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PRIMEUR: VIJF
Wetterhounpups
geboren in de Vs!
Een wereldprimeur: op 26 augustus 2019 werd
een eerste nest Wetterhounpups geboren in de
Verenigde Staten. Moederhond Jinke (Annichje Vom
Imsbacherhof) is een in Duitsland gefokt teefje,
op haar beurt afkomstig uit het allereerste nest
Wetterhounen in Duitsland. De pups krijgen een
Nederlandse stamboom, omdat het ras niet wordt
erkend in de VS.
Jennifer Melgey, eigenaresse van Jinke, zocht in overleg
met de rasvereniging in Nederland naar een passende
reu, en dat werd de (geheel zwarte) Joppe. Uit deze
combinatie werd, uiteraard na de nodige
gezondheidsonderzoeken, een nest geboren.
Vijf teefjes
Jennifer had al een voorkeur voor het Friese
erfgoed: ze is ook de trotse eigenaresse van enkele
Friese paarden. En nu heeft ze er vijf
Wetterhounpups bij: de teefjes Elsje, Hanna, Suuske,
Taaike en Aafke dragen, van de kennel Stony
Hillside Wetterhouns. Hun stambomen zullen door
de Raad van Beheer verstrekt worden, iets dat
mogelijk is bij Nederlandse rassen als die in een
land geboren worden waar het ras niet erkend is. De
aangifte loopt via Amsterdam, en van daaruit
worden de DNA-kits verzonden, die in de VS door
een dierenarts verwerkt zullen worden en
gekoppeld aan de chips. Daarna krijgen de dieren
een NHSB-stamboom. Zo worden de genen
behouden voor het ras. Dat de pups maar gezond op
mogen groeien!
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TOELICHTING FOKBEGELEIDINGSPLAN
KORTSNUITIGE RASSEN
Omdat er blijkens de reacties op eerdere publicatie in Raadar nog onduidelijkheid bestaat over de visie van de Raad van
Beheer op de problematiek rond de kortsnuitige rassen, zetten wij een en ander in dit artikel nog eens duidelijk uiteen.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) heeft de Universiteit Utrecht faculteit
Diergeneeskunde gevraagd criteria op te stellen waarmee
kan worden vastgesteld of hondenfokkers het Besluit
houders van dieren artikel 3.4 overtreden. Deze criteria zijn
door het ministerie overgenomen en worden door de
handhavende instanties gebruikt.
Fokbegeleidingsplan
De Raad van Beheer erkent dat er problemen kunnen
zijn met honden die behoren tot de kortsnuitige
rassen. Dit betekent echter niet dat alle dieren van
deze rassen gezondheidsproblemen hebben. Daarom
hebben wij in overleg met de rasverenigingen van
kortsnuitige rassen een Fokbegeleidingsplan
geschreven, om een uitzondering te vragen voor de
stamboomhonden die bewezen hebben dat ze geen
gezondheidsproblemen ondervinden van hun uiterlijk.
Dit Fokbegeleidingsplan houdt rekening met de
herkomst van de honden, waardoor het mogelijk is om
onderzoeken in het buitenland uit te laten voeren.
Uiteraard zal in bijzondere situaties en in overleg met
de desbetreffende rasverenigingen gekeken moeten
worden hoe een en ander moet worden vormgegeven
met buitenlandse honden.
Neuslengte
De Raad van Beheer vindt dat de lengte van de neus
(ten opzichte van de lengte van de schedel) geen op
zichzelf staand uitsluitend criterium moet zijn. Op dit
moment wordt er in de procedure voor de
stamboomafgifte geen uitzondering gemaakt voor
kortsnuitige honden. Enige uitzondering zijn de al jaren
geldende aanvullende voorwaarden voor de Engelse

Bulldog. Er geldt op dit moment geen weigering van
stamboomafgifte voor kortsnuitige hondenrassen.
Kruisingen en look-alikes
In het Fokbegeleidingsplan is ook de mogelijkheid
opgenomen tot de inschrijving van honden die
geboren worden uit een kruising met een ander ras.
De Raad van Beheer zal deze honden in de bijlage
inschrijven, zoals dat ook gebeurt bij andere, al langer
lopende outcross-projecten. Zo zijn deze honden goed te
volgen en is het zichtbaar dat deze honden een bijzondere
status hebben. Zowel de honden voortgekomen uit een
raskruising als aangekeurde look-alikes zullen vervolgens
aan alle screeningstests en regels moeten voldoen, zoals
opgenomen in het Fokbegeleidingsplan.
Informatieavond
De Raad van Beheer organiseert twee informatieavonden
met een update over het Fokbegeleidingsplan voor
kortsnuitige honden en de mogelijke consequenties van
het wel of niet accepteren van ons voorstel door het
ministerie van LNV. Deze avonden zijn vooral bedoeld
voor fokkers van kortsnuitige honden en vinden plaats op
maandag 21 oktober en 28 oktober vanaf 20.00 uur bij
Aeres Barneveld. Meer informatie en mogelijkheid voor
aanmelding volgt binnenkort.
We hopen snel te horen of het Fokbegeleidingsplan is
goedgekeurd door het ministerie. Zodra er nieuws is,
hoort u dat van ons. Graag verwijzen wij ook naar onze
Fairfok-evaluatie 2019, te vinden op onze website. De
Raad van Beheer is van mening dat een gezonde
kortsnuitige stamboomhond mogelijk is en steunt daarbij
de fokkers die dit ook willen verwezenlijken.

De Mopshond, Engelse en Franse Bulldog en de King Charles Spaniel behoren tot de rassen waarvoor het fokbegeleidingsplan is gemaakt
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De Dag van de Werkhond trok maar liefst 125 deelnemers

geslaagde Dag van de werkhond vraagt om vervolg

FOTO’S: SUZANNE VERHAGEN

Op 31 augustus jl. vond in De Camp in Woudenberg de Dag van de Werkhond plaats, georganiseerd door de
Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer in samenwerking met Commissie Kynologisch Instructeur
en partner Royal Canin. De dag werd met maar liefst 125 deelnemende instructeurs een grandioos succes. Zij
waardeerden de dag met het rapportcijfer 9. Dat vraagt om een vervolg volgend jaar.

Levendige discussies tussen de bedrijven door

Deze pup
mocht er
de hele
dag bij
zijn.

Het prachtige weer trok veel deelnemers naar buiten in de pauze

Een mooie
dag om ook
weer eens
lekker bij te
praten

Houden van honden
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Voor de inwendige mens werd uitermate goed gezorgd

De dag, die 30 nascholingspunten CKI categorie A
opleverde, vond plaats in de serie Kennis Tour Exclusief.
Deze Tour is exclusief voor (instructeurs van) onze leden
in het leven geroepen, met als doel laagdrempelig kennis
over te brengen die goed aansluit bij de behoefte. De
kosten worden gedragen door de Raad van Beheer c.q.
partner Royal Canin.
Neuswerk en Speuren
Bioloog Adee Schoon ging in haar lezing ‘Neuswerk en
Speuren’ onder meer in op de vraag wat “geur” eigenlijk
is. ‘Dat wat het reukorgaan prikkelt’ komt er heel dichtbij.
Het materiaal waar de geur zich op bevindt is van zeer
grote invloed. Het is ook afhankelijk van het individu. Dan
de neus: Adee toont prachtige beelden van de
snuffelademhaling, waarbij de luchtstromen van de
ingeademde en de uitgeademde lucht goed te zien zijn.
Die beelden werden ademloos bekeken! Verder nam
Adee het publiek mee in de noodzaak voor de hond om
‘frisse lucht’ te kunnen innemen tijdens het speurwerk.

Adee Schoon: neuswerk en speuren

Esther Hagen-Plantinga over voeding voor de hond

Voeding voor de sporthond
In haar lezing ‘Voeding voor de sporthond’ ging Esther
Hagen-Plantinga onder meer in op energiemetabolisme
en spijsvertering. Om de energiebehoefte van
werkhonden te kunnen bepalen, moet je eerst kijken
naar de onderhoudsenergiebehoefte van een actieve,
intacte hond. De mate van activiteit bepaalt de extra
energiekosten ten opzichte van onderhoud. Met deze
kennis vers in het hoofd, werd een casus besproken: Wat
heeft deze werkhond nodig, hoeveel energie zit er in het
voer, dus hoeveel gram moeten we voeren? En... wat
staat er op de verpakking? Esther sloot af met specifieke
behoeften van werkhonden en praktische
voedingsstrategieën.
Modern trainen
Na de lunch besprak Eline Teygeler in haar lezing
‘Modern trainen en aversieve middelen’ met de
toehoorders de vraag wat aversieve training is.
Uiteindelijk bepaalt volgens haar de hond of een
hulpmiddel aversief is: ‘Hij laat dit zien!’ Eline noemde de
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Eline Teygeler: modern trainen en aversieve middelen

actuele informatie over het verbod op het gebruik van de
stroomband per 1 juli 2020. Ook ging zij in op wat de
wetenschap zegt over aversief getrainde honden. Het
verkeerd toepassen van negatieve bekrachtiging kent
ook welzijnseffecten, wat helaas veel voorkomt.
Afsluitend ging Eline in op ‘onze type honden, is dat echt
anders?’ en de tools van de moderne trainer.

Davy Wertz over EHBO en blessures bij sporthonden

Diability en Environment. Aan bod kwamen shock,
allergische reacties en vergiftiging. Maar ook vreemde
voorwerpen in het maagdarmkanaal en hoe daarmee om
te gaan. En ga bij het vermoeden van een maagkanteling
zo snel mogelijk naar een dierenarts! Hetzelfde geldt voor
(bijt)wonden en bloedingen. Verder ging Davy in op letsel
aan ogen en tanden, trauma aan ledematen, nekklachten
en rugklachten door fouten van de pakwerker, het
aanleggen van verband en spalk, HD, ED en spondylose.

Aike Kraaijenvanger: ‘Wat zie je aan de hond?’
Deelnemers in afwachting van de volgende lezing...

Osteopathie sporthond

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
van Rasgroep
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
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
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
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
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

EHBO en blessures
In zijn lezing ‘Eerste hulp en blessures binnen de
hondensport’ ging dierenarts Davy Wertz onder meer in
op het ABCDE-protocol: Airway, Breathing, Circulation,

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

Aike Kraaijenvanger, osteopaat voor dieren, ging in haar
lezing ‘Osteopathie sporthond’ in op de signalen die
wijzen op lichamelijke problemen. ‘Kon mijn hond maar
praten’ hoort zij vaak in de praktijk. Zij buigt dit om naar:
‘Wat kunnen we zien?’ De anatomie en gangen
van
NDE de
VERRASSE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN
hond worden aan de hand van beeldmateriaal besproken.
Hoe kunnen we zien dat er iets mis is? Blessurepreventie
en een heel aantal praktische tips waar eigenaar en
instructeur op kunnen letten sloten deze lezing af.

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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INSCHRIJVING HOND VAN HET JAAR SHOW 2019 GEOPEND
Op 15 september jl. opende de inschrijving voor de Hond van het Jaar Show 2019, die plaatsvindt op 12 januari
2020. De eigenaren van de gekwalificeerde honden hebben per e-mail allemaal bevestiging van hun kwalificatie
ontvangen met daarop een referentienummer. Met dit referentienummer kan er worden ingeschreven.

Heeft u nog vragen? Stuur dan e-mail naar
hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl

FOTO: KYNOWEB

Wie meent recht te hebben op een kwalificatie, maar
deze niet heeft ontvangen, kan een e-mail sturen
naar hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl. Mogelijk
hebben wij nog geen aanmelding ontvangen van de
rasvereniging als het gaat om een Clubwinner.
Inschrijvingen zonder referentienummer worden niet
in behandeling genomen. De keurmeesters kunt u
vinden op onze website
In de loop van november komt er bovendien een
formulier op de website waarmee u online
bezoekerskaartjes kunt bestellen. De kaartjes
zullen dan op uw naam klaar liggen bij de ingang
van de hal. Misschien ten overvloede, maar gezien
de ruimte zijn bezoekhonden niet toegestaan.

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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SEMINAR ‘LIEFDE OF LIJDEN? HET EXTREME UITERLIJK BIJ
DE HOND’
Honden met een extreem uiterlijk zijn niet alleen veel in het nieuws, ze zijn ook – onverminderd – populair. Op het
seminar ‘Liefde of lijden? Het extreme uiterlijk bij de hond’ van 4 september jl. ging de Hondenbescherming in op
de vraag ‘Waarom?’.

Onderzoeker Peter Sandøe onderzocht waarom mensen
kiezen voor een hond met een extreem uiterlijk

Hoe kun je als beleidsmaker, diergeneeskundige, fokker
of gedragsdeskundige slimmer handelen om nu eindelijk
de hond meer lucht en (bewegings)ruimte te geven? Het
seminar trachtte de psychische aspecten van extreme
keuzes te belichten en probeerde meer inzicht te
verschaffen in de mens achter de hond en diens zorgdrift
en keuzepatronen.
Dear dog
Op het seminar beleefde de korte film ‘Dear dog’ van
cineast Jan van IJken zijn première, ingeleid door
directeur Ineke van Herwijnen. In de film zien we vanuit
het perspectief van de hond hoe honden met extreme
uiterlijke kenmerken overladen worden met liefde en
zorg, terwijl ze lijden onder hun slechte gezondheid.
Sprekers
Onder dagvoorzitterschap van Geert van der Peet (WUR)
bogen diverse sprekers zich vervolgens over het

fenomeen van de populaire kortsnuiten ondanks de
bekende gezondheidsproblemen.
→→De Deen Peter Sandøe onderzocht met zijn vakgroep
(Universiteit Kopenhagen) de drijfveren van mensen
die kiezen voor een hond met een extreem uiterlijk.
Sandøe ziet rashonden als een modeverschijnsel,
waarbij het ideaalbeeld door de jaren heen
verandert. Hij uit zijn verbazing over het feit dat men
accepteert dat bijvoorbeeld een deel van de
kortsnuiten, zowel met als zonder stamboom, dichte
neusgaten heeft.
→→Illusionist Jan Reinder nam de zaal mee in de vraag of
we wel zo’n vrije wil en keuze hebben. Hij liet zien dat
menselijk gedrag voorspelbaar en beïnvloedbaar is,
vaak zonder dat we dat zelf doorhebben.
→→Dr. Marjan van Hagen (Universiteit Utrecht) deelde de
inhoud van het rapport ‘Fokken met kortsnuitige
honden’ dat zij in 2019 in opdracht van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef.
→→Dr. Esther Bouma (RU Groningen) ging in op de vraag
waarom mensen honden met een extreem uiterlijk
willen. Mensen zijn een sociale soort die graag
relaties aangaan. We willen bij een groep horen,
geaccepteerd worden. Honden helpen daarbij – soms
als vervanger van een menselijke relatie, soms als
een verlengstuk om ergens bij te horen. Ook kunnen
we onze zorgbehoefte kwijt aan honden (die minder
gezond zijn).
→→Tot slot liet dr. ir. Pieter Oliehoek van DogsGlobal zien
dat honden met een gezond uiterlijk fokken kán, als
we maar willen. Zo vertelde hij over het verminderen
van schadelijke raskenmerken door selectie en met
behulp van honden van een ander ras.

Houden van honden
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MYSTERIEUZE ZIEKTE ONDER HONDEN IN NOORWEGEN
In Noorwegen heerst een mysterieuze ziekte onder honden. Sinds 20 augustus kregen al meer dan 100 honden
ernstige bloederige diarree. Een aantal honden is al overleden, maar de meeste overleven de ziekte wel en
knappen op met de juiste behandeling. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de aandoening is.
De symptomen zijn ieder op zich niet uniek: bloederige
diarree en braken kan tot een snel verslechterend beeld
leiden. Bij het merendeel van de overleden en onderzochte
dieren is de bacterie Providencia alcalifaciens gevonden,
een bacterie die voorkomt bij diarree (ook bij mensen). Het
is niet zeker of deze de problemen veroorzaakt. Ook kan nu
nog niet worden aangegeven wat de incubatietijd is, of het
infectueus is enzovoort.

Uitsluiting van honden uit Noorwegen verkleint uiteraard
het risico. Omdat geen enkele hondenshow zonder
besmettingsrisico is, moeten honden goed gevaccineerd
zijn en zijn alleen gezonde honden welkom op een show.
Dat werkt altijd twee kanten op: minder kans op besmetting
en omdat de honden die wel komen in goede conditie
verkeren, herstellen zij beter wanneer ze toch besmet
zouden raken.

Contact beperken
De Noorse Kennelclub plaatst in
overleg met de autoriteiten regelmatig
updates op haar website. Er zijn (nog)
geen gelijke ziektegevallen gemeld in
omringende landen zoals Zweden,
Denemarken en Finland. Tot nader
order adviseert men uit te gaan van
een infectueuze aandoening en het
contact tussen honden te beperken/voorkomen. Noorse
hondeneigenaren wordt dan ook gevraagd niet naar
internationale evenementen te gaan.

Dierenarts raadplegen
Mocht uw hond contact
hebben gehad met Noorse
honden en/of in Noorwegen
zijn geweest, en vertoont
hij/zij bloederige diarree,
dan is het zaak snel de
dierenarts te raadplegen
voor adequate behandeling.
In Noorwegen werd in huishoudens met meerdere
honden vaak maar één hond ziek. Contact met een
andere hond, zelfs als deze ziek is, hoeft dus niet tot
besmetting te leiden.

Wel/niet showen?
Het is aan de organisaties van hondenshows en
-evenementen om de mogelijke risicio’s in te schatten.

Meer informatie op de website van de Noorse
Kennelclub en op de website van Dogzine

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De zomer is bijna ten einde. Toch kan het nog aardig warm worden, en daar
zit 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
Houden van honden
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je op voor antwoord op je
vragen op het moment
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Hulpmiddel met overzicht
procedures en regels voor
het online aanmelden
nestje stamboompups.
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Fokker Servicelijn
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FokkersCafé

Servicegesprek

Informatiedag
professionele
fokkerij

Raadar
Fokker Special

Ontmoetingsplek voor
fokkers op locatie in
de regio.

Maak een afspraak
met onze ervaren
buitendienstmedewerker.

Deskundige sprekers
tijdens een hele dag
vol informatie.

Nieuwsbrief met
informatie specifiek
voor fokkers.

Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils!
Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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FOKKERONDERSTEUNING: INFORMATIEDAG
PROFESSIONELE FOKKERIJ
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is een intensief proces. Voor fokkers die dit professioneel
willen doen gelden aanvullende bepalingen vanuit wetgeving. Voor hen bereidt de Raad van Beheer een
informatiedag voor, die later dit jaar of begin volgend jaar zal plaatsvinden.
professioneel (blijven) fokken? Wat is er voor nodig en wat
komt er allemaal bij kijken?

Als professioneel fokker moet u voldoen aan bepaalde
wettelijke eisen. Welke zijn dat? Ook aan uw vakkennis
worden (extra) eisen gesteld. Welke opleiding voldoet
daarvoor? En wat kunt u verwachten van controle door de
overheid? Wat betekent een en ander op financieel of
belastingtechnisch gebied? Hoe kunt u met dezelfde
passie en op een verantwoorde manier toch

Fairfok
Over deze vragen en nog veel meer gaat de informatiedag
die de Raad van Beheer in voorbereiding heeft. De dag zou
dit najaar plaatsvinden, maar schuift iets op omdat we de
laatste ontwikkelingen binnen Fairfok nog willen meenemen
als het gaat om de mogelijke inbreng van andere partijen bij
de ondersteuning van professionele fokkers en het
stimuleren van aanbod van verantwoord gefokte pups.
Exacte datum en locatie volgen zo spoedig mogelijk.

Hondenwandeling “Hart voor Kanker”
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD)
organiseert in samenwerking met Kasteel Amerongen
op zondag 6 oktober aanstaande de Hondenwandeling
“Hart voor Kanker”. De opbrengsten van deze dag komen
volledig ten goede aan kankerbestrijding bij dieren.

Renesse in Zeeland. Honderden wandelaars namen
toen deel aan de wandeling.
Meer informatie over de hondenwandeling en direct
inschrijven via www.hondenwandelingtegenkanker.nl.

De start van de wandeling is nabij Kasteel Amerongen.
Dit jaar wandelen de deelnemers via de uiterwaarden,
het knusse bos en de authentieke kasteeltuin van
Kasteel Amerongen. De route is ongeveer 5 km.
Onderweg is de mogelijkheid tot het drinken van een
kop koffie met iets lekkers voor baas en hond.
Daarnaast zijn er diverse informatieve stands,
waaronder een stand van het NKFD.
Dit jaar is de vierde editie van de hondenwandeling. De
voorgaande edities vonden plaats op het strand van
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NEDERLANDSE VERENIGING “LANGHAAR” 100 JAAR OUD
Op 12 en 13 september jl. vierde de Nederlandse Vereniging
“Langhaar” haar 100-jarig bestaan. Deze vereniging behoort
daarmee tot de oudste rasverenigingen voor een jachthondenras in
Nederland.
Bij Langhaar staat nog altijd onverminderd het werk voor en na
het schot centraal. Om die reden werd er een tweedaagse
vierkamp georganiseerd: “Allround proef” 2019, gehouden op Den
Inkel in Kruiningen (Zeeland). De proef bestaat uit vier onderdelen:
een Standaard Jachthonden Proef – CBA-diploma; een MAPwedstrijd of OWT-proef, Starters, Novice en Open Klas; een
Veldwedstrijd, speciaal Jeugd, speciaal Veldwedstrijd Open klas;
een exterieurbeoordeling, Jeugd en Open. Het werd een
geslaagd evenement, afgesloten met een diner, bijgewoond door
vertegenwoordigers van de Duitse rasverenigingen en een
delegatie uit de Verenigde Staten. Van de Raad van Beheer
ontving men, behalve de gelukwensen, een oorkonde, een
legpenning en een bijzonder beeldje.

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.

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.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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KENNIS TOUR: ‘FOR YOUR EYES ONLY’
Op donderdagavond 29 augustus jl. hield Roswitha
van de Sandt de lezing ‘For your eyes only: over ogen,
oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek’. De uitverkochte
zaal hing aan haar lippen en waardeerde de lezing met
een ruime 8,5 voor zowel de inhoud als de spreker.
In haar lezing ging Roswitha onder meer in op de anatomie
en functie van het oog, oogafwijkingen en het ECVOonderzoek. Ze besteedde uitgebreid aandacht aan de
uitvoering van dit oogonderzoek: waarop wordt
gecontroleerd, hoe wordt dit beoordeeld en hoe zijn
oogproblemen hiermee te voorkomen. Voor deze sessie
werden 15 nascholingspunten voor
exterieurkeurmeesters toegekend.
Volgende lezing
Op dinsdagavond 22 oktober aanstaande houdt Esther
Hagen-Plantinga in Zwolle 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 enige juiste manier van voeren van de hond.

Roswitha van de Sandt in actie

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?

Speciale
aanbieding
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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

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 12 | september 2019

Raadar

OPLEIDINGEN: MATERIALEN VKK ZO GOED ALS KLAAR!
De nieuwe materialen van de Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) zijn zo goed als klaar.
Als alles gaat zoals we nu verwachten, staat een en ander voor het einde van deze maand compleet online!
Zoals zo vaak kost vooral de afwerking veel tijd, want alles
moet kloppen: de afbeeldingen, de indeling, noem maar
op. Er is vooral geprobeerd een vloeiende overgang naar
de vervolgcursus Exterieur en Bewegingsleer te maken.

eerste evaluatieavond van de BFH-cursus gehouden in De
Camp in Woudenberg, waar we hopelijk veel feedback
gaan krijgen van de verenigingen en docenten. Daarvan
houden we u uiteraard op de hoogte.

Modules
De VKK zal net als de Basiscursus Fokken en Houden van
honden (BFH) opgedeeld zijn in modules en dat geldt ook
voor de examens. Wie dus meedoet en voor één module
zakt, of zelfs voor twee, kan die opnieuw doen. De
resultaten van de andere modules blijven geldig. VKKexamens worden mondeling afgenomen op het bureau van
de Raad van Beheer in Amsterdam. Als de lesstof online
staat, worden ook de eerste examendata ingepland. Zo
hopen we ook deze best pittige opleiding toegankelijker te
hebben gemaakt. Voorlopig is er nog een
overgangsperiode van toepassing, meer informatie over wat
er van toepassing is per geval is te vinden op de website

Oproep verenigingen
Voor de verenigingen die de VKK- of de BFH-cursus (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. U
kunt de informatie mailen naar opleidingen@
raadvanbeheer.nl. Wie de examens op locatie organiseert
kan daarbij ook aangeven of er mensen van andere
plaatsen mogen instromen. Op die manier wordt het bereik
hopelijk nog groter en genereren we nog meer
betrokkenheid. Alvast bedankt!

Evaluatie BFH
Op woensdagavond 16 oktober aanstaande wordt een

→→Bekijk hier het reeds geplande cursusaanbod BFH
voor zover bij ons bekend
→→Bekijk hier het reeds geplande cursusaanbod VKK
voor zover bij ons bekend

KC DELFT: 100 JAAR EN KONINKLIJK!
Op zaterdag 14 september jl. vierde KC Delft e.o. haar 100-jarig jubileum, bij welke gelegenheid de vereniging een
Koninklijke Erepenning in ontvangst mocht nemen uit handen van de Delfste burgemeester Marja van Bijsterveldt.
KC Delft heeft haar 100-jarig jubileum uitbundig gevierd
gedurende vier opeenvolgende zaterdagen. De laatste
zaterdag, 14 september, was er een receptie in het mooie
en functionele clubgebouw van de vereniging. Namens
de Raad van Beheer bood bestuurslid Carel Canta,
behalve de felicitaties van bestuur en Nederlandse
Kynologie, een legpenning, oorkonde en bronzen beeldje
aan. Nut en noodzaak van laagdrempelige toegang tot de
georganiseerde kynologie werd hier meer dan duidelijk.
Dat dit ook onze Koning niet ontgaan is, bleek uit de
Koninklijke Erepenning die burgemeester Van Bijsterveldt
namens Koning Willem-Alexander mocht uitreiken. In haar
toespraak belichtte zij het belang van de hond in ons
dagelijks maatschappelijk leven – denk aan senioren,
mensen met een beperking of mensen die baat hebben
bij de therapeutische werking van een hond. Ook werd
aangehaald dat deze onderscheiding een kroon op het

werk mag zijn van alle vrijwilligers die zich sinds de
oprichting van KC Delft e.o. voor de vereniging hebben
ingezet.

Burgemeester Van Bijsterveldt (4e van rechts) overhandigde een
Koninklijke Erepenning en verraste het bestuur met bloemen

Houden van honden
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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:
→→28 - 29 september Dogshow Maastricht
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→6 oktober Clubkampioenschap NSC, Wychen
Rasgroep Pinschers en Schnauzers, Dobermann en
Russische Terriër

→→2 en 3 november Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→24 november Dogachtigen Show, Breda
CAC rasgroep Dogachtigen

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

‘RAAD HET RAS’ september: Parson Russell Terriër
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 september was Parson
Russell Terriër. Winnaar van deze maand is
Marcella de Boer. Zij heeft haar prijs inmiddels
thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

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.

21 oktober 2019: 	informatieavond over het
Fokbegeleidingsplan kortsnuitige
rassen, Aeres MBO Barneveld
28 oktober 2019: 	informatieavond over het

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.

Fokbegeleidingsplan kortsnuitige
rassen, Aeres MBO Barneveld
12 januari 2020: 	Hond van het Jaar Show 2020

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!
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