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ALICE VAN KEMPEN WINT 
PRESTIGIEUZE FOTOPRIJS

Op 26 september jl. won fotografe Alice van Kempen 

de prestigieuze Cewe Photo Award met haar foto ‘The 

Coat’ (de jas). De foto won de prijs in de categorie 

Humor. Een bijzondere prestatie, gezien het enorme 

aantal van bijna 450.000 inzendingen... Wij feliciteren 

Alice, die foto’s voor onze website en ons jaarverslag 

leverde, met deze mooie prijs.

Volgens de organisator CEWE is deze fotowedstrijd de 

grootste fotowedstrijd ter wereld. De foto's konden 

ingezonden worden in tien categorieën: mensen, dieren, 

natuur, architectuur en infrastructuur, landschappen, 

humor, sport, eten, reizen en cultuur, en hobby en vrije 

tijd. De uitreiking van de award vond plaats tijdens een 

gala-avond in het Nationaal Historisch Museum te 

Wenen, Oostenrijk. De winnende foto komt uit het boek 

‘Furbex’, waarin Bull Terrier Claire de hoofdrol speelt. De 

hond werd op tal van bijzondere plekken 

gefotografeerd. Het boek is in te zien in de bibliotheek 

van de Raad van Beheer. 

Een trotse Alice met haar prijs voor de 

prijswinnende foto...
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FAIRFOK KRIJGT LOGISCH VERVOLG IN ‘FAIRDOG’

Zoals u weet werken sinds 2014 diverse organisaties 

in het project Fairfok aan een pakket van maatregelen 

die moeten leiden tot een gezonde en sociale hond in 

Nederland. Formeel liep het Fairfok-programma eind 2018 

af, maar omdat er nog heel veel moet gebeuren, besloten 

de organisaties dat er een vervolg moest komen. Dat 

logische vervolg is er nu: FairDog. Binnenkort wordt het 

projectplan aangeboden aan de minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselveiligheid.

Een brede coalitie van organisaties in de sector maakt 

zich binnen FairDog sterk voor een meer concrete 

invulling van de plannen die al binnen Fairfok waren 

gesmeed. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op import 

van en handel in buitenlandse honden die immers het 

grootste deel vormen van de totale hondenhandel. 

FairDog wordt bestuurd door een stuurgroep bestaande 

uit Raad van Beheer, Dierenbescherming, Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en 

Universiteit Utrecht/ECGG. De Raad van Beheer is erg blij 

met het feit dat er wederom een brede coalitie aan de 

slag gaat, waarin nu ook de Dierenbescherming een 

belangrijke speler is. Wij houden u op de hoogte van de 

plannen, activiteiten en resultaten.

KORT VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY IN 
FINLAND

Van 19 tot 22 september vond in het Finse Turku het 

Wereldkampioenschap Agility plaats. Nederland was 

vertegenwoordigd met elf combinaties en presteerde 

heel behoorlijk. Verslag van coach Henk Postma.

Door gedoe met de vliegmaatschappij en de stress die 

dat van tevoren opleverde, viel er al voor vertrek een 

combinatie af, waardoor we met elf combinaties startten.

Teams

Over de resultaten van de drie teams kunnen we tevreden 

zijn, zo waren er geen diskwalificaties te betreuren. 

Teamruns zijn altijd bijzonder door de dynamiek die er is 

tussen de teamleden. Je moet op dit onderdeel kunnen 

schakelen, afhankelijk van je taak in het team. Als coach 

stond ik steeds met mijn rug naar het parcours en met mijn 

gezicht naar de teamleden. Het viel me op dat iedereen De locatie, het Gatorade Center, was indrukwekkend!

Kleding 2019 met dank aan onze partner in sport Royal Canin

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
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Team NL

Voor Nederland namen elf combinaties deel: Small Jasmijn van Vlimmeren met Free Wifi, Michele Taffijn-du Bois met Dinky 

Dutch, Elvira van den Dries met Tootsie, Natasja Ebben met Djillz. Medium Annemijn Wilde met Aiden, Catherine Søndergaard 

met Touch of Pink, Angelique Simons met Fiona. Large Jan Sprij met Takk, Jacco Mager met Chase, Robin Ploegmakers met 

Moor, Truus Voshart met Evy. Coaches waren Sandy Amerlaan en Henk Postma. 

heel gefocust bezig was met zijn/haar taak in het team. 

Maar ook zag ik dat diskwalificatie van een voorgaande 

loper zichtbaar stress oplevert terwijl je dus toch bij je taak 

moet blijven. Team Small werd 9e in hun klasse, team 

Medium 15e en team Large (grotere concurrentie!) werd 

21e. Als coach was ik erg tevreden met de resultaten en 

dan vooral hoe deze werden behaald. Dat het met de 

teamgeest wel goed zat, bleek het hele toernooi door 

tijdens en buiten de wedstrijden, waarbij jong en oud en 

alle klassen elkaar steunden wanneer dat nodig was. 

Individueel

Ondanks de goede inspanningen en juiste focus moeten 

de resultaten in de individuele wedstrijden in de 

toekomst beter. Wel heb ik mooie dingen gezien en de 

nodige persoonlijke groei. We moeten meer vertrouwen 

krijgen in eigen kunnen, en dat moet ons lef geven om 

nog scherper en feller te lopen. Samen hebben we een 

prachtig toernooi gelopen en een speciaal moment 

beleefd in onze Agility-carrière. Deelnemer Jan Sprij: “Je 

hebt niet door hoe speciaal dit is!” Wetend hoe vluchtig 

het is en hoe snel het afgelopen kan zijn, moet je gewoon 

volop genieten van wat je hondenteammaatje je nu biedt, 

zolang je kunt.  

Nog beter

Als coach hoop ik nog lang te bouwen aan 

AgilityTeamNL, om zo nog beter te worden. Verder 

bedank ik onze sponsor Royal Canin en last but not least 

het thuisfront van AgilityTeamNL voor wat jullie hebben 

gedaan, zoals het helpen dekken van onvoorziene 

kosten. Dit WK waren we echt allemaal AgilityTeamNL, 

een geweldig gevoel en onze grootste overwinning op 

weg naar nog meer mooie dingen in de toekomst!

Partners in sport

http://www.royalcanin.nl


http://www.winnershow.nl
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WHIPPET ‘DUSTY’ WINT EUKANUBA AWARD 2019

Overall winnaar van de Eukanuba Award 2019 is Creme Anglaise's Eat My Dust (‘Dusty’) van Jan Willem Akerboom 

en Kris van der Schaaf. Dusty behaalde 200 punten en won daarmee met overmacht. 

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 

CACIB-shows 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

Eindstand per 1 oktober 2019

Rasgroep Punten Ras Naam Hond Eigenaar

10 200 Whippet Creme Anglaise's Eat My Dust J.W. Akerboom-v.d. Schaaf

4 125 Dwergdashond, korthaar Minidogland Take After Sun P.P. Meier

9 80 Bichon frisé Sulyka Super Sunray from Summer I.L. Frenk-Kleton

9 80 Foxterrier Gladhaar Snugglewood's Orion C.A.F. Warmenhoven

6 70 Petit Basset griffon vendéen Cookie Crunch v. Tum Tum's Vriendjes G.C. Huikeshoven

1 65 Shetland Sheepdog Lundecock's Surprise Packet J.N. van Ulsen

8 60 Lagotto Romagnolo Sem Di Casa Cleo K.H.J.G. van Gemert

2 45 Berner Sennenhond Devael Loud'n Proud Vdw M.K. Wolde

7 40 Bracco Italiano Nestore Savio Du Clos des Petites Vignes S. Weber

5 25 Shiba Mara-Shimas Tamamizu W. v.d. Meer

Trotse eigenaar Kris van der Schaaf met winnaar Dusty

INFORMATIEAVOND OVER FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN

Op maandag 21 oktober jl. organiseerde de Raad van 

Beheer in Barneveld een informatiebijeenkomst over 

fokken met kortsnuitige honden. Deze avond, specifiek 

bedoeld voor fokkers van kortsnuitige honden, trok 

maar liefst tachtig geïnteresseerden. Heeft u de avond 

gemist? Op maandag 28 oktober organiseren we een 

tweede avond.

 

Tijdens de bijeenkomst geeft de Raad van Beheer 

een update over het aan het ministerie van LNV 

aangeboden fokbegeleidingsplan en de mogelijke 

consequenties van het wel of niet accepteren van ons 

voorstel door het ministerie. Verder is de avond 

bedoeld voor het beantwoorden van allerhande 

vragen omtrent het verantwoord fokken met 

kortsnuitige honden.

 

Aanmelden 28 oktober

Voor de bijeenkomst van 28 oktober, die wordt gehouden 

in het Auditorium van Aeres MBO Barneveld, kunt u zich 

uitsluitend via onze website aanmelden via het 

aanmeldingsformulier. Vol is vol, dus meld u snel aan!

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuitige-honden/aanmelding-bijeenkomst-kortsnuiten
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VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN 
OOSTENRIJK 

Van 10 tot en met 15 september werd in het Oostenrijkse Schwechat het FCI Wereldkampioenschap voor 

Werkhonden (IGP) gehouden. Een prima georganiseerde wedstrijd waar 148 honden uit veertig landen aan 

deelnamen. Het Nederlands team onder leiding van coach Jos Beck deed goede zaken. Verslag van Gerard 

Besselink, Commissie Werkhonden.

Speurwerk

De loting bij het speurwerk viel dit jaar gunstig voor 

Nederland uit. Geen overlapping in de tijden waarop 

geleiders hun afdeling moesten lopen, en vier geleiders 

op dezelfde dag op het speuren. Er waren dan ook veel 

Nederlandse supporters op de uitgestrekte speurvelden. 

Grote sporen werden uitgelegd op akkers waarop veel 

grind lag. De honden hadden het hier niet gemakkelijk, 

een groot aantal vond hier zijn Waterloo. Ook een 

Nederlandse deelnemer kreeg zijn hond niet op weg en 

werd afgefloten.

Gehoorzaamheid en pakwerk

Voor het eerst had de organisatie de teams om een 

openingstune gevraagd. Voor Nederland werd dit Viva 

Hollandia: een groot succes, want ook als er geen 

Nederlandse deelnemer aan het werk was, werd deze 

tune in het stadion gezongen. Om tegenwoordig bij 

Gehoorzaamheid nog een Zeer Goed te kunnen halen 

moet je wel van heel goede huize komen, laat staan als je 

voor een Uitmuntend wilt gaan. De Nederlandse ploeg 

kwam hier ook goed voor de dag met als uitschieter onze 

Nederlands kampioen Manon Dillenius met de Mechelse 

Herder Akido. Bij het mooie en spektaculaire pakwerk liet 

de Nederlandse ploeg zien dat we goed werkende 

honden hebben met drive, maar dat het in de 

gehoorzaamheid nog wel eens mis gaat. Mechelse 

Herder Nero van Ralph Sweebroek staat bekend om zijn 

harde stellen en liet dat ook deze keer zien, helaas voor 

de pakwerker. Die kon de mouw niet houden en onder 

groot applaus bracht Nero deze naar zijn baasje toe. 

Winnaars

Wereldkampioen werd de Italiaan Danzi Gianpaolo met 

zijn Duitse herder Gibson Mysic Megane. Deze hond 

legde de basis voor deze overwinning op de 

speurvelden, waar hij de volle 100 punten scoorde. In het 

landenklassement werd Duitsland eerste. 

Promotie WK 2020 

Er was ook een promotieteam afgereisd naar Oostenrijk 

om promotie te maken voor het WK dat in 2020 in 

Apeldoorn wordt gehouden. Zij hadden een promostand 

buiten het stadion en hebben veel liefhebbers van de 

sport te woord gestaan en flyers en VVV-mappen 

uitgedeeld. Op de maandag na het WK verzorgde het team 

nog een presentatie tijdens de gedelegeerdenbijeenkomst; 

ook hier werd promotiemateriaal uitgedeeld.

Het Nederlandse team deed goede zaken...

Peter van Oorschot met Shadow tijdens het speuren

Overdracht FCI-vlag voor WK 2020
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Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

ELLIE LUST TOONT WARE GEZICHT MALAFIDE HONDENHANDEL

In haar programmaserie 'Ellie in de handel' 

bracht Ellie Lust op maandag 14 oktober jl. een 

schokkende reportage over de internationale, 

illegale hondenhandel, die loopt vanuit voormalige 

oostbloklanden via allerlei transportwegen naar 

hondenhandelaren in Nederland. Wat de Raad 

van Beheer betreft is dat nu juist de handel die 

keihard moet worden aangepakt. Deze handel 

vertegenwoordigt meer dan 50 procent van het aanbod 

van pups in Nederland.  

Toch liggen wij herhaaldelijk onder vuur bij 

dierenactivisten als Dier&Recht, iets wat we aankaarten 

in het artikel 'Gaat hondenwelzijn nog wel om het welzijn 

van honden?', dat u kunt lezen op onze website.

Niet-objectieve berichtgeving

Een artikel in 'Nieuwe Oogst, agrarisch nieuws uit binnen- 

en buitenland', wijst op de vermeende nauwe banden die 

er zouden zijn tussen dierenactivisten en kranten-, 

radio- en televisiejournalisten. Het artikel 'Zijn er wel 

objectieve journalisten in Hilversum?' roept een beeld 

op van gekleurde, niet-objectieve berichtgeving, gericht 

op het in een kwaad daglicht plaatsen van de 

Nederlandse veehouderij. 

De Raad van Beheer onderschrijft veel van hetgeen in het 

artikel van Nieuwe Oogst naar voren wordt gebracht. Wij 

hebben immers soortgelijke ervaringen als het gaat om 

aanvallen op de kynologie en de stamboomhondenfokkerij 

in het bijzonder. Wij hebben zeker nog werk te verrichten 

en zijn er nog lang niet. Maar samen met onze 200 

rasverenigingen en ruim 5.000 actieve fokkers zetten we 

wel stappen in het proces naar een gezonde en sociale 

hond. Programma’s als dat van Ellie Lust tonen aan, dat 

de grote boosdoeners de geldwolven van de malafide 

handel zijn, waar men op geen enkele manier 

verantwoording neemt of stappen zet naar een 

verantwoorde fokkerij inclusief socialisatie en nazorg.  

Ook om die reden hebben wij het artikel op onze website 

en Facebookpagina geplaatst en aan onze achterban 

gestuurd.

 Lees het hele artikel op onze website. 

 Bekijk de reportage van Ellie Lust.

Enkele video-stills uit de uitzending van 14 

oktober...

http://www.puppieverschillen.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/is-hondenwelzijn-nog-wel-welzijn-van-honden/
https://bit.ly/32mmCQ6
https://bit.ly/32mmCQ6
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/is-hondenwelzijn-nog-wel-welzijn-van-honden/
https://www.npostart.nl/ellie-in-de-handel/14-10-2019/AT_2123377
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De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zoekt voor de afdeling Stamboekhouding een 

 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
 

Hoofdbestanddelen van de functie 

• Administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

• Het verwerken van inkomende en uitgaande post.

• Vragen van klanten beantwoorden.

• Bijhouden van de mailbox.

Functie-eisen 

• Opleiding op MBO-niveau.

• Minimaal 3 jaar ervaring.

• U bent proactief en kunt zelfstandig werken.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• U bent flexibel en accuraat. 

• U woont binnen een straal van 30 km van Amsterdam. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij werken met gedreven medewerkers met passie voor hun werk. Wij bieden marktconforme 

arbeidsvoorwaarden passend bij een verenigingsstructuur.

   

Interesse?

Met vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Winnie Soute (Afdeling Personeelszaken), telefoon 

(020) 6644471. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m vrijdag 1 november 2019 sturen aan: Raad van 

Beheer, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam of via e-mail personeelszaken@

raadvanbeheer.nl. 

De eerste gespreksronde zal in de week van 4 november 2019 plaatsvinden.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=


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

Checklist fokkers

Hulpmiddel met overzicht 
procedures en regels voor 

het online aanmelden 
nestje stamboompups.

Fokkers helpen 
fokkers

 Een netwerk van 
fokkers in je eigen 

regio waar je terecht
 kunt met vragen.

Fokker Servicelijn

We nemen contact met 
je op voor antwoord op je 

vragen op het moment 
dat het jou uitkomt.

Raadar 
Fokker Special

 Nieuwsbrief met 
informatie specifi ek

 voor fokkers.

Informatiedag 
professionele 

fokkerij 

Deskundige sprekers 
tijdens een hele dag 

vol informatie.

FokkersCafé

Ontmoetingsplek voor 
fokkers op locatie in 

              de regio.

Servicegesprek

Maak een afspraak 
met onze ervaren 

buitendienstmedewerker.

 f
o

k
k
ers helpen fo

k
k
e
r
s

R
aa

d van beheer

              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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EINDUITSAG FLYBALLCOMPETITIE 2019

Op 13 oktober jl. werd in Delft het laatste Flyballtoernooi van het seizoen gelopen 

en vond de ontknoping van de competitie plaats. In dit artikel de einduitslag van 

de Flyballcompetitie 2019.

Dit seizoen stonden er elf toernooien op de kalender. Om mee te kunnen dingen naar podiumplaatsen in de 

verschillende klassen moesten de deelnemende teams minimaal zeven tijden lopen. Sommige plaatsen waren al 

redelijk zeker, maar niet alle. Dus een aantal teams moesten in dit laatste toernooi echt nog aan de bak om hun plaats 

te behouden of te veroveren. 

Einduitslag

De einduitslag van Flyballcompetitie 2019 is hieronder 

weergegeven. Naast de plaatsing van de competitie wordt 

er ook altijd per klasse een prijs uitgereikt aan het team 

dat de snelste tijd van die klasse heeft gelopen tijdens het 

seizoen. Dit geldt niet alleen voor de competitieteams, 

maar ook voor de dagprijzenteams. De prijzen komen van 

onze partner in sport Royal Canin, waarvoor dank!

A-klasse

1e plaats – Oase Express – HSV de Oase

2e plaats – Ready to Rumble – KC Delft

3e plaats – Choose to Fly – NVBH

De snelst gelopen tijd dit seizoen in de A-klasse is 20,17 

en werd gelopen door Ready to Rumble.

B-klasse

1e plaats – Oase Rangers – HSV de Oase

2e plaats – Oase Horses – HSV de Oase

3e plaats – Flying Floaters – KC de Hofstad

De snelst gelopen tijd dit seizoen in de B-klasse is 22,46 

en werd gelopen door de Oase Rangers.

C-klasse

1e plaats – I-Dogs – KC Pampus

2e plaats – KCR de GA-ootjes – KC Rotterdam

3e plaats – Oase Arrows – HSV de Oase

De snelst gelopen tijd dit seizoen in de C-klasse is 23,50 

en werd gelopen door de I-Dogs.

De snelst gelopen tijd bij de dagprijzenteams is 21,14 en 

werd gelopen door de Road Runners van KC Zaanstreek-

IJmond.

Allemaal gefeliciteerd en op naar het seizoen 2020!

Partners in sport

A-klasse

Meer informatie en bestellen via 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

BESTEL HET BOEK NU!
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN

V
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EEN UITGAVE VAN

JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

B-klasse

C-klasse

http://www.royalcanin.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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EPILEPSIE SINT BERNARD: FORSE UITDAGING VOOR ALLE 
BETROKKENEN

De laatste tijd heeft epilepsie bij de Sint Bernard veel media- en politieke aandacht gekregen. Naar aanleiding van 

een uitzending van TV-programma Kassa werden er zelfs kamervragen gesteld. De minister gaf daarop aan dat er 

niet met dragers gefokt mag worden. Maar zo eenvoudig is het niet: epilepsie is bij de meeste rassen geen simpel 

overervende genetisch aandoening.

Paul Mandigers, Raad van Beheer-bestuurslid en 

specialist neurologie, legt uit dat de overerving van 

epilepsie binnen de rashondenpopulaties zich gedraagt 

als een simpel overervende genetische aandoening. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste 

hondenrassen ten opzichte van de mens, genetisch 

gezien, veel minder variatie hebben. Het lijkt en gedraagt 

zich dan vaak als een enkelvoudig recessief gebrek. 

Echter de meeste vormen van epilepsie zijn wel complex 

overervend. En omdat er voor de meeste vormen van 

epilepsie geen DNA-test beschikbaar is moet je dus extra 

voorzichtig zijn in je fokbeleid.

Veertig meldingen

De rasverenigingen hebben in kaart gebracht bij hoeveel 

honden epilepsie is gemeld. Het is belangrijk te 

vermelden dat een deel van deze meldingen misschien 

niet om “echte epilepsie” gaat. Verschillende bronnen in 

binnen- en buitenland zijn geraadpleegd. Naast de 

“echte” meldingen zijn ook de “social media”-meldingen 

meegenomen. De rasverenigingen komen in totaal op 

veertig meldingen (in een periode waarin 4.000 honden 

geboren zijn). Dat zou betekenen dat ongeveer 1 procent 

van de Sint Bernards epilepsie heeft. Hoewel dit niet een 

heel hoog percentage is, wordt de noodzaak om tot een 

gericht fokbeleid te komen ter voorkoming van epilepsie-

incidentie door alle partijen onderschreven.

Fokadviezen

De Raad van Beheer heeft daarom de volgende adviezen 

voor de fokkers van Sint Bernards:

• Zet reuen pas in op een leeftijd van 3 jaar of ouder. Een 

hond die epilepsie heeft, krijgt vaak zijn eerste aanval 

vóór zijn derde levensjaar. 

• Een combinatie die epilepsie heeft gegeven mag 

sowieso niet worden herhaald en bij voorkeur gebruikt 

u de ouders van nakomelingen niet meer. 

• Broers en zussen van een lijder bij voorkeur niet 

inzetten voor de fokkerij.

• Wanneer later blijkt dat een hond lijder is en al wel 

nakomelingen heeft, moeten deze nakomelingen niet 

ingezet worden voor de fokkerij. 

Maatregelen

De rasverenigingen gaan kijken wat de impact is op de 

populatie als nog meer verwante dieren van een lijder 

aan epilepsie worden uitgesloten. Daarbij is het 

verzamelen van gegevens van voorouders en 

familielijnen, in combinatie met gezondheid, van 

essentieel belang. Een goed fokbeleid houdt met 

meerdere zaken rekening, het heeft geen zin te veel 

dieren uit te sluiten waardoor andere (genetische) 

problemen naar voren kunnen komen. 

Onderzoek HAS/Toegepaste Biologie

Een student aan de HAS/Toegepaste Biologie heeft 

een stage-onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen 

van epilepsie bij rashonden. Hij deed deze stage bij 

stichting Dier&Recht, maar meldde dit niet toen hij 

rasverenigingen benaderde. De directie van de HAS 

heeft inmiddels een excuusbrief aan de betrokken 

rasverenigingen gestuurd en geeft aan dat dit niet de 

bedoeling is. We zetten sterke vraagtekens bij het 

onderzoek en de resultaten. Daar komen we op een 

later moment nog op terug.
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INTERNATIONALE 
STABIJ SUMMIT IN 
DEVENTER

Vanuit alle delen van de wereld (Amerika, 

Engeland, Scandinavië) kwamen op 

12 en 13 oktober jl. liefhebbers van 

de Stabijhoun naar Nederland om te 

praten over samenwerking, fokkerij en 

genetische diversiteit. Kort verslag van 

Diana Striegel.

Op zaterdag 12 oktober was tijdens de 

fokkersdag een Meet & Greet met de 

buitenlandse gasten en Nederlandse 

fokkers en dekreu-eigenaren. Deze 

contacten zijn erg belangrijk, we hebben elkaar immers 

nodig en we hebben een gedeeld belang: de Friese 

jachthond! Op zondag gingen de bestuurs- en 

fokcommissies met elkaar in gesprek. Er ontstonden leuke 

discussies en er werden constructieve afspraken gemaakt. 

Genetische diversiteit

Jack Windig (Wageningen University and Research) 

vertelde in zijn presentatie over de genetische diversiteit 

bij de Stabijhoun. Wereldwijd wordt er een goed beleid 

gevoerd, maar we hebben nog last van het verleden, 

toen genetische diversiteit nog onvoldoende bekend 

was. Samenwerken is nu meer dan nodig. 

Vervolgens hield Hille Fieten (Universiteit Utrecht) een 

boeiende presentatie over genetische diversiteit, de 

gezondheid van de Stabijhoun en hoe het Expertise-

Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) hierbij kan 

helpen. Screening, opslag van DNA en het bundelen van 

alle gegevens wereldwijd (met behulp van bijv. Fit2Breed) 

geeft ons inzicht en helpt ons 

verantwoorde keuzes te maken. 

(Weetje: de Stabij ‘Bijke’ heeft 

er wellicht voor gezorgd dat 

Hille als klein meisje besloot 

iets met dieren te gaan doen.)

Wetterhoun internationaal

Het ging niet alleen over de Stabijhoun, ook de 

Wetterhoun is bezig met een intensief 

outcrossprogramma. Daarnaast moet de Wetterhoun-

populatie groeien, vandaar dat dit unieke ras ook 

internationale ambities heeft. De buitenlandse 

rasverenigingen van de Stabij willen zich ook hiervoor 

inspannen. 

Voldaan en geïnspireerd gingen de deelnemers weer 

huiswaarts. Over twee jaar weer zo’n bijeenkomst. We 

houden u op de hoogte!

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND! Deze campagne is een initiatief van:

http://www.puppyverschillen.nl
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GESCHILLENCOMMISSIE: DRACHTIGE TEVEN GEEN 
TOEGANG TOT AGILITYWEDSTRIJDEN 

De Geschillencommissie heeft onlangs uitspraak 

gedaan inzake Artikel V.2. (Toelating) Reglement 

Agility. Daarin wordt bepaald dat drachtige teven 

ondanks eerdere inschrijving niet tot een wedstrijd 

mogen worden toegelaten. Dit is in overeenstemming 

met de meest recente regeling van de FCI, artikel A.9 

van de Regulations Agility d.d. 1 januari 2018. 

Deze regeling luidt kortweg: ‘Pregnant bitches are 

ineligible to enter’ (‘Drachtige teven komen niet in 

aanmerking voor deelname’). De Geschillencommissie 

overweegt dat de regel op zich duidelijk is. De draagtijd 

van een hond is 63 dagen, beginnend vanaf de dekking. 

Of een dekking geslaagd is, valt te controleren met een 

echografie. 

In de door de commissie Agility, namens de Raad van 

Beheer vastgestelde reglementen kunnen wegens 

overtreding van die reglementen en van de bijzondere 

verboden uit Titel 2 van hoofdstuk VI van dit reglement 

geen andere straffen worden gegeven dan correctie van 

de uitslag van een wedstrijd. Een HBO-stagiaire 

Diergezondheid en –management doet nu onderzoek 

naar dracht en sport. Waarschijnlijk zal dit leiden tot 

aanpassing van het Reglement Agility, maar kan ook 

gevolgen hebben voor reglementen van andere sporten. 

We houden u op de hoogte.

RAAD VAN BEHEER ENTHOUSIAST OVER 'GESPREKSTAFEL' 
minister

Op uitnodiging van de minister van LNV namen op 25 

september jl. directeur Rony Doedijns en bestuurslid 

Roelof Nuberg namens de Raad van Beheer deel aan een 

'gesprekstafel' in Utrecht over het houden van dieren voor 

hobby, vermaak en educatie. Doel was om organisaties 

met tegengestelde belangen en posities zich te laten 

verplaatsen in elkaars drijfveren en achtergronden, om 

elkaar zo beter te begrijpen. Dat werkte...

Drijfveren

Vertegenwoordigers van diverse organisaties werden 

verdeeld over negen tafels, ieder met een 

gespreksleider van het ministerie. Aan de hand van een 

aantal vragen werd de deelnemers gevraagd elkaar 

meer inzicht te geven in hun drijfveren, en daarbij vooral 

te focussen op de overeenkomsten. Roelof Nuberg zat 

aan tafel met een gespreksleider die weinig met dieren 

had, de directeur van de Nederlandse Vereniging van 

Dierentuinen, een onderzoekster 

van de Universiteit Utrecht en een 

vertegenwoordigster van stichting 

Dier&Recht.

Verfrissend

Het bleek uit de gesprekken dat 

de organisaties weliswaar andere 

wegen en middelen kiezen, maar 

dat er een gemeenschappelijk 

doel is: dieren een zo goed 

mogelijk bestaan geven. 

Gesprekspartners gingen uit 

elkaar met het uitwisselen van 

contactgegevens en de intentie om deze positieve 

dialoog voort te zetten en elkaar te helpen dat 

gemeenschappelijke doel te bereiken. Dank aan de 

minister voor deze verrassende en verfrissende sessie.

Roelof Nuberg

Rony Doedijns

http://www.databankhonden.nl
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OEFENING KARAKTERBEOORDELING VOOR KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEURS

Op 22 september jl. organiseerde VDH Kringgroep Slingeland in samenwerking met de Raad van Beheer/

Commissie Werkhonden (CWH) in Gaanderen een oefening in karakterbeoordeling voor kynologisch instructeurs, 

zoals die per 1 januari 2020 verplicht wordt bij de Duitse Herder als deze in Duitsland voor de fokkerij ingezet gaat 

worden. Verslag van Manon Pabon, kynologisch instructeur bij de NBG.

Ongeveer 35 kynologisch Instructeurs van diverse 

werkhondenverenigingen, enkele nieuwsgierige 

herdereigenaren met fokplannen en diverse 

hondengeleiders met hun hond bezochten de dag en 

werden hartelijk ontvangen door het goed voorbereide 

team van kringgroep Slingeland. Na een welkomstwoord 

van Gerard Besselink (secretaris CWH) en Ingrid Sanders 

(bestuurslid VDH), en een videopresentatie over het doel 

van deze dag, ging het gezelschap van start. 

Database

Binnen zes groepen werden de achttien diverse 

oefeningen door ervaren instructeurs een keer 

voorgedaan of uitgelegd, om daarna zelf aan de slag te 

gaan met een geleider en hond. 

Geen goed of fout in deze beoordeling voor de hond, 

alleen afgekeurd kunnen worden door agressief of 

extreem angstig gedragen of als de hond schotschuw is. 

Het is een test waaruit het “Wesen”, de aard, karakter, 

drift en meer naar boven komt en die resulteert in een 

beoordeling van 1 tot 5. Met deze resultaten kan een 

database worden opgebouwd die weergeeft hoe elke 

geteste hond zich verhoudt tot zijn/haar nestgenoten en 

of hij een meerwaarde kan zijn in de fokkerij.

Oefeningen

Oefeningen die bestaan uit betasten, meten, vrij door 

een groep bewegen, baascontact, zoekdrift, reactie op 

geluid van bijvoorbeeld een kettingzaag maar ook 

kettingen die vallen, een brede kattenloop met hoek en 

kleine opening, een wankelbord waarop de hond zijn 

balans moet vinden, gladde oppervlakken en gedrag ten 

opzichte van andere honden.

Bekijk de voorbeeldfilm.

Assistenten

Er werd al snel duidelijk dat het 

belangrijk is goede assistenten bij 

de test te hebben om het beste uit 

de hond te kunnen halen. Uit deze 

zeer leerzame dag bleek dat 

alleen een voorbeeldfilm of het 

kennen van de regels niet 

voldoende is om alles goed te 

begrijpen. Deze oefendag was 

een mooie voorbereiding op het 

goed afnemen van de test. Deze 

karakterbeoordeling kan 

overigens ook worden afgelegd 

door andere rassen en zelfs 

rasloze honden en kan worden 

uitgevoerd door speciaal 

opgeleide IGP-keurmeesters.

https://youtu.be/7Z8mEQ_qqjs
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Speciale 
aanbieding

10 
NUMMERSvoor 
€ 39,50 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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)

Vanwege het vertrek van een collega zoekt de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland voor de 

afdeling Juridische Zaken een part-time (24-32 uur)

 JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) 
 

Functie-eisen 

• Minimaal HBO Rechten, specialisatie privaatrecht, of een vergelijkbare opleiding en/of werk- en denkniveau.

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het  juridische werkveld.

• Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

• Vaardigheid in het afstemmen van de verschillende belangen van betrokken partijen.

• Ervaring met het adviseren van bestuur en/of directie.

• Beheersing van het MS Office Pakket.

Volledige beschrijving

De volledige beschrijving van de vacature vindt u op de website van de Raad van Beheer [LINKJE: https://www.

houdenvanhonden.nl/]

Interesse?

Met vragen over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Dieuwke Dokkum,  Hoofd Juridische Zaken, 

telefoon (020) 6644471. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m vrijdag 1 november 2019 sturen aan: Raad 

van Beheer, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam of via personeelszaken@

raadvanbeheer.nl.

De eerste gespreksronde zal in de week van 4 november 2019 plaatsvinden.

https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.reaal.nl
mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:personeelszaken%40raadvanbeheer.nl?subject=
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GENOMINEERDEN DUTCH PET AWARDS 2019 BEKEND

Onlangs maakte de vakjury van de Dutch Pet Awards bekend welke dierenspeciaalzaken, dierenartspraktijken, 

producten, not for profits, talenten, webshops, paraveterinairen en ketens genomineerd zijn voor een Dutch Pet 

Award. Er zijn dit jaar twee nieuwe awards toegevoegd: de Webshop Award en Paraveterinair Award. De uitreiking 

vindt plaats in pretpark De Efteling op dinsdag 5 november aanstaande.

De elfkoppige jury beoordeelde de genomineerden 

onder meer op maatschappelijk draagvlak en invloed op 

welzijn van (huis)dieren, klantbeleving, tevredenheid van 

medewerkers en ondernemers, relevantie van een 

product of onderzoek in de praktijk. Daar rolden de 

volgende nominaties uit:

• DAP Award: Dierenartsenpraktijk Flevoland, 

Dierenkliniek Cato, Bie Bijen Dierenartsen

• DSZ Award: Welkoop Westerbork, Via Natura, Baas & 

Beest, Chews & Nibbles

• Keten Award: Evidensia, Welkoop, Discus

• Webshop Award: Zooplus, Medpets.nl, Catcetera.nl

• Talent Award: Clea Otgaar, Lonneke Haselbekke, Mila 

Bucx/Jasper Buit/Maxime Kremer/Iris Smit

• Product Award: Spotted!, Health Indicator, Hutsefluts 

Amish-bal 

• Not for Profit Award: Stichting Herpetofauna, Stichting 

Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting Amivedi

• Paraveterinair Award: Paulien Menssen, Mirthe Meijers, 

team Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Dutch 

Pet Awards op dinsdag 5 november in de Efteling te 

Kaatsheuvel. Overdag vindt hier de Dutch Pet 

Conference plaats, met een aantal inspirerende sprekers. 

Ook wordt die dag de tweede Pet Monitor gelanceerd, 

met waardevolle cijfers over de huisdierenbranche. 

Meer informatie op www.dutchpetconference.nl. 

FOKKERONDERSTEUNING: FOKKERS HELPEN FOKKERS

Als koepelorganisatie die staat voor houden van honden, 

vindt de Raad van Beheer 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.

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kunt u als 

fokker meestal terecht bij de desbetreffende 

rasvereniging(en). Maar misschien is er helemaal geen 

rasvereniging voor uw ras. Of misschien wilt u graag met 

fokkers van andere rassen in contact komen, maar vindt u 

dat lastig. 

Fokkersnetwerk in de regio: 

meld u aan!

Hoe mooi is het om een netwerk in 

uw eigen regio te hebben, waar u 

terechtkunt met al uw vragen en 

problemen? Wij brengen u in contact 

met fokkers bij u in de buurt. Zij 

kunnen u helpen. Met informatie, maar ook met raad en 

daad, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens de 

dekking of bij de geboorte van een nestje. U vindt de 

gegevens van ‘fokkers helpen fokkers’ in uw 

fokkersaccount op onze website. Wilt u zelf graag 

ondersteuning bieden, meldt u zich dan aan via het 

formulier op de website onder ‘fokkers helpen fokkers’. 

 f
o

k
k
ers helpen fo

k
k
e
r
s

R
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d van beheer

De winnaars van de Dutch Pet Awards in 2018. Wie worden het dit jaar?

http://www.dutchpetconference.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
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NIEUWE AANWINST VOOR ONZE 
BIBLIOTHEEK

De Raad van Beheer is blij met de laatste nieuwe aanwinst voor de 

bibliotheek. Van Marjoleine Roosendaal, bekend van haar lezingen onder 

andere voor de Fokkerstour en als redacteur bij het blad Dogzine, kregen wij 

het boekje “Van dekking tot uitvliegen” om aan de collectie toe te voegen.

Zelf is Marjoleine Roosendaal al sinds 1991 fokker van een drietal rassen, te 

weten Stabijhoun, Wetterhoun en Havanezer. Als wetenschappelijk journalist 

schrijft ze regelmatig artikelen, dus het schrijven is haar niet vreemd. Nu heeft 

ze haar eigen ervaringen en de kennis die ze heeft over de voortplanting 

gebundeld in een handzaam boekje dat door de beginnende, maar ook de 

ervaren fokker als naslagwerk gebruikt kan worden. Het boekje is te bestellen 

via de website van Dogzine, www.dogzine.nl. 

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen aan onze bibliotheek? Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden het 

wel fijn als u daarvoor een afspraak maakt. Dat kan telefonisch op nummer (020) 6644471 of door invulling van het 

contactformulier en dit te e-mailen aan info@raadvanbeheer.nl. 

Vindt u dat er belangrijke boeken over bijvoorbeeld uw lievelingsras in onze collectie ontbreken, laat dat dan weten 

via info@raadvanbeheer.nl. 

Betrouwbare meting

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

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Dierenartsen werken 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. 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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

http://www.dogzine.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/
mailto:info%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:info%40raadvanbeheer.nl?subject=
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
https://www.reaaldierenzorg.nl/huisdierverzekeringen/hondenverzekering/?_ga=2.194374253.1168457711.1566911438-682630156.1566911438
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MIS HEM NIET: DE HOND VAN HET JAAR SHOW 2019 

Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het zover: de Hond van het Jaar Show 2019. Deze geweldige show, 

met de mooiste honden van het land, wordt gehouden op zondag 12 januari 2019 in De Flint, Amersfoort. Dat mag 

u niet missen, hetzij als (genodigde) deelnemer, hetzij als toeschouwer!

Inmiddels hebben de eigenaren van gekwalificeerde 

honden per e-mail een bevestiging van hun kwalificatie 

ontvangen, met daarop een referentienummer. Met dit 

nummer kunnen zij inschrijven. 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.

Heeft u nog vragen? Stuur dan e-mail naar 

hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl

NIET VERGETEN: NIMROD OP 11 NOVEMBER AANSTAANDE

De datum 11 november 2019, de tweede maandag in 

november, staat voor vele jachthondenliefhebbers al 

lange tijd in de agenda als de dag waarop de jaarlijkse 

NIMROD-jachtproef wordt gehouden. Binnenkort 

weten we welke achttien combinaties die dag de 

strijd aangaan. De locatie is nu al bekend: Landgoed 

Nienoord in het Groningse Westerkwartier.

De Nimrod is het jaarlijkse topevenement op 

jachtproevengebied. Alleen op uitnodiging kun je hieraan 

deelnemen. De Commissie Jachthonden benadert 

hiervoor de combinaties die in het afgelopen seizoen het 

best hebben gepresteerd, zo veel mogelijk één hond per 

ras. Het mogen meedoen aan de Nimrod is het hoogste 

dat een jachthond en voorjager in Nederland op proeven 

kan bereiken. Het is spannend voor de deelnemers, en 

toeschouwers krijgen een beeld van de mogelijkheden 

van een goed opgeleide jachthond.

Programma

07.00 uur:  ontvangst deelnemers

08.00 uur:  opening Nimrod 2019

08.15 uur:  vertrek keurmeesters, proefhoofden en 

helpers naar de proeven

09.00 uur:  aanvang proeven

18.00 uur:  prijsuitreiking Nimrod 2019

19.00 uur:  jachtbuffet

Meer informatie en de deelnemers vindt u op 

www.nimrodnederland.nl. Landgoed Nienoord is de mooie plaats van handeling

mailto://hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/HvhJ2019
mailto://hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
http://www.nimrodnederland.nl
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100-JARIG JUBILEUM VFLD IN UDENHOUT

Op zondag 22 september vierde de Vereniging van 

Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers 

en aanverwante rassen (VFLD) haar 100-jarig bestaan met 

een wandeling en een receptie, gehouden op landgoed 

"Bosch en Duin” in Udenhout. Bestuurslid Roelof 

Nuberg van de Raad van Beheer was ter plekke om een 

legpenning, oorkonde en bronzen beeldje aan te bieden.

De viering van dit prachtige jubileum bestond uit een 

wandeling met honden in natuurgebied “Loonse en 

Drunense duinen”. Er werd daarbij gebruik gemaakt van 

een hondenlooproute die door bossen en heidevelden 

voert. Op deze route kon men genieten van de aanblik 

van het grootste en mooiste zandstuifgebied van Europa.

Aansluitend volgde een goed bezochte receptie, bij 

welke gelegenheid bestuurslid Roelof Nuberg namens de 

Raad van Beheer de versierselen te overhandigde 

behorend bij een dergelijk jubileumfeest. 

De viering bestond onder meer uit een wandeling met honden in natuurgebied “Loonse en Drunense duinen”. Daarna receptie 

in een vrolijk versierde zaal. 

Bestuurslid Roelof Nuberg overhandigde namens de Raad 

van Beheer de erepenning en een oorkonde
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EEN FRANS FESTIJN IN HET 
NEDERLANDSE LIEMPDE

De Basset Artésien Normand Club Nederland hield 

op 22 september jl. zijn Kampioenschapsclubmatch 

2019 tijdens het evenement ‘Jacht en Buitenleven’ op 

landgoed Velder te Liempde. Kort verslag van secretaris 

Marion Maas.
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De honden van Nicole en Noud Horsten (foto rechtsboven) werden uitgeroepen tot winnaars

BESLUITEN VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de Raad van Beheer komt maandelijks 

bijeen om het beleid te bespreken en besluiten te 

nemen over diverse kynologische onderwerpen. 

Onderstaand leest u meer over de besluiten die 

afgelopen maand zijn genomen.

Deze maand heeft het bestuur de volgende besluiten 

genomen:

• De aanvraag van de Dutch Welsh Corgi Association 

(DWCA) tot lidmaatschap van de Raad van Beheer is 

gehonoreerd.

• De aanvraag van de Yorkshire Terrier Vriendenclub om 

de Biewer Terrier als extra ras te mogen 

vertegenwoordigen is gehonoreerd.

• De aanvraag om het ras de American Hairless Terrier 

nationaal te erkennen is gehonoreerd. Dit ras kan vanaf 

nu worden ingeschreven in het Voorlopig Register van 

het Nederlands Honden Stamboek (NHSB).
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De uitdaging: organiseer een Kampioenschapsclubmatch 

voor de Franse Basset in de sfeer van de Nationale 

d’élevage, de clubmatch van onze Franse 

zustervereniging. In Frankrijk kun je als vereniging 

makkelijk aansluiten bij een ‘Fête de Chasse’, een 

jachtfestijn in de tuin van een chateau. Tal van Franse 

jachthondenrassen geven daar acte de présence. Een 

entourage met mooie meutes, jachtkleding, jachthoorns, 

kunst, kaas en wijn. Zie dat maar eens in Nederland te 

realiseren!

42 Bassets

Toch lukt het onze vereniging steeds weer. Altijd rond een 

kasteel met kraampjes, vergelijkbaar met een Frans festijn. 

Zo waren we te gast tijdens buitenevenementen rond 

paleis Soestdijk, kasteel Vorden, kasteel Maarten 

Maartenshuis en andere buitenplaatsen. Voor veel Basset-

eigenaren net die extra stimulans om deel te nemen aan 

de clubmatch. Dit jaar waren we te gast op ‘Jacht en 

Buitenleven’, gehouden op landgoed Velder te Liempde. 

Maar liefst 42 Bassets namen deel aan de keuring, 

verzorgd door keurmeester Jan Coppens. 

Voor de eigenaren en het publiek mooi 

om te zien dat speurhonden niet altijd hun 

neus achterna gaan, maar ook met verve 

door de ring kunnen lopen. In de pauzes 

konden Basset-eigenaren een rondje 

over het terrein maken om op de 

jachtbeurs iets van hun gading te vinden.

Winnaar

Aan het eind van de dag koos Jan 

Coppens de reu Opus du Coup de Fouet 

van Nicole en Noud Horsten als 

Clubwinnaar 2019. De ‘opposite sexe’ 

werd Morphine du Coup de Fouet, 

eveneens van dit fortuinlijke echtpaar. We 

zijn tevreden dat we ook dit keer een 

nationale d’ élevage voor de Franse 

Basset hebben kunnen waarmaken!
‘Op jacht’ met de meute...

Het festivalterrein van Jacht en Buitenleven op landgoed Velder, een mooie locatie...
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KENNIS TOUR OVER 
VERANTWOORDE VOEDING 
VOOR JE HOND 

Op dinsdagavond 22 oktober jl. hield 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?'. De toehoorders waardeerden de 

lezing hoog, met een 9,2 voor de spreker en een 8,9 

voor de inhoud.

Het internet staat vol met statements en adviezen van 

‘experts’ die hun mening verkondigen over de enige 

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? Over 

deze en andere vragen rondom voeding voor de hond 

ging de lezing van Esther. 

Volgende lezingen

 →  Op zaterdag 2 november houdt Marjoleine Roosendaal 

in Ermelo haar lezing ‘De wereld van kleuren bij honden 

- vacht, neus, ogen’ (2 sessies op 1 dag). Deze 

interactieve lezing gaat ’s ochtends in op de kleuren die 

we kennen, de eigenschappen die we ervan kennen en 

de conclusies die we daaruit kunnen en mogen trekken. 

Marjoleine gaat in op de juiste benamingen zodat 

testuitslagen ook correct kunnen worden gelezen. 

Verder uitleg over de allernieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van merle en de variaties daarvan.  

’s Middags gaat het onder meer over oog- en 

neuskleuren en gaat Marjoleine in op de link tussen 

kleuren en ziektes en legt uit welke fabels er zijn en 

wat er wel klopt.  

Let op: deze sessies zijn een herhaling van 

voorgaande jaren. U kunt zich inschrijven voor de hele 

dag, inclusief lunch (€39,50) of voor de losse sessies 

(€19,50 per lezing, exclusief lunch).    

Voor deze sessie worden 15 nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters per dagdeel toegekend. Voor 

hele dag in totaal 30 punten.

 →  Op dinsdagavond 19 november aanstaande houdt 

Sam Turner in Nieuwerkerk a/d IJssel haar lezing 

'Hormonen! De invloed van hormonen op de 

ontwikkeling van de jonge hond'. Zij bespreekt het 

fysieke en mentale aspect van de puberteit bij 

honden. Deze lezing is inmiddels uitverkocht.

Esther Hagen-Plantinga

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. 
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OPLEIDINGEN: EVALUATIE BASISCURSUS FOKKEN EN 
HOUDEN VAN HONDEN

Woensdagavond 16 oktober jl. werd de Basiscursus 

Fokken en Houden van honden (BFH) geëvalueerd. 

Terugkijkend op het eerste jaar kon worden gesteld 

dat mensen vooral het modulaire systeem waarderen. 

Het maakt het mogelijk dingen te spreiden in zowel het 

volgen van de modules als het examen doen en dat is 

voor veel mensen prettig. Ook als je een module niet 

haalt, kun je sneller opnieuw opgaan voor een examen. 

Aanpassingen

Er moeten ook dingen beter. Zo werd geconstateerd dat 

Module 1, Erfelijkheidsleer (basis) moet worden 

aangepast en dat er in Module 6, Voeding en verzorging 

een aantal fouten in het deel over voeding moet worden 

verbeterd. Omdat de wet inmiddels is aangepast, moet 

ook Module 4, Wetten en regels worden aangepast. Als 

de nieuwe versies online staan krijgen docenten en 

leerlingen de juiste versie gemaild.

VKK

De modules van de Voortgezette Kynologische Kennis 

(VKK) zijn zo goed als klaar en sluiten nu goed aan bij de 

vervolgopleiding Exterieur en Bewegingsleer. Het 

zwaartepunt van de VKK-opleiding ligt vooral bij Module 7, 

Anatomie en Basis Bewegingsleer, terwijl de KK-2 

algemener georiënteerd was. Ook nu weer vragen we de 

verenigingen die de opleidingen aanbieden terug te 

koppelen hoe ze de modules hebben ervaren. Ook bij de 

VKK is de modulaire examinering van toepassing. 

Langzaam maar zeker krijgt deze nieuwe opleiding steeds 

meer vorm, maar we staan altijd open voor suggesties!

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!De deelnemers aan de evaluatie blij met de flyer...

Partners in sportKynologische Opleidingen

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.

mailto:opleidingen%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:opleidingen%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=


24Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 13   |   oktober 2019 Raadar

GASTGEZIN VOOR EEN THERAPIE-
HULPHOND, IETS VOOR U? 

Hulphond Nederland zet honden in bij therapie en 

coaching voor jongeren met gedragsproblematiek. 

Honden met een belangrijke baan, en deze honden 

hebben ook een thuis nodig. In de regio’s Rotterdam, 

Utrecht en Enschede zoekt Hulphond Nederland 

gastgezinnen voor therapie-hulphonden. Een warm 

en liefdevol thuis waar zij kunnen wonen, slapen en 

gewoon lekker hond kunnen zijn. Iets voor u? 

Stabiele thuissituatie

Als gastgezin krijgt u een therapie-hulphond in huis als 

deze ongeveer anderhalf jaar oud is. De hond brengt u 

dan twee dagen per week naar een locatie in de buurt, 

waar therapeuten van Hulphond Nederland de hond 

inzetten tijdens therapie- en coachingsessies voor 

jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme, een 

verstandelijke beperking of pestproblemen. 

Thuis heeft de hond niet veel opleiding meer nodig. Hij is 

vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie waar geen 

kinderen of volwassenen met gedragsproblemen 

aanwezig zijn. Zo is er voor de hond duidelijk 

onderscheid tussen ‘vrij zijn’ en ‘werken’. Het gastgezin 

kan bestaan uit één of meer volwassenen met eventueel 

kinderen en/of andere huisdieren. 

Eigenzinnig

Een therapie-hulphond is vaak een eigenzinnige hond. 

Net als andere hulphonden is de hond gehoorzaam en 

uitstekend opgeleid, maar ook een beetje eigenwijs. 

Deze karaktertrek heeft hij nodig voor de therapie- en 

coachingsessies. Aan zijn vrije tijd kunt u echter samen 

met hem veel plezier beleven.

Vergoeding

Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en 

medische zorg. Ook is er een kilometervergoeding voor 

het brengen naar en halen van de trainingslocatie. Zes 

keer per jaar biedt de stichting informatieavonden en 

trainingen aan voor gastgezinnen van therapie-

hulphonden. Ook komt er regelmatig iemand bij u langs 

om te bekijken of alles goed gaat. De hond blijft in 

principe tot en met zijn pensioen bij u wonen.

Interesse om ook gastgezin te zijn? Kijk dan op de 

website van Hulphond Nederland.

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:

 → 2 en 3 november Dogshow Bleiswijk  

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 24 november Dogachtigen Show, Breda  

 CAC rasgroep Dogachtigen

 → 21 en 22 december Kerst Winner, Gorinchem  

 CAC/CACIB alle rasgroepen

 → 12 januari Hond van het Jaar Show, Amersfoort 

 De mooiste honden van 2019 worden gekeurd 

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/

specifieke-agendas. 

https://hulphond.nl/help-mee/vrijwilliger-worden/gastgezin-worden/gastgezin-therapie-hulphond/
https://hulphond.nl/help-mee/vrijwilliger-worden/gastgezin-worden/gastgezin-therapie-hulphond/
http://www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.dogachtigen.com
http://www.winnershow.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2019
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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‘RAAD HET RAS’ OKTOBER: VIZSLA KORTHAAR

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 oktober was Vizsla korthaar. 

Winnaar van deze maand is Lieske Bouwhuis-Boonstra 

uit Vegelinsoord. Zij heeft haar prijs 

inmiddels in ontvangst genomen. 

Gefeliciteerd!

KC ZWOLLE APETROTS OP NIEUW CLUBGEBOUW

Op 21 september jl. werd het nieuwe clubgebouw van 

KC Zwolle feestelijk geopend en werd tegelijkertijd 

het 50-jarig bestaan gevierd. Voorzitter van de Raad 

van Beheer Jack Alberts hield een toespraak en 

overhandigde twee oorkondes, één voor het 50-jarig 

bestaan en één voor het nieuwe clubgebouw. Deze 

hebben een mooie plaats in het clubgebouw gekregen.

KC Zwolle is gevestigd op een terrein naast het spoor. Er 

was uitbreiding van het spoor nodig, en het oude 

clubgebouw bleek te dicht bij het nieuwe spoor te staan. 

KC Zwolle en ProRail hebben daarom de handen 

ineengeslagen om tot een mooie oplossing voor beide 

partijen te komen. Op 21 september droeg ProRail de 

sleutel symbolisch over aan KC Zwolle, met hond Roxy in 

de hoofdrol. Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van 

Prorail gooide de  sleutel, vastgemaakt aan een bal, weg 

en Roxy apporteerde de sleutel en gaf die aan voorzitter 

Richard Wisman van KC Zwolle. 

Win win 

In goed overleg is er een nieuw clubgebouw gekomen, 

omdat het oude niet meer te verplaatsen was en een 

nieuw gebouw veel duurzamer zou zijn. Richard Wisman: 

“Je kunt je heel boos maken als het bericht komt dat je 

clubgebouw in de weg staat. Maar we zijn juist de 

samenwerking aangegaan. Nu kun je zien wat voor moois 

dit heeft opgeleverd. We hebben allemaal water bij de 

wijn gedaan, daardoor staat er nu een mooi nieuw 

gebouw én is er ruimte voor de nieuwe sporen. Het 

nieuwe clubgebouw is een stuk kleiner, maar wel veel 

efficiënter. Wij zijn apetrots!”

KC Zwolle wil alle betrokkenen bedanken voor de 

samenwerking, de felicitaties en mooie geschenken. Wie 

het nieuwe clubgebouw wil komen bewonderen of 

gebruiken is uiteraard van harte welkom. Op 16 en 23 

januari 2020 wordt de cursus Ringmedewerker gegeven 

bij KC Zwolle, inschrijven op www.kczwolle.nl.

KC Zwolle heeft nu een mooi, nieuw en vooral duurzaam 

clubgebouw

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts overhandigt de 

oorkondes aan voorzitter Richard Wisman van KC Zwolle

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour
http://www.kczwolle.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.

28 oktober 2019:  informatieavond over het 

Fokbegeleidingsplan kortsnuitige 

rassen, Aeres MBO Barneveld

30 november 2019:  Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

21/22 december 2019: Kerst Winner/Hond 2019, Gorinchem

11 januari 2020:  Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

(uitsluitend op uitnodiging, meer 

informatie volgt)

12 januari 2020:  Hond van het Jaar 2019 show

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

LEUK CADEAU VAN EEN 
BLIJE KLANT!

Regelmatig ontvangen wij originele 

en leuke reacties van klanten. Een 

van onze medewerkers kreeg van 

een dankbare fokker een enorme 

glazen pot met wijngums, speciaal 

voor haar gemaakt en per pakketje verstuurd. Een 

bedankje in deze vorm ontvingen wij nog niet eerder.

http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.eukanuba.nl
http://www.hulphond.nl

