. Wolde

7

30

Bracco Italiano

Sem Di Casa Cleo
Devael Loud’n Proud Vdw
Nestore Savio Du Clos des Petites

3100373

S. Weber

7

30

Spinone Italiano

Vignes
Mimosa Pudica April-Run

3032725

T. Bijsterveld

5

20

American Akita

Blackbear Mountains Ody

3032587

N. Bergsma

Middenslag Poedel zwartwit-bruin
Schotse Herdershond
Korthaar
Shetland Sheepdog
American Staffordshire

Eukanuba Award-pagina
U kunt de tussenstand ook zelf bekijken op onze website, die na iedere CACIB-tentoonstelling
wordt bijgewerkt. Ga daarvoor naar de pagina “Eukanuba Award” . Op deze pagina vindt u
ook achtergrondinformatie zoals puntentelling, competitiejaar enzovoort. De hond met de
meeste punten zal de Nederlandse eer hoog gaan houden in de Eukanuba World Challenge.

National Geographic zet honden in het zonnetje
Van 10 t/m 12 mei stond National Geographic helemaal in het teken van honden. Het hele
weekend werden de beste programma’s over onze trouwe viervoeters uitgezonden. Van
politiehonden tot schoothonden – ze kwamen allemaal aan bod.
U kon onder andere kijken naar Dog Patrol, waar honden criminelen achtervolgen en My dog ate
what?– waarin de gekste voorwerpen voorbijkomen die honden hebben opgegeten. Ook kon u
uw kennis over honden testen in de Dogweekendquiz op de website van National Geographic
Daar kunt u de Dogweekendquiz nog steeds doen.
Houden van honden
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GERARD JIPPING BENOEMD TOT VICE-VOORZITTER FCI
In de Algemene Vergadering van de FCI, gehouden op 29 april jl. in Shanghai, is onze oud-voorzitter Gerard
Jipping benoemd tot vice-voorzitter. In dezelfde vergadering werd een aantal besluiten genomen waarvan we
hieronder de belangrijkste noemen.
(tevens penningmeester) en de heren Miguel Martínez en
Rafael de Santiago voor een periode van vier jaar. De
heer Kari Järvinen werd gekozen tot Erelid van de FCI.
Lidmaatschappen
Bolivia (Kennel Club Boliviano) werd gekozen tot
volledig lid en als FCI Contract Partners werden
aangewezen Egypte (Egyptian Kennel Federation) en
Kosovo (Federata Kinologjike e Kosovës).
Erkenning rassen
De Deens-Zweedse Boerderijhond (Dansk-Svensk
Gardshund nr. 356) heeft de definitieve erkenning van
de FCI ontvangen en komt hiermee met onmiddellijke
ingang in aanmerking voor het CACIB. De Ciobanesc
Romanesc de Bucovina (Romanian Bucovina Shepherd
nr. 357) heeft de definitieve erkenning van de FCI
ontvangen en komt hiermee met onmiddellijke ingang
in aanmerking voor het CACIB.

Bestuursleden
Als nieuwe FCI-voorzitter is gekozen de heer Tamas
Jakkel, voor een periode van twee jaar. Als leden van het
FCI-bestuur werden gekozen mevrouw Barbara Müller

World Dog Shows
De FCI World Dog Show 2023 (met Algemene
Vergadering) zal worden gehouden in Genève,
Zwitserland, van 24 tot en met 27 augustus 2023. De
FCI World Dog Show 2024 (zonder Algemene
Vergadering) zal worden gehouden in Kiev, Oekraïne,
van 27 tot en met 30 april 2024.

Houden van honden
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The Big Run steunt de opleiding van hulphonden
Op zondag 6 oktober klinkt in Brabant het startschot voor de tweede editie van The Big Run. Iedereen kan
meedoen aan dit hardloopevenement voor het goede doel, met of zonder hond. Deelnemers hebben de keuze uit
vier runs: 2, 5, 10 en 21 kilometer. De start- en finishlocatie is het opleidingscentrum van Hulphond Nederland in
Herpen (NB). Met deelname aan The Big Run steunt u de opleiding en inzet van hulphonden.
Het parcours van The Big Run
voert op 6 oktober door Herpen
en omgeving. Lopers die
deelnemen aan de 21 kilometer
run bijten om 11.00 uur het spits
af. Om 12.30 uur start de laatste
afstand, de Family Run van 2
kilometer. Honden in goede
conditie en met een minimale
leeftijd van 1,5 jaar kunnen samen
met hun baasje deelnemen aan
de runs van 2 en 5 kilometer.

6 OKTOBER 2019 / HERPEN (REGIO OSS)

2KM

Doe mee!
Hulphonden zijn een steun en
toeverlaat voor mensen met een

|

5KM

|

10KM

|

21KM

Ga naar www.thebigrun.nl en schrijf je in!

fysieke beperking, epilepsie of
posttraumatische stressstoornis
(PTSS). Ook jongeren en
volwassenen met gedrags- of
psychische problemen zijn
gebaat bij de inzet van
hulphonden. De vraag naar
hulphonden is echter groter dan
het aanbod. Met The Big Run
wordt aandacht en financiële
steun gevraagd voor het
kwalitatief opleiden van meer
hulphonden. Dus doe mee en
schrijf in met (of zonder) hond!
Inschrijven kan op
www.thebigrun.nl.

JAAROVERZICHT ‘HOUDEN VAN HONDEN’ 2018 ZOJUIST
VERSCHENEN
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 2018 is nu beschikbaar.
In deze ‘Houden van honden in woord en beeld’, dat meer dan 100
pagina’s telt, worden de hoogtepunten van de Nederlandse
hondenwereld van 2018 prachtig in beeld gebracht. Met ook dit jaar extra
veel foto’s waar de liefde voor honden vanaf spat.
Highlights
In het Jaaroverzicht vindt u onder meer tal van highlights per maand
gerangschikt, een aantal thema’s waaronder de World Dog Show 2018,
de campagne ‘Waarom een stamboomhond’, het Fairfok-programma, de
Kennis Tour 2018 en veel aandacht voor kynologische hoogtepunten,
sporten met honden, winnaars en onderscheidingen en kynologische
cijfers over 2018.
Bestellen
U kunt de bladerversie van het Jaaroverzicht 2018 (en voorgaande
edities) digitaal bekijken of een gedrukt exemplaar bestellen op onze
website. We wensen u veel kijk- en leesplezier!
Houden van honden
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KENNIS TOUR OVER DE INVLOED VAN HORMONEN BIJ
JONGE HONDEN
Op dinsdagavond 14 mei jl. hield Sam Turner in Ermelo haar lezing ‘Hormonen! De invloed van hormonen op de
ontwikkeling van de jonge hond’. De uitverkochte lezing kreeg een uitstekende waardering van het publiek: een
8,6 voor de inhoud en een 8,8 voor de spreker.

In deze lezing besprak Sam Turner het fysieke en
mentale aspect van de puberteit bij honden. Met
praktische voorbeelden gaf ze een duidelijk beeld van de
belevingswereld van puberhonden: Wat gebeurt er nu
eigenlijk allemaal in de puberteit. Wat zijn daar
de effecten van en hoe heeft dat invloed op
onze omgang met jonge honden? Vragen we te
weinig van ze of vragen we misschien te veel
van ze? Verwachtingen en realiteit liggen vaak
ver uit elkaar en leiden tot frustratie en irritatie
met soms verstrekkende gevolgen voor de
puberhond. Voor deze sessie werden 15
accreditatiepunten voor Kynologisch
Instructeur toegekend.
Volgende lezing
Op dinsdagavond 25 juni aanstaande houdt
Esther Hagen-Plantinga in Berlicum voor de
tweede keer dit seizoen haar lezing ‘De

voor(oor)delen van graanvrije voeding en andere fabels
en feiten. Weet jij hoe het werkelijk zit?’ Het internet
staat vol met statements en adviezen van ‘experts’ die
hun mening verkondigen over de enig juiste manier van
voeren van de hond. Graanvrije voeding voor onze hond
wordt hierbij veelvuldig aangehaald. Maar wat is nou de
zin en de onzin van graanvrij voeren? Is graan nou echt
zo slecht voor het dier? De bron van allergieën en
onverklaarde ziektecondities? Zijn er ook risico’s en
nadelen verbonden aan graanvrij voeren?

Ook deze Kennis Tour-sessie was weer helemaal uitverkocht...

‘RAAD HET RAS’ mei: Coton de Tuléar
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 winnaar kan ook kiezen voor een
gratis sessie van onze Kennis Tour .
De rashond van de maand mei was Coton de Tuléar.
Winnaar van deze maand is Annette Hiddink uit Zelhem.
Zij heeft gekozen voor het boek en heeft haar prijs
inmiddels thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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DE NATIONALE: WIE WINT OP 29 JUNI DE WISSELTROFEE?
Wie o wie mag er op 29 juni aanstaande de wisseltrofee
voor de Best In Show van De Nationale mee naar huis
nemen? Nog een maandje en we zullen het weten.
De wisseltrofee, een ontwerp van Hugo Stempher,
wordt geschonken door de Raad van Beheer en zal
worden overhandigd door Best In Show-keurmeester
Rony Doedijns.
De wisseltrofee staat nu al
wat langer dan voorzien bij
H. Stelpstra-Metzlar, van
wie het Markiesje Yip in
2015 Best In Show werd. Maar aan alles komt een eind
en dus komt er bij Yip thuis op de schouw een plaatsje
vrij... Want De Nationale 2019 giet oan! Of Yip er deze
editie bij is weten we nog niet, wat we wel weten is dat
Yip ondertussen de respectabele leeftijd van elf jaar
bereikt heeft en is dus al “oan alle kanten” veteraan!
Inschrijven kan nog
Denkt u nu: “Die trofee staat perfect bij mij thuis op de
schouw”, maar heeft u nog niet ingeschreven? Geen
nood, inschrijven kan nog tot en met 8 juni aanstaande.
Verder zullen de wisseltrofeeën van de Fokkerklas en
Koppelklas opnieuw vergeven worden aan de beste
van deze beide klassen.

In 2015 ging de trofee naar het Markiesje
Yip van H. Stelpstra-Metzlar

Meer informatie
Voor verdere informatie en actuele gegevens rondom
De Nationale gaat u naar www.nhsn.nl of stuur een
e-mail naar info@nhsn.nl. Tot 29 juni!

De felbegeerde wisseltrofee wacht op een nieuwe winnaar...

Houden van honden
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OPLEIDINGEN NIEUWE STIJL: CENTRAAL BFH-EXAMEN OP
8 JUNI
De eerste examens Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) zijn achter de rug, en de reacties zijn
positief. Vooral het feit dat de examens op eigen locatie kunnen worden afgenomen, vindt men positief. Dat
geldt overigens ook voor de gedelegeerden van de Raad van Beheer: je komt nog eens ergens! Een update van
Marjoleine Roosendaal.
Behalve de examens op locatie wordt er ook een centraal
BFH-examen voorbereid. Dit eerste centrale examen
vindt plaats op 8 juni aanstaande. Tegelijkertijd organiseren
we een KK1-examen voor de mensen die de KK1-opleiding
hebben gevolgd maar nog geen examen hebben gedaan.
Dit heeft te maken met de overgangsfase van KK1 naar
BFH.
Vervolgopleiding
Voor de mensen die de vervolgopleiding Voortgezette
Kynologische Kennis (VKK-cursus) willen doen, is het
lesmateriaal vanaf medio september te downloaden via
de website van de Raad van Beheer. Er wordt hard aan
gewerkt om dat allemaal rond te krijgen. We kunnen

alvast verklappen dat Module 9, Rassenkennis,
gecombineerd wordt met Terminologie en dat deze op
locatie kan worden geëxamineerd. Datzelfde geldt voor
Module 10, Kennis van Showreglementen. Hierover in de
volgende Raadar meer.
Oproep
Voor de verenigingen die de VKK-cursus of de BFHcursus (weer) gaan geven, vergeet u niet dit even aan de
Raad van Beheer te melden? Dan kan deze informatie op
de website in de agenda worden gezet en bent u beter
vindbaar voor belangstellenden. U kunt de informatie
mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl.
Alvast bedankt!

YOUTH ZOMERKAMP 2019 BIJNA VOLGEBOEKT!
Op 6, 7 en 8 augustus wordt in Delft voor de vierde keer het Raad van Beheer Youth Zomerkamp gehouden. Drie
dagen en twee nachten samen met je hond verschillende sporten uitproberen, meer te weten komen over je eigen
viervoeter. En natuurlijk nieuwe vrienden maken die net als jij gek zijn op hun hond. Inmiddels is het kamp zo goed
als volgeboekt.
Natuurlijk staat het kamp in het teken van
honden en hondensporten. Er worden
trainingen gegeven in bijvoorbeeld Agility, FCI
Obedience, Flyball, Hoopers en nog veel meer.
Daarnaast is er ook tijd voor rust, gezelligheid
en ontspanning voor zowel de baasjes als de
honden.
Inschrijven
Het zomerkamp is voor jongeren van 8 tot en
met 21 jaar met een hond. Je hoeft niet perse
ervaring te hebben met hondensporten,
zolang je hond goed naar je luistert kun je
meedoen. Er kunnen maximaal 24 baasjes met
hun hond meedoen. Het kamp is inmiddels zo
goed als volgeboekt, maar tot 1 juli kun je je
nog opgeven. Is het volgeboekt, dan kom je in
ieder geval nog op een reservelijst.
Ga naar het inschrijfformulier
Houden van honden
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De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de koepelorganisatie voor alles dat te maken heeft met het
aanschaffen, fokken en houden van honden. Wij zoeken voor onze afdelingen Communicatie & Ledenzaken een

MEDEWERKER COMMUNICATIE & LEDENZAKEN (M/V)
(32 – 39 uur)
Hoofdbestanddelen van de functie
→ Ondersteunen van de afdelingen bij alle
administratieve processen waaronder: registratie en
uitnodigen van deelnemers aan kennissessies,
bijhouden administratie rondom examens, registratie
van aanvragen en uitgifte van logboek sporten,
administratie van tentoonstellingen, etc.
→ Het ondersteunen bij de organisatie van
evenementen en kennis-sessies.
→ Beantwoorden van vragen en verzoeken van leden,
fokkers en andere relaties.
→ Het onderhouden van onze media zoals de website,
Facebook, nieuwsbrieven, etc.
Arbeidsvoorwaarden
Onze werkomgeving heeft
gedreven medewerkers met
passie voor hun werk. Wij
bieden marktconforme
arbeidsvoorwaarden
passend bij een
verenigingsstructuur.

Functie-eisen en -wensen
→ MBO +
→ Minimaal 3 jaar ervaring.
→ Je bent proactief en kunt goed zelfstandig werken.
→ Je bent vaardig met met Microsoft Office (Word,
Excel).
→ Je weet dat kwaliteit belangrijk is en werkt daarom
accuraat en met oog voor detail.
→ Ervaring met of kennis van de kynologie is zeer
wenselijk.
→ Je woont bij voorkeur binnen een straal van circa
30 km van Amsterdam.

Interesse?
Indien je vragen hebt over de betreffende functie, kun je contact opnemen
met Marjolein Snip (hoofd Ledenzaken) of Paul Peeters (Marketing &
Communicatie Manager), telefoon (020) 664 4471.
Je sollicitatiebrief met motivatie en beschikbare uren ontvangen we graag
vóór 15 juni.
Je kunt deze sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. afd. Personeelszaken,
Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam of via personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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Hondensport verbroedert bij vdh kringgroep
slingeland
Op 28 april jl. deden op het terrein VDH Kringgroep Slingeland in Gaanderen vier kandidaten herexamen voor de
NBG-Spoorleggersopleiding en ging een kandidaat op voor een proefexamen voor de opleiding tot keurmeester.
Een mooie dag, georganiseerd door de Commissie Werkhonden (CWH), NBG Hondensport en de Vereniging van
fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH). Een verslag van Manon Pabon en Gerard Besselink.
Vandaag niet alleen het herexamen van de NBGSpoorleggersopleiding voor vier kandidaten maar ook
een proefexamen voor een aspirant-keurmeester
Speurwerk, Davy Wertz. Hiervoor heeft een groot aantal
deelnemers van GHSV Rijswijk de moeite genomen naar
de andere kant van het land te reizen om Davy de kans te
geven een vol examen te keuren. Hij moet dat doen
onder het toeziend oog van minstens 200 jaar ervaring
op het gebied van hondenafrichting, te weten leden van
de CWH, keurmeesters van het keurcorps en oude rotten
in het vak...
Spoorleggers-examen
Onder toeziend oog van examenleider Gerard Besselink
mogen de deelnemers een kaart met een spoorvorm
trekken en lopen hiermee naar de speurvelden om te
kunnen inschatten hoe het IG3-spoor het best verdeeld
kan worden. De kandidaten gaan elk een kant op en
werken het spoor op hun eigen manier uit.
Keurmeesters Aad Broekhuizen en Cor Janssen kijken
met een kritisch oog naar de uitgezette sporen. Cor
neemt het loopwerk voor zijn rekening en is de ‘hond’ om
het spoor uit te werken voor iedereen. De grasmat ligt er
prachtig bij en er zijn meer dan voldoende
aanknopingspunten op en om het veld om goed te
kunnen lopen. Het gaat bij drie van de vier deelnemers
goed. De vierde deelnemer komt niet verder dan de
eerste strek en laat het spoor voor wat het is vandaag. Na

Davy Wertz in actie bij zijn proefexamen voor keurmeester
Speurwerk

de uitleg van de keurmeester van de uitwerking van de
eerste sporen is het tijd voor het tweede spoor. Er wordt
een nieuwe speurvorm bepaald en de overgebleven drie
deelnemers gaan opnieuw van start. Opnieuw valt een
deelnemer af.
Geslaagd!
Na de lunch krijgen spoorleggers Rob van de Parren en
Martin Boeters te horen dat ze zijn geslaagd. Ze nemen
hun diploma in ontvangst uit handen van keurmeester
Aad Broekhuizen. Ondertussen gaat het proefexamen
voor aspirant-keurmeester Davy Wertz door met afdeling
B en C. Voor de deelnemers een mooie gelegenheid om
op “vreemd terrein” hun vaardigheden te tonen en
erachter te komen waar ze staan in de opleiding van hun
honden. Ook de pakwerkers van Kringgroep Slingeland
(die ’s ochtends ook de sporen hebben gelegd) komen
aan hun trekken om voor een deskundig publiek hun
werk te laten zien. Aan het eind van de dag komt – na
advies van de opleidingscommissie en met instemming
van de CWH –het verlossende woord voor Davy Wertz:
hij mag aan de keurmeestersopleiding beginnen.
We kijken terug op een gebroederlijke dag hondensport,
waarbij het er niet toe deed bij welke vereniging of club
je hoorde. Dankjewel Kringgroep Slingeland voor de
organisatie en de gastvrijheid en heel graag tot een
volgende keer!

Martin Boeters (links) en Rob van de Parren met hun welverdiende Spoorleggersdiploma

Houden van honden
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De zomer is weer begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een
keerzijde aan! De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de
auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke
Hondenbescherming hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om
deze boodschap kracht bij te zetten.
In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze evenementen.
Ons Hondenwelzijnsteam 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

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt
maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad
van Beheer in Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op
afspraak.

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

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder
een overzicht van de eerstvolgende shows.
Aankomende shows:
→ 9-10 juni Pinkstershow Arnhem
CAC/CACIB alle rasgroepen
→ 29 juni De Nationale ZutphenCAC
Nederlandse Hondenrassen

→ 6-7 juli Limburgia Dogshow Echt
CAC/CACIB alle rasgroepen
→ 24 augustus Dogshow Rotterdam
CAC/CACIB alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/
specifieke-agendas. Daar vindt u vanaf nu ook al de Tentoonstellingsagenda van 2020!

Houden van honden
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. 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.

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.

12 juni 2019:

Symposium Genetica voor de
Kynologie, Universiteit Utrecht

22 juni 2019:

Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden

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.

aangesloten verenigingen)
31 augustus 2019:

Dag van de Werkhond, Woudenberg

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!

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

Partners in sport

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 youth
Actief met je maatje!

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
LK
WE E HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOM
HOND! 

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden

De Raad van Beheer steunt:

