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Bestuur, directie en alle medewerkers
van de Raad van Beheer wensen u en uw
viervoeters sfeervolle kerstdagen en een
mooi, succesvol en vooral gezond 2020!

BEREIKBAARHEID BUREAU RAAD VAN BEHEER
Het kantoor van de Raad van Beheer is in verband met de feestdagen gesloten van 24 tot en met 27 december en
op 1 januari. De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een minimale
personele bezetting, en kunnen telefonische wachttijden oplopen of kan een reactie wat langer op zich laten
wachten. Graag uw begrip daarvoor.
Houden van honden
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KOMEND WEEKEND: KERST WINNER SHOW IN GORINCHEM
Bent u er bij komend weekend? Dan organiseren wij
de feestelijke Kerst Winner Show in Gorinchem. U
kunt er in een bijzondere kerstsfeer genieten van maar
liefst 3.200 schitterende rashonden van 150 rassen
afkomstig uit 23 landen, waaronder de VS, die strijden
om diverse titels. Maar u kunt daarnaast ook genieten
van demonstraties, workshops en een gezellige
hondenbeurs op Hond2019. Als hondenliefhebber mag
u dit niet missen!
Al enkele dagen vóór het verstrijken van de
inschrijvingstermijn op 10 december jl. was het
maximum van 3.200 honden bereikt, zodat de
inschrijving werd gestopt. Bij het secretariaat stond
daags voor de deadline de telefoon nog roodgloeiend,
aldus medewerkster Arja Noordhoek: ‘Helaas konden
we geen nieuwe kandidaten meer toelaten. Heel
jammer, maar de inschrijving was al open vanaf 1
augustus, dus iedereen heeft tijd genoeg gehad.’
Statistieken
Het overgrote merendeel van de deelnemende honden
komt uit Nederland: 2.206 honden. Een goede tweede is
Duitsland met 424 honden, gevolgd door België met 364

honden. Frankrijk brengt 66 honden in, Engeland 42,
Denemarken 27 en Zweden 18.
Van de deelnemende rassen spant de Labrador Retriever
de kroon, met maar liefst 96 deelnemende honden, goed
voor twee keuringsringen. Goede tweede is de
Flatcoated Retriever met 69 deelnemers en als derde
staat de Rhodesian Ridgeback genoteerd, met 64
deelnemende honden. Ook de Golden Retriever (47) en
de Berner Sennenhond (40) zijn goed vertegenwoordigd.
Voor meer statistieken verwijzen we u naar
www.winnershow.nl.
Hond Event: demo’s en workshops
Het Hond Event staat weer garant voor een boeiende en
interessante ervaring in de erering. Daar kunt u dagelijks
vanaf 10.00 uur namelijk genieten van een programma
over het werken en sportief bezig zijn met je hond. Dit
programma loopt door tot het begin van de erekeuringen
om 15.00 uur.
Zaterdag start met een demo van het Werkhonden
Promotie Team, gevolgd door demo’s FCI Obedience, de
nieuwe sport Detectie (Tau Track) door Natascha van der
Heiden, onze jeugdafdeling Youth, het Nederlands
kampioenschap Junior Handling en een demonstratie
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Beurs
Zoals u inmiddels gewend bent, is er ook
weer een gezellige hondenbeurs, met zo’n
veertig stands waar u accessoires en
gadgets voor honden kunt kopen of informatie over
allerhande hondenzaken kunt krijgen. Wilt u weten welke
stands u op Hond2019 kunt verwachten?
Kijk dan op de lijst van standhouders.
Betaalbaar
Voor de kosten hoeft u een bezoekje aan de Kerst
Winner Show niet te laten. De toegangsprijs voor
bezoekers is € 10,00 per persoon. Voor kinderen/
studenten/65+ is de toegangsprijs € 7,50. Parkeren kan al
voor € 6,- per dag.

FOTO: KYNOWEB/RON BALTUS

Dogdance van Brigitte van Gestel.
Op zondag start om 10.00 uur de Youthafdeling met demo’s, gevolgd door demo’s
FCI Obedience, Detectie, het Werkhonden
Promotie Team, debutanten Junior
Handling en afsluitend een demo
Dogdance van Brigitte van Gestel.
Bekijk het exacte programma.

Het evenement wordt als
vanouds gesteund door
een aantal vaste partners,
te weten Purina Proplan,
Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia,
internationaal mediapartner Our Dogs, magazine Onze
Hond en Kynoweb. Hoofdsponsor is Royal Canin.
Meer informatie, zoals de keurmeesterlijst en
veelgestelde vragen, vindt u op www.winnershow.nl en
www.hond-event.nl.

Een natuurlijke
bevalling bij een
Engelse Bulldog,
natuurlijk is dat
mogelijk! Wij zijn
altijd blij als
fokkers dit trots
melden! Hier vijf
gezonde pasgeboren pups,
drinkend bij hun
moeder.

UPDATE FOKBEGELEIDINGSPLAN KORTSNUITIGE HONDEN
Op 4 december jl. heeft de Raad van Beheer overleg
gehad met het ministerie van LNV. Onderwerp van
gesprek was het op 1 augustus jl. door de Raad
van Beheer ingediende fokbegeleidingsplan voor
kortsnuitige honden.
De vertegenwoordigers van het ministerie spraken hun

waardering uit over de inspanning die in het plan was
gestoken, de uitgebreide onderbouwing en de duidelijke
intentie om het probleem integraal aan te pakken. Helaas
kon men nog niet aangeven wanneer er een ministerieel
besluit valt, doordat de stikstofproblematiek alle andere
dossiers naar de achtergrond heeft gedrukt.
Lees de uitgebreide update op onze website

Houden van honden
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FOKKERONDERSTEUNING: CHECKLIST FOKKER
STAMBOOMHONDEN
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 graag bij het verantwoord fokken. Gericht op
mensen die voor het eerst een nestje stamboompups
fokken hebben we de Checklist Fokker Stamboomhonden
gemaakt. Handig en verstandig!
Stel: u bent van plan een nest stamboompups te fokken.
Dan is een overzicht van de procedure en regels die u moet
volgen een handig hulpmiddel. De checklist voorziet daar
heel goed in. Zo zet hij de procedure voor het online
aanmelden van een nestje stamboompups duidelijk uiteen.
Vier fases
De folder is verdeeld in vier fases die u doorloopt bij het
fokken:
1. dekaangifte
2. geboorte-aangifte
3. nestcontrole, chippen & DNA-afname
4. stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg
Voor iedere fase geeft de checklist stapsgewijs aan wat er
allemaal moet gebeuren. Per handeling kunt u afvinken of
deze is gedaan. Een handig hulpmiddel om te voorkomen dat
u iets vergeet!
Voor meer informatie en het downloaden/bestellen van de
folder bezoekt u onze website.

Fokkerondersteuning
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WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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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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MIS HEM NIET:
DE HOND VAN
HET JAAR SHOW
2019
Nog even en dan is het zover:
de Hond van het Jaar Show
2019. Deze geweldige show,
met daarin de kynologische
“crème de la crème”, wordt
gehouden op zondag 12 januari
2019 in De Flint, Amersfoort.
Dat mag u niet missen, hetzij als
(genodigde) deelnemer, hetzij
als toeschouwer! Let op: de show
begint al om 10.30 uur!

Dit jaar worden opnieuw de mooiste honden van het jaar op deze catwalk geshowd

De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van
andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top
van de rashonden in Nederland aanwezig is, maar ook
door de entourage. Het is traditie dat men zich feestelijk
kleedt voor deze show en dat de honden tip-top worden
voorgebracht en goed zichtbaar zijn voor iedere
bezoeker. Net als de honden zien ook de exposanten en
keurmeesters er op hun best uit.
Deelnemers
Inmiddels hebben de eigenaren van gekwalificeerde
honden 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.

Mooi programma
De Hond van het Jaar Show 2019 heeft weer een mooi
programma voor u in petto:
•	10:30 uur: Opening
•	10:40 uur: Beste veteraan, keurmeester Pieter Burema
•	11:00 uur: FCI-groep 10, keurmeester Anita Gielisse
•	11.20 uur: FCI-groep 9, keurmeester Wendy van Oosten
•	11:50 uur: FCI-groep 8, keurmeester Annemiek van
Luyck-Grevelink
•	12:15 uur: FCI-groep 7, keurmeester Jos Dekker
•	12:40 uur: FCI-groep 6, keurmeester Jan Coppens
•	13:05 uur: FCI-groep 5, keurmeester Leon Scholten
•	13:30 uur: FCI-groep 4, keurmeester Lex Quartel
•	14:00 uur: Korte pauze
•	14:30 uur: FCI-groep 3, keurmeester Wim Wellens
•	15:00 uur: FCI-groep 2, keurmeester Nadjia
Timmermans-Kadenko
•	15:30 uur: FCI-groep 1, keurmeester Mark Wibier
•	16:00 uur: Korte pauze
•	16:15 uur: Beste hond van de Nederlandse Rassen
2019, keurmeester Marjoleine Roosendaal
•	16:30 uur: BIS-keuring (Beste hond van 2019 in
Nederlands bezit), keurmeester Dick Baars
Show bijwonen?
Wilt u de show bijwonen? Gebruik dan het formulier op
onze website om online bezoekerskaartjes te bestellen.
Dat kan nog tot 4 januari 2020. De kaartjes liggen dan op
uw naam klaar bij de entree.
Heeft u nog vragen? Stuur dan e-mail naar
hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl of kijk op de website

Houden van honden
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VOOR DE AGENDA: DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE
Op zaterdag 15 februari aanstaande vindt de eerste ‘Dag van de lokale kynologie’ plaats. Met input van
kynologenclubs uit alle rayons en met medewerking van de Nederlandse Culturele Sportbond belooft het een
informatieve en interactieve dag te worden. Uiteraard komen deze dag tal van thema’s aan bod die de lokale
kynologen bezighouden.
De locatie en het programma zullen zo spoedig mogelijk met alle kynologenclubs gedeeld worden.

IN MEMORIAM VICTOR ALEXANDER VAN RAAMSDONK
Op 14 december jl. overleed op 71-jarige leeftijd
keurmeester Victor Alexander van Raamsdonk.
Een bevlogen, enthousiast mens, vol liefde voor de
dogachtigen in het algemeen en de Franse Bulldog in
het bijzonder.

Zijn kennel De La Parure startte hij met echtgenote Riki
in 1972 en deze zou jarenlang internationaal
toonaangevend zijn met Franse en Engelse Bulldoggen
en Bull Mastiffs. Hun honden wonnen tal van nationale
en internationale titels, 28 FCI wereldkampioenschappen
en drie Cruft Winners.
Vanaf 1996 legde Victor zich meer toe op het keuren en
hij zou uiteindelijk bevoegd worden voor 76 rassen, die
hij over de hele wereld keurde.
Victor was onder meer voorzitter van de Hollandse
Bulldoggen Club, de Boston Terrier Club Nederland,
stichting Outdoor Uden (Brabant Cup en Meierij Show) en
de Dogachtigen Show, die onder zijn leiding

internationale allure kreeg. Victor ontving de Gouden
Erepenning van de Raad van Beheer als waardering voor
zijn pionierswerk voor de Franse Bulldog.
Zijn gezondheid was al enige tijd minder goed, zijn
kynologische interesse bleef echter even groot. Met zijn
dood is de kynologische wereld een kleurrijk en zeer
aimabel mens armer. Wij wensen zijn vrouw, familie en
vrienden veel sterkte met dit verlies.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

PAS OP MET
VUURWERK!
Honden en vuurwerk gaan vaak niet goed samen. Veel honden zijn er bang
voor en iedere hond kan er onvoorspelbaar op reageren.
Pas daarom op met vuurwerk bij honden, voor de veiligheid van uzelf en alle
honden. Zo zorgen we samen voor een fijne en vellige jaarwisseling!

Houden van honden
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NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP
VOOR SPEURHONDEN
2020
Het NK voor speurhonden werd
traditiegetrouw in het eerste weekend
van december, dit jaar dus op 7 en 8
december, gehouden. De Commissie
Werkhonden tekende voor de
organisatie, omdat deze niet kon worden
ondergebracht bij een vereniging. Met
dank aan NBG-vereniging Het Struweel
en Jan Hamers voor hun hulp en inzet!
Frans van Gestel in actie op zondag
De sporen werden beide dagen gelegd in
de directe omgeving van de kantine van
Omroep Brabant een mooie “Uitmuntend” met 97
Het Struweel, zaterdag op akker en zondag op gras.
punten scoorde. De topper op zaterdag was toch zonder
enige twijfel Roland Scholten met zijn Sita. Het
Zaterdag: akker
schijnbare gemak waarmee deze hond een zeer groot
Herman Janssen met zijn Zilla kon als eerste aanzetten bij
spoor voor haar rekening nam en het vertrouwen dat zij
de keurmeester van de A-groep, Anja van der Meijden.
heeft in haar baas, gaven een perfect beeld te zien van
Zilla was voor het eerst op zo’n grote wedstrijd en had wat
wat een speurhond kan. Keurmeester Toon Hop
moeite met de omstandigheden. Toch behaalde ze een
“Goed” op dit spoor. Het tweede spoor werd gelopen door twijfelde dan ook niet en beloonde dit werk met de volle
100 punten, een unicum in de historie van de NKHarrie ten Have met een eigen fokproduct en zusje van
speurhonden.
Zilla, namelijk Zazoe. Keurmeester Toon Hop kwam tot het

eindoordeel “Zeer Goed” met 92 punten. Inmiddels had
Harold Vorstenbosch met zijn Astor ook een “Zeer Goed”
met 91 punten neergezet en behaalde Bianca Gubbels met
haar Isha 83 punten en de kwalificatie “Goed”.
Media-aandacht
De Brabantse radio en TV besteedden volop aandacht aan
het evenement. Omroep Brabant maakte een sfeerverslag
dat ’s avonds in het nieuws werd uitgezonden. Een mooie
reclame voor onze hondensport! Pech voor Carlo
Vervoordeldonk die zijn Darek net mocht aanzetten toen
men ging filmen. Darek ging goed van start, maar kon dit
niet het hele spoor vasthouden en werd daarom afgefloten.
Dit gebeurde ook met Anja Matekovic met Nick, Willem
Helder met Flash en Peter van Oorschot met Halden.
Liliane Voogd, geheel zonder zenuwen, speurde met haar
Zara 85 punten en de kwalificatie “Goed” bij elkaar. Een
mooie prestatie. Hetzelfde aantal punten behaalde Henk
Graas met zijn Luna.
Unicum: 100 punten!
De klappers van de zaterdag waren Frans van Gestel
met zijn Paco vom Haus Tarlars die voor de camera van

Zondag: gras
Omdat de honden vaker op gras speuren dan op akker,
werd verwacht dat de punten op zondag hoger zouden
uitvallen. Dit bleek niet zo te zijn. Zo had Carlo met zijn
Darek een weekend dat hij snel zal willen vergeten, op
zondag wilde de hond niet vertrekken en moest Carlo
genoegen nemen met een schamele 3 punten. Ook
Harold Vorstenbosch had met zijn Astor geen gelukkige
dag. Astor kon de spits (een scherpe knik in het spoor)
niet uitwerken en werd afgefloten. Herman Janssen kon
de mooie score van zaterdag geen vervolg geven en
behaalde een schamele 9 punten. Hoewel nog steeds
beneden het kunnen van Nick, behaalde Anja Matekovic
78 punten. Zazoe van Harrie ten Have kon het niet laten
om ganzen en zwanen belangrijker te vinden dan haar
spoor en moest hierdoor veel punten inleveren: 76
“Voldoende” was haar deel. Willem Helder kreeg zijn
Flash na de slechte start van zaterdag nu wel rond en
behaalde 73 punten, kwalificatie “Voldoende”. Henk
Graas kreeg met zijn Luna een nieuw spoor. Luna vond
dit een minder goed idee en ging de verleiding op,
helaas moest dit team met 21 punten genoegen nemen.

Houden van honden
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Gigantenstrijd
Bleven over de twee hoogst genoteerden van zaterdag.
Frans mocht zijn Paco als eerste aanzetten, kreeg wat
bemerkingen op het dieper moeten speuren (wind) en het
aanraken van de voorwerpen. Toch bleef er een mooie
“Zeer Goed” over met 92 punten. Roland moest met zijn
Sita dus 89 punten bij elkaar speuren om weer kampioen te
worden. Sita was niet zo zeker op het spoor als op zaterdag
en verloor vooral veel punten door twee voorwerpen te
overlopen. De kwalificatie “Goed” met 87 punten was haar

deel en de titel was weg. Deze ging naar Frans van Gestel
met zijn Duitse Herder Paco met 189 punten “Zeer Goed”.
WK-team
Een aantal geleiders die waren geselecteerd voor het WK
wilden om persoonlijke reden niet naar het WK afreizen.
Hierdoor is het WK-team nu samengesteld uit de
Nederlands Kampioen Roland Scholten met zijn Sita en
Liliane Voogd met haar Zara.
Gerard Besselink, Commissie Werkhonden

De winnaars vlnr Harrie ten Have (3), Frans van Gestel (1) en Roland Scholten (2)

Einduitslag
Pl.

Geleider

Hond

Ras

Vereniging

Za

Zo

Tot.

1

Frans van Gestel

Paco vom Haus Tarlars

DH

VDH

97

92

189

2

Roland Scholten

Sita von Meerblick

DH

VDH

100

87

187

3

Harrie ten Have

Zazoe van Kleyn Hammer

DH

VDH

92

76

168

4

Bianca Gubbels

Negundor Isha

MH

NBG

83

83

166

5

Lilianne Voogd

Zara van den Ronden Hoek

DH

NBG

85

76

161

Harold Vorstenbosch

Astor

MH

NBG

91

46

---

Peter van Oorschot

Halden NPA Detection Dog

MH

NBG

29

83

---

Anja Matekovic

Nick Peyotle

DH

NBG

24

78

---

Henk Graas

Luna

DH

NBG

83

21

---

Herman Jansen

Zilla v. Kleyn Hammer

DH

VDH

81

9

---

Carlo Vervoordeldonk

Darek Strbsky Stit

DH

NBG

11

3

---

Willem Helder

Jumping van ‘t Palmaleinehof

DH

NBG

7

73

-

DH=Duitse Herder I MH=Mechelse Herder
Houden van honden
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COMMISSIE EXPOSITIES VAN START
In de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 heeft de Raad van Beheer besloten een commissie in te stellen
ter bevordering van het organiseren van exposities door aangesloten verenigingen en ter bevordering van
samenwerking tussen de expositie-organiserende verenigingen: de Commissie Exposities. Onlang startte de
commissie haar werkzaamheden.
De leden van de commissie zijn Wendela Pascal-van der Cruijsen, Ilona Griffioen, Luut van Veldhuizen, Annemiek
den Os (secretaris) en Marga Weseman (voorzitter). Voor suggesties, ideeën, vragen en andere input voor de
commissie kunt u een e-mail sturen naar het bureau van de Raad van Beheer, info@raadvanbeheer.nl.

COMMISSIE KEURMEESTERS VAN START
Ook de nieuwe Commissie Keurmeesters is inmiddels van start gegaan. De commissie bevordert een actueel,
verantwoord en eigentijds keurmeestersbeleid, en bevordert de samenwerking tussen keurmeesters onderling, de
aangesloten leden (verenigingen) en overige betrokkenen.
De commissie heeft overleg met de VKK (Vereniging van Kynologische Keurmeesters) en mogelijk andere
verenigingen op het gebied van keurmeesterszaken. Verder adviseert men het bestuur van de Raad van Beheer
gevraagd en ongevraagd over de uitvoering en organisatie van keurmeestersexamens, keuringen, opleidingen en
nascholingen, alsmede over de regelgeving omtrent keurmeesters, examens, benoemingen en uitvoeringszaken.
De commissie bestaat uit zes leden: Josien van der Ree, Rob Douma, Erwin Manders, Jan Coppens, Nicole HorstenCeustermans en Joke Tak. De zittingstermijn is vier jaar.

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
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Wegens het vertrek van een collega zoekt de Raad van Beheer voor de
afdeling Juridische Zaken een parttime (24-32 uur)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)
Hoofdbestanddelen functie
•	Juridisch ondersteunen en adviseren, zowel intern (bestuur, directie en collega’s) als extern (fokkers, leden e.d.),
m.n. op gebied van verenigingsrecht en de eigen reglementen.
• Voorbereiden zaken bij Tuchtcollege en Geschillencommissie voor de Kynologie.
• Ondersteunen bij advisering over juridische (beleids)vraagstukken aan hoofd Juridische Zaken.
• Beheren overeenkomsten met derden.
• Relatiebeheer.
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 besturen en/of directies.
• Beheersing van het MS Office Pakket.
De volledige vacature vindt u op de website van de Raad van Beheer
Interesse?
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Dieuwke Dokkum, hoofd Juridische Zaken, telefoon (020)
6644471. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m dinsdag 31 december 2019 sturen aan: Raad van Beheer,
t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam of via personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50

Houden van honden
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De winnaars van 2018 en 2019 in de bloemen, vlnr: Kris van der Schaaf, Jan-Stefan Jansen (Pet Central), Sandra Sahuleka,
Jan-Willem Akerboom, Ralf de Wit (Eukanuba), Lucien Sahuleka, Peter Weltevrede (Eukanuba)]

FEESTELIJKE UITREIKING EUKANUBA AWARDS 2018 en 2019
Op 20 november jl. vond in Utrecht de uitreiking van
de Eukanuba Awards 2018 en 2019 plaats. Met een
gezelschap van maar liefst 60 personen gebeurde
de uitreiking verdeeld over verschillende locaties,
die per boot werden aangedaan. In het Stadskasteel
van Utrecht kregen de winnaars van 2018, Gwen
Huikeshoven en Lucien en Sandra Sahuleka, alsmede
de winnaars van 2019, Jan Willem Akerboom en Kris
van der Schaaf, hun awards uitgereikt.
Tussen de bedrijven door werd er een sneak preview
gegeven van veelbelovende innovaties binnen Eukanuba,
maar er werd vooral veel gelachen, gediscussieerd en
gepraat over de kynologie en de toekomst hiervan.
Medaille voor Hugo Stempher
Hugo Stempher, oud-bestuurslid van de Raad van
Beheer, kreeg een bijzondere onderscheiding: de Vriend
van Eukanuba Medaille. Hugo kreeg de medaille voor zijn
verdiensten voor Eukanuba, de Raad van Beheer en de
kynologie in het algemeen. Zijn aanwezigheid en support

op shows, events en andere
kynologische
aangelegenheden zijn
lovenswaardig. Fokker
Casper Knippenborg kreeg
de medaille ook wegens zijn
verdiensten voor Eukanuba.
Eukanuba World Challenge
Helaas moest Eukanuba
Hugo Stempher
bekendmaken dat er
komend jaar geen Eukanuba
World Challenge zal zijn tijdens de Crufts. Er wordt
bekeken of er nog een toekomst is voor deze
prestigieuze wedstrijd. De Eukanuba Award loopt
komend jaar nog door, maar het is nog niet bekend hoe
en waar de Eukanuba Award-uitreiking zal plaatsvinden.
Na 2020 wordt bekeken of er een nieuwe invulling word
gegeven aan de Eukanuba Award, en zo ja in welke vorm.
Eukanuba dankt iedereen die de afgelopen jaren heeft
bijgedragen en gestreden voor de Eukanuba Award!

Houden van honden

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 15 | december 2019

Raadar

BESLUITEN 50e ALGEMENE VERGADERING RAAD VANBEHEER

Bestuur en directie klaar voor de start

Op zaterdag 30 november 2019 vond de 50e Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder
treft u de besluitenlijst en een foto-impressie van deze
vergadering..
•	Notulen 49e Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2019
– vastgesteld
• Begroting 2020 – goedgekeurd
• Voorstel tot herziening Tuchtrecht – aangenomen
•	Voorstel tot aanpassing artikelen 5 en 10 HR (ledenlijsten/
AVG) - aangenomen
• Initiatiefvoorstel VISJ (uitbreiding bestuur) - aangenomen
•	Initiatiefvoorstel CCVH (termijn initiatiefvoorstel, artikel 13
HR) - aangenomen
•	Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR (titel Internationaal
Kampioen) - aangenomen
De agenda van de AV was deze keer op een andere manier
vormgegeven. Voor de pauze werden de formele punten kort
en bondig behandeld. Na de pauze gaf het bestuur bij het
agendapunt ‘Wat houdt ons bezig? de actualiteiten en
ontwikkelingen vanuit de Raad van Beheer weer. Roelof
Nuberg presenteerde ‘De veranderende wereld’ en Paul
Mandigers nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen op
het gebied van DNA met ‘Het gebruik van SNP’s’.

Voorzitter Jack
Alberts
opent
de
vergadering

Er wordt
ook
plezier
gemaakt

Jur
Deckers
beantwoordt
vragen

Houden van honden
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Applaus moet ook af en toe klinken...

Ruimte voor discussie en vragen

Overleg in de wandelgangen

AV_Overleg tussendoor

Ruimte voor discussie en vragen

Stemming...

Het huidige bestuur vlnr Carel Canta, Paul Mandigers, Jur Deckers, Roelof Nuberg,
Gabri Kolster, Jack Alberts en Albert Hensema

Houden van honden
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FCI ADVISEERT POSITIEF OVER KRUISINGEN
De wetenschappelijke commissie van de FCI (Federation Cynologique Internationale)
heeft een positief advies uitgebracht over het (onder voorwaarden) kruisen van rassen
en het combineren van verschillende variëteiten. Het bestuur van de FCI heeft dit
goedgekeurd en heeft hierover een mailing naar alle aangesloten kennelclubs gestuurd.
Dit advies maakt het de bij de FCI aangesloten kennelclubs mogelijk om kruisingen onder
voorwaarden toe te staan. Wel is hiervoor een plan nodig, in Nederland stellen de rasverenigingen dergelijke plannen op.
Zowel nationaal als internationaal wordt gewerkt aan het terugdringen van inteelt en verwantschap. Bekijk de meest
recente lijst met kruisingen die vanuit de FCI worden geadviseerd.
Binnen de Raad van Beheer zijn meerdere kruisingen tussen rassen en variëteiten toegestaan. Daarnaast is het bij
bepaalde rassen al mogelijk om look-alikes aan te laten keuren. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de
Raad van Beheer.

NIET VERGETEN: CRUFTS IN MAART 2020
Van 5 tot en met 8 maart aanstaande wordt in het Engelse Birmingham de jaarlijkse
Crufts gehouden. De grootste hondenshow van de wereld, waar meer dan 20.000
rashonden aan deelnemen, waaronder ook de nodige Nederlandse honden.
Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, kunt u op Crufts ook genieten van
tal van hondensportwedstrijden, demonstraties van politiehonden en blindengeleidehonden, workshops en clinics.
Ook vindt u er alle mogelijke producten voor honden, zoals boeken, verzorgingsproducten, leibanden,
trainingshulpmiddelen, video’s, kleding, toilettageproducten, schilderijen en zelfs juwelen!
Meer informatie over het evenement vindt u op de website van Crufts

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.

PAS OP MET
VUURWERK!
Honden en vuurwerk gaan vaak niet goed samen. Veel honden zijn er bang
voor en iedere hond kan er onvoorspelbaar op reageren.
Pas daarom op met vuurwerk bij honden, voor de veiligheid van uzelf en alle
honden. Zo zorgen we samen voor een fijne en vellige jaarwisseling!

Aankomende shows:
→→21 en 22 december Kerst Winner Gorinchem
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→12 januari 2020 Hond van het Jaar Show Amersfoort
→→8-9 februari 2020 Dogshow Eindhoven
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→29 feb - 1 maart Martini Dogshow Groningen
CAC/CACIB
Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in
Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/
specifieke-agendas.

Houden van honden
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UPDATE OPLEIDINGEN: HOE STAAN WE ERVOOR?
Zo tegen het einde van het jaar is een mooi moment om
te evalueren hoe ver we zijn met de opleidingen. Alle
modules staan inmiddels online, we zijn het tweede
jaar ingegaan van de Basiscursus Fokken en Houden
van honden (BFH)-cursus en het eerste jaar van de
Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)-cursus.
Voor beide cursussen zijn de eerste examens op locatie
al aangevraagd: de Rassenherkenning die tegenwoordig
bij de VKK hoort kan ook op locatie worden gedaan.
Uiteraard kan dat worden gecombineerd met modules
van de BFH-cursus. Landelijke examens blijven gewoon
bestaan, tweemaal per jaar (in 2020 op 13 juni en 24
oktober). Maar ook bij de examens op locatie kunnen
meestal eveneens externe kandidaten aanschuiven. Deze
online lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Op die manier
kan er dus voortdurend examen worden gedaan.
Voor de Modules 7, 8, 10, 11 en 12 is het examen

mondeling. Ook die examens kunnen per module worden
gedaan en de data staan online.
Overgangsperiode
Hoewel beide cursussen dus van start zijn, is er nog wel
een overgangsperiode. Tot 1 juli 2020 kunnen er
vrijstellingen op basis van extern behaalde diploma’s
worden aangevraagd. Bekijk de mogelijkheden en
voorwaarden op onze website.
Oproep verenigingen
Verenigingen die een of beide cursussen aanbieden en
nog niet op de lijst staan: wilt u uw cursus aanmelden?
Even een mail naar opleidingen@raadvanbeheer.nl en uw
cursus staat erbij! Onderstaand cursusaanbod wordt
regelmatig bijgewerkt!
Bekijk het cursusaanbod voor BFH
Bekijk het cursusaanbod voor VKK

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

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.

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 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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature. Voor meer informatie over deze en andere vacatures gaat u
naar de vacaturepagina op onze website
• Lagotto Romagnolo Club Nederland zoekt per april 2020 een nieuwe Voorzitter (m/v)

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.

‘RAAD HET RAS’
DECEMBER:
DWERGDASHOND
RUWHAAR
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 december was Dwergdashond
Ruwhaar. Winnaar van deze maand is Ellen Overmeen uit
Twello. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. 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.

21/22 december 2019: 	Kerst Winner/Hond 2019,
Gorinchem
11 januari 2020: 	Nieuwjaarsreceptie Raad van
Beheer (uitsluitend op uitnodiging)
12 januari 2020:

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.

Hond van het Jaar Show 2019

15 februari 2020: 	Dag van de lokale kynologie
(locatie volgt)
17 mei 2020: 	Dag van de Hond (thema ‘Kind &
Hond’)
24 juni 2020: 	Symposium Genetica voor de

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.

Kynologie, Utrecht

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!

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website?
Prima idee, maar graag met bronvermelding en link naar
www.houdenvanhonden.nl/raadar

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

