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CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 2020 IS BEKEND!
Op 17 mei organiseert de Raad van Beheer alweer
de tiende editie van de landelijke Dag van de Hond.
Het campagnebeeld om het beeld te promoten
is inmiddels bekend, en traditioneel heeft onze
achterban het gekozen!

Zet 17 mei dus in uw agenda en kijk regelmatig op
www.dagvandehond.nl om te zien welke locaties bij
u in de buurt meedoen!

Houden van honden
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Ieder jaar laten we een nieuw, aansprekend campagne
beeld ontwerpen en vragen wij onze achterban uit een
aantal verschillende ontwerpen (zie afbeeldingen
onderaan pagina) de beste te kiezen. Via Facebook kon
men van 15 tot 24 februari stemmen en daar maakte men
massaal gebruik van. Honderden hondenliefhebbers
hebben gestemd en kozen met 24,6 procent van de
stemmen voor het beeld van Rena en haar hond Faya
tijdens Junior Agility. Tweede, met 4 stemmen verschil,
werd het beeld van het meisje met rood jurkje op de rug
gezien. Met de keuze van het campagnebeeld start
meteen ook de promotiecampagne voor de Dag van de
Hond, met als thema Kind & Hond. Die dag zijn er op
circa dertig locaties door het hele land leuke en boeiende
activiteiten met honden te beleven.
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STANDPUNT RAAD VAN BEHEER INZAKE ERFELIJKE
EPILEPSIE
Op 28 januari jl. bood stichting Dier&Recht
de Tweede Kamer een petitie aan waarin zij
de politiek vraagt een einde te maken aan
epilepsie bij rashonden. Het TV-programma
Radar besteedde op 3 februari aandacht
aan deze materie, waarbij directeur Rony
Doedijns het standpunt van de Raad van
Beheer uiteenzette.
De Raad van Beheer onderschrijft de wens
om epilepsie als ziekte bij honden terug te
dringen. Wij willen de aandacht voor dit
onderwerp graag gebruiken om hulp te
vragen om het door ons voorgestane beleid
controleerbaar te maken. Die vraag zal met name
gesteld moeten worden aan de politiek, wetenschap en
organisaties van dierenartsen. Uiteraard nodigen wij ook
Dier&Recht uit om hierover mee te denken. Als wij dit
probleem echt willen aanpakken, zal informatie over
diagnoses (door dierenartsen) beschikbaar moeten
komen ter vorming van het fokbeleid, om controles uit te

Rony Doedijns (links) ging in het TV-programma
Radar in gesprek met Antoinette Hertsenberg
en Paul Mandigers over de aanpak van epilepsie

kunnen voeren en het beleid te handhaven.
De uitnodigingen aan politiek en diverse organisaties om
samen met ons te werken aan een oplossing zijn
intussen verstuurd.
Lees ons complete standpunt inzake epilepsie .
Bekijk de uitzending van Radar

Speciale
aanbieding

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

42,95
20 nummers voor € 74,95
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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FOKKERONDERSTEUNING: 14 MAART EN 18 APRIL
INFORMATIEDAGEN VOOR PROFESSIONELE FOKKERS
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per
jaar is een intensief proces. Voor fokkers die dit
professioneel doen, gelden aanvullende wettelijke
bepalingen. Zij hebben te maken met opleidingseisen,
overheidscontrole, juridische voorwaarden en eisen
waaraan zij als ondernemer moeten voldoen. Op 14
maart en 18 april aanstaande organiseert de Raad van
Beheer informatiedagen voor deze doelgroep.
De informatiedagen zijn bedoeld voor fokkers die
mogelijkheden en/of interesse hebben om hun fokkerij
uit te breiden en op een verantwoorde manier meerdere
nesten per jaar te fokken. De dagen worden gehouden in
het Aeres Training Centre te Barneveld, beginnen om
9.30 uur en eindigen om 17.00 uur. De kosten inclusief
lunch bedragen € 20,-/p.p. per dag. Inschrijven voor
beide dagen afzonderlijk is mogelijk.
Dag 1: zaterdag 14 maart
Sprekers van Aeres Barneveld vertellen over de Aeresopleiding ‘Vakbekwaam houder van honden’, en zoomen
in op het verplichte vakbekwaamheidsbewijs, hoe je dat
verwerft, welke eisen er worden gesteld, en hoe je aan
een stageplek komt.
Spreker mr. ing. Iaira Boissevain behandelt de algemene
voorwaarden: hoe ga je om met algemene voorwaarden
en welke grenzen zijn er aan de rechtspraak hierover?
Tot slot discussieert een panel bestaande uit de sprekers
van de dag en ervaren fokkers met elkaar en
beantwoordt vragen uit de zaal.

Dag 2: zaterdag 18 april
Spreker Léon Verheugt gaat in op de bedrijfsmatige kant
van het professioneel fokken: Kamer van Koophandel,
financiën en belastingen: niet leuker, wel makkelijker. Als
je professioneel gaat fokken word je ‘ondernemer’ en
dien je rekening te houden met wijzigingen voor je
belasting (omzet, BTW, etc), met je financiële verslag
legging en met zaken in relatie tot onder meer de Kamer
van Koophandel.
Spreker Iaira Boissevain gaat in op verzekeringen. Hoe
kun je het risico als ondernemer wat verkleinen? Welke
verzekeringen zijn er, wat vergoeden ze en welke risico’s
kleven eraan?
Medewerkers van de NVWA/LID (nog onder voorbehoud)
gaan in op vragen als: Wanneer ben je een bedrijfsmatige
fokker? Wat is het verschil tussen een controle door de
NVWA en door de LID? Waar moet je als fokker op letten?
Tot slot discussieert een panel bestaande uit de sprekers
van de dag en ervaren fokkers met elkaar en beant
woordt vragen uit de zaal.
Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over de dag en de sprekers,
alsmede inschrijven (vol=vol) gaat u naar
www.houdenvanhonden.nl/dagfokkerij.

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:
→→29 feb - 1 maart Martini Dogshow Groningen
CAC/CACIB
→→21-22 maart International Dogshow Rijnland,
Hazerswoude-Dorp CAC/CACIB alle rasgroepen

→→4 -5 april IJsselshow/Hanzeshow Zwolle
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→11-12 april Dogshow Goes
CAC/CACIB alle rasgroepen

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

Houden van honden
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RAAD VAN BEHEER VERANTWOORDELIJK VOOR CHIPPEN
STAMBOOMHONDEN
Medio februari ontstond er onduidelijkheid over de
vraag welke instantie verantwoordelijk is voor het
chippen van stamboomhonden. De Vakgroep VPHD
bleek alle aangesloten (ras)verenigingen te hebben
benaderd over dit onderwerp en verstrekte daarbij
onjuiste informatie. Als reactie gaf de Raad van Beheer
aan dat de buitendienstmedewerkers van de Raad van
Beheer formeel door de overheid zijn aangewezen als
chippers. Zij zijn de aangewezen functionarissen om dit
werk te doen.
Voor het chippen van stamboomhonden zijn de
buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer door
de overheid aangewezen als chippers. In die hoeda
nigheid controleren zij elk nest van stamboomhonden in
Nederland. Zij zien ook elke locatie en kunnen zo nodig
een locatiecontrole uitvoeren. Dat is uniek in de wereld
en sluit naadloos aan bij de landelijke wetgeving en
controle die wenselijk is om zo compliant mogelijk te
kunnen zijn als landelijke koepelorganisatie.
Uitzondering
Wanneer een fokker dek- en geboorteaangifte doet bij
de Raad van Beheer, en dus stambomen aanvraagt, is het
chippen van de pups onderdeel van het totale pakket van
de dienstverlening. Omdat het chippen en identificeren,
alsmede het afnemen van een swab voor het opstellen
van een DNA-profiel, onderdeel is van een hele
procedure, zijn deze diensten bij de prijs voor stam
boomafgifte inbegrepen. Gebleken is dat fokkers het
prettig vinden dat het om een totaalpakket gaat. Alleen
bij hoge uitzondering wordt het chippen door een
dierenarts geaccepteerd. Denk aan een situatie waarin

de Raad van Beheer de pups niet kan chippen vanwege
besmettingsgevaar, maar de fokker wel moet voldoen
aan de wettelijke verplichting ten aanzien van identificatie
en registratie.
Herkenbaar chipnummer
Daarnaast hebben we laten weten dat de Raad van
Beheer gebruikmaakt van een eigen chipnummerreeks
die begint met 52814…. Hierdoor is altijd aan het
chipnummer te zien of het om een stamboomhond gaat.
Voor de monitoring van rasgebonden ziektes en
afwijkingen via onder andere PETscan is de eigen
chipnummerreeks eveneens van eminent belang.
De Raad van Beheer heeft de Vakgroep VPHD laten
weten het niet op prijs te stellen dat zij de bij ons
aangesloten (ras)verenigingen heeft aangeschreven en dat
zij daarbij onjuiste informatie heeft verstrekt.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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FAIRDOG: RAAD VAN BEHEER EN DIERENBESCHERMING
BLIJ MET HARDE EU-AANPAK ILLEGALE HONDENHANDEL
Illegale hondenfokkerijen, vooral in Oost-Europa,
moeten volgens het Europees Parlement hard
worden aangepakt. Ook moet er een Europees
registratiesysteem komen om een einde te maken
aan de illegale handel. Directeur Rony Doedijns
van de Raad van Beheer en Piko Fieggen van de
Dierenbescherming, beiden deelnemers in FairDog,
gaven op 12 februari jl. gezamenlijk commentaar op dit
bericht in het NPO Radio 1-programma Stax&Toine.
Piko Fieggen

Het Europees Parlement wil dat de handel in puppy’s uit
illegale en malafide fokkerijen aan banden wordt gelegd.
Met een overgrote meerderheid stemde het Parlement
op 11 februari jl. voor een gezamenlijke aanpak van
illegale hondenfokkerij. Het gaat om een plan voor een
uniforme Europese registratie en identificatie van
honden. Zowel de Raad van Beheer als de Dieren
bescherming geeft aan dit plan van harte toe te juichen,
dat uitstekend aansluit bij het FairDog-project waar zij
sinds januari 2020 in een coalitie van meerdere
organisaties aan werken.
Overspoeld
Momenteel wordt de Nederlandse hondenmarkt
overspoeld door honden gefokt in illegale honden
fokkerijen in bijvoorbeeld Hongarije of Roemenië. Rony
Doedijns geeft in de uitzending aan zich ernstig zorgen te
maken over hoe er in deze fokkerijen wordt omgegaan
met de dieren: ‘Er wordt totaal niet met liefde gefokt,
maar puur een commercieel belang gediend. Er is vaak
totaal geen oog voor dierenwelzijn.’
Strenger straffen
Om de illegale handel en massafokkerij aan te pakken wil
het Europees Parlement dat er een EU-breed registratie
systeem voor honden en katten komt. Dat is momenteel
nog een bevoegdheid van de lidstaten zelf. Ook moeten

Rony Doedijns

er strengere straffen komen voor de personen die deze
handel mogelijk maken, van handelaar tot dierenarts.
Rony Doedijns vindt het plan voor een Europese
registratie en identificatie een belangrijke stap voor het
welzijn van honden. Wel denkt hij dat het niet eenvoudig
zal zijn om dit te handhaven, omdat niet in alle landen
dezelfde normen worden gehanteerd.
Zorgvuldigheid
Zolang de regels er nog niet zijn, raadt Doedijns aan om
zorgvuldig een hond uit te zoeken: ‘Als je een puppy
koopt, ga niet naar een showroom vol puppy’s. Bereid je
zorgvuldig voor, het mag geen impulsaankoop zijn.’
Kopers hebben echter vaak geen idee dat de puppy’s
onder niet al te beste omstandigheden zijn gefokt, slecht
gesocialiseerd zijn en ziektes met zich meedragen.
Om aan de bewustwording van de consument te werken,
hebben de Raad van Beheer, Dierenbescherming en nog
een aantal andere organisaties uit de hondensector de
handen ineen geslagen in het project FairDog. Lees meer
hierover op www.fairdog.nl.
Beluister het interview op NPO Radio 1
Lees het artikel op Dogzine
Lees het artikel op NOS.nl

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.

Houden van honden
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Werkhondenkeurmeesters Van Oirschot en Kwak
benoemd tot erekeurmeester
Op zondag 26 januari jl. werden tijdens een
vergadering van africhtingkeurmeesters Ton van
Oirschot en (postuum) Siem Kwak benoemd tot
erekeurmeester van de Raad van Beheer. Ton van
Oirschot en Siem Kwaks dochter Esther kregen de
oorkonde en bloemen uitgereikt door bestuurslid Jur
Deckers van de Raad van Beheer.
Siem Kwak werd in 1998 benoemd tot africhting
keurmeester. Hij werd een graag geziene keurmeester in
Nederland maar ook in het (soms verre) buitenland. Met
zijn eigen honden werkte hij vele africhtingwedstrijden af
– met meestal prima resultaat. Helaas is Siem na een
ziekbed van een jaar op 18 oktober jl. overleden. Nog op
4 september jl. gaf hij desgevraagd aan dat hij het een
hele eer zou vinden om tot erekeurmeester te worden
benoemd. De Commissie Werkhonden zette daarop een
aanvraag daartoe in gang, wat resulteerde in deze
benoeming. Triest genoeg kon Siem de uitreiking zelf niet
meer meemaken, zijn dochter Esther (zie hieronder) nam
de oorkonde namens haar vader in ontvangst.

Ton van Oirschot
Ton werd in 1985 benoemd tot africhtingkeurmeester van
de VDH en werd in 2008 benoemd tot keurmeester van
de Raad van Beheer. Ton was samen met zijn broer Peter
eigenaar van kennel ‘Van de Herderskring’, waarbij Peter
de kynologisch kant op zich nam en Ton de africhting.
Ook was Ton vele jaren voorzitter van VDH-kringgroep
‘De Ypelaar’ en lid van de commissie Bijstand Africhting
van de VDH. Hij gaf daarnaast de nodige cursussen
binnen de VDH, met name binnen de afdeling NoordBrabant. Reden genoeg om hem met het erekeur
meesterschap te eren. Om gezondheidsredenen legde
Ton eind 2018 zijn functie als keurmeester neer.

Houden van honden
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WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN FCI 2020:
OLYMPISCHE SPELEN VOOR WERKHONDEN

Hoofdsponsoren van FCI2020: Jan Veeneman, Arian Tak, Carel en Monique Meijer

Van 9 tot en met 13 september 2020 wordt op het
prachtige sportpark Orderbos bij voetbalvereniging
CSV te Apeldoorn het Wereldkampioenschap
Werkhonden FCI 2020 gehouden. Een groot
internationaal hondensportevenement met zo’n 160
deelnemende combinaties uit circa veertig landen. We
kijken de komende maanden in Raadar mee met de
voorbereidingen. Met dank aan Maud Diemer.
We maken kennis met de sponsors/organisatoren Arian
Tak (Happy Dog o.a. bekend van Dag van de Hond), Jan
Veeneman (bouwonderneming Veeneman, sponsor) en
Carel en Monique Meijer (Apport Hondesport). Zij maken
het evenement mogelijk, in samenwerking met de
Commissie Werkhonden en de Raad van Beheer.
‘Olympische Spelen’
Maud Diemer van de Vereniging van Fokkers en
Liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH) doet de
public relations van het evenement: ‘Zo’n evenement kun
je zien als de Olympische Spelen onder de werkhonden,
met rond de 8.000 toeschouwers uit binnen- en
buitenland. Daar gaat heel veel werk in zitten van heel
veel vrijwilligers. We bedanken de gemeente Apeldoorn
en natuurlijk voetbalvereniging CSV Apeldoorn voor de
schitterende accommodatie en de inzet van hun
vrijwilligers. Daarnaast het vaste team dat met passie,

inzet en doorzettingsvermogen alles tot in de puntjes wil
voorbereiden. Sport verbroedert, sport maakt compe
titief, sport maakt dat mensen kwaliteit importeren en
beter fokken.’
Internationale
bekendheid
Maud: ‘Door de grote
internationale
bekendheid is dit WK
een unieke gelegenheid om fokkers, liefhebbers en
geïnteresseerden elkaar te laten ontmoeten. Wij zien
ernaar uit om in september oude bekenden en nieuwe
gezichten een warm welkom te heten en onze
werkhondenrassen te tonen in al hun kwaliteiten. We
hopen dat alle deelnemers, gasten en
hondensportvrienden zullen genieten van hun verblijf in
Apeldoorn en de gastvrijheid van de Nederlandse
mensen ervaren. Daar doen we ons best voor, er wordt
zelfs een evenementencamping op het terrein geregeld!’
Een sfeerimpressie van het evenement en de locatie is te
vinden op www.fci2020.nl. Gedurende het evenement is
er een stand van de Raad van Beheer waar u alle
mogelijke informatie kunt krijgen. Een interview met de
hoofdsponsoren leest u in het magazine Hondensport en
Sporthonden, van Uitgeverij Topaaz.

Houden van honden
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WOLF OF HOND: 18.000 JAAR OUDE PUP ONTDEKT

FOTO: SERGEY FEDOROV

Eind vorig jaar werd in Siberië het stoffelijk overschot
gevonden van een pup die zo’n 18.000 jaar geleden
op een leeftijd van twee maanden overleed.
Wetenschappers vragen zich af of het een hond is of
toch een wolf.

De resten van het dier zijn uitzonderlijk goed bewaard
gebleven in de permafrost, bodem die nooit helemaal
ontdooit. Zo zijn de tanden, vacht en neus van het dier
nog steeds te zien. De pup – een reu die door de
onderzoekers Dogor (vriend) is genoemd – was twee
maanden oud toen hij
stierf. De doodsoorzaak is
onbekend.
Wetenschappers hebben
DNA-onderzoek gedaan,
maar konden nog geen
uitsluitsel geven over de
vraag of het om een wolf
of een hond gaat.
Mogelijk is het dier een
evolutionaire link tussen
de wolf en de moderne
hond. Als het toch een
hondenpup is, is het de
oudste hond ooit
gevonden.

CRITERIA ‘LEGE VERENIGINGEN’ GELDIG VANAF 1 MAART
Mede op verzoek van enkele leden van de Raad van Beheer heeft het bestuur nadere regels opgenomen om
invulling te geven aan wat moet worden verstaan onder een aangesloten vereniging die ‘niet langer of op
onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied’. Dit is namelijk één van de gronden om het lidmaatschap
op te zeggen (artikel 7 lid 2 onder a. Statuten).
Alvorens tot invulling van de criteria over te gaan, heeft
de Raad van Beheer begin 2019 de leden geraadpleegd
door middel van een enquête. Deze is door 137 (van de
ruim 300) leden ingevuld. De uitkomst van deze enquête
is vervolgens gebruikt om nadere regels op te stellen,

zodat het lidmaatschap van verenigingen die ‘niet langer
of op onvoldoende wijze werkzaam zijn op kynologisch
gebied’ opgezegd kan worden.
De regels vindt u op onze website . Zij treden 1 maart
2020 in werking.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

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

Houden van honden

Deze campagne is een initiatief van:
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open dag bij Hulphond Nederland
Op zaterdag 28 maart aanstaande organiseert Hulphond Nederland een open dag. Een uitgelezen kans om een
kijkje te nemen achter de schermen van het opleidingscentrum van de stichting in Herpen. Voor fokkers die
interesse hebben in een samenwerking met Hulphond Nederland is er een speciale informatiestand.
Op deze dag, die duurt
van 10 tot 16 uur,
organiseert Hulphond
Nederland verschillende
activiteiten. Er zijn
bijvoorbeeld
demonstraties van
puptrainingen en van
therapeuten met
Therapie-hulphonden.
Ook laten de trainers
van de stichting zien hoe
zij honden opleiden voor
diverse hulpvragen.
Verder presenteren
enkele cliënten hoe hun
leven veranderd is door
de komst van een
hulphond. Enkele weken
voorafgaand aan de
open dag wordt het definitieve programma
bekendgemaakt op de website van Hulphond Nederland.
Meer informatie vindt u op www.hulphond.nl.
Let op: het is helaas niet toegestaan om eigen honden
mee te nemen!

OPMERKELIJK: WESTMINSTER KENNEL CLUB DOG SHOW
Van 8 tot en met 11 februari jl. werd in New York de prestigieuze Westminster Kennel Club Dog Show gehouden.
De show, waaraan een kleine 3.000 honden aan deelnamen, is enorm populair in Amerika en wordt door
duizenden toeschouwers bezocht en op radio en TV gevolgd. Best In Show werd de zwarte poedel Siba.
De Westminster Kennel Club Dog Show is een show
voor alle rassen die al sinds 1877 jaarlijks wordt
georganiseerd in het roemruchte Madison Square
Garden. Het gaat om een zogenoemde ‘benched show’
waarbij de deelnemende honden continu geshowd
worden in hun bench, behalve wanneer ze de ring in
moeten, verzorgd moeten worden of hun behoefte
moeten doen. De bedoeling hiervan is dat zowel
toeschouwers als fokkers alle ingeschreven honden van
dichtbij kunnen zien.
Houden van honden
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ONDANKS TERUGTREKKEN BELGIë EN LUXEMBURG GAAT
BENELUX WINNER DOOR!
Helaas hebben België en Luxemburg zich zonder
opgaaf van redenen teruggetrokken uit de Benelux
Winner en Champion. Tevens werd een vergadering
over dit onderwerp tussen de drie organiserende
landen zonder uitleg afgezegd. Het bestuur van de
Raad van Beheer betreurt deze gang van zaken, maar
heeft desondanks besloten door te gaan met het
concept Benelux Winner en Champion.
De Benelux Winner en Champion is een succesvol
concept, reden waarom wij deze competitie dan ook
willen behouden voor onze leden en achterban. Omdat
het concept formeel is ingebed in onze reglementen en
géén officiële FCI-titel oplevert, willen wij op basis van de
huidige reglementen en voorwaarden vorm en inhoud
blijven geven aan het concept.
Internationaal
De Raad van Beheer zal jaarlijks aangeven welke drie
shows de Benelux Winner-titel krijgen toegekend.

Hierdoor blijft het voor exposanten mogelijk om de titel
Benelux Winner en uiteindelijk Benelux Champion te
behalen, vanuit het concept dat dit behaald moet zijn in
drie landen. De titels zijn immers verbonden aan het
behalen van het CACIB en de beste jeugd en veteraan
per geslacht. De Raad van Beheer zal via de gebruikelijke
kanalen aan exposanten en andere achterban laten
weten welke shows worden aangemerkt als Benelux
Winner binnen het concept dat door Nederland zal
worden voortgezet.

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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JACHTBEURS ‘JAGD & HUND’ IN DORTMUND IS DE MOEITE
WAARD

bronstijd. Het is even wennen,
maar te zien aan alle
omstanders is het toch echt
een serieuze
aangelegenheid...

Van 28 januari tot en met 2 februari
werd in Dortmunder Messe de
jachtbeurs ‘Jagd & Hund’ gehouden.
Het is de grootste jaarlijkse
jachtbeurs van Europa: zes hallen vol
jachtaccessoires van fabrikanten uit
meer dan veertig landen. Daarnaast
zijn er nog twee hallen voor ‘Fisch &
Angel’ (vis en haak) en een voor het Wild Food Festival
- met buiten een spectaculair off-road parcours dat je
kunt afrijden... Verslag door Michèle Taffijn.
De Jagd & Hund-beurs wordt bezocht door jagers en
hondenliefhebbers uit heel Europa, met in 2019 meer dan
82.000 bezoekers. Continu zijn er demonstraties van
onder andere jachthonden, roofvogels, jachthoorn
blazers, een catwalk vol met jachtkleding en zelfs een
officiële wedstrijd burlen, het nabootsen van herten in de

Nederlandse
Jagersvereniging (NJV)
De stand van de NJV was vol
Nederlandse en buitenlandse
bezoekers. Samen met de
Hubertus Vereniging
Vlaanderen had men een
mooie plek tegenover de ring,
waar zo’n 1.300 jachthonden
werden voorgebracht. Wij
werden ontvangen door
NJV-directeur Laurens
Hoedemakers, die enthousiast
vertelde over de inzet van de NJV op deze beurs en de
vele contacten die hier worden gelegd. Voor de leden
van de NJV was er een verloting uitgeschreven met
mooie prijzen. In dezelfde hal bezochten we tevens vele
stands van rasverenigingen van Duitse jachthonden.
Mooi om te zien!
Voor 2021 staat Jagd & Hund gepland voor 2 tot en met 7
februari. Een aanrader voor liefhebbers van jachthonden!
Meer informatie op www.jagd-und-hund.de

Houden van honden
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BRITSE In- en uitreisregels huisdieren onveranderd
tot 2021
De regels voor reizen met huisdieren van en naar het
Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit zullen voorlopig
niet veranderen. De huidige regels blijven geldig tot
1 januari 2021. Of, en zo ja hoe, de regels na 1 januari
2021 zullen veranderen is nog niet bekend.
Na 1 januari 2021 zal de Europese Unie waarschijnlijk de
extra eis gaan stellen dat honden een bloedtest moeten
hebben ondergaan, om te testen of de rabiësvaccinatie
goed is aangeslagen. Deze bloedtest moet worden
uitgevoerd door een dierenarts, minimaal 30 dagen na de
eerste rabiësvaccinatie. De resultaten van de bloedtest
moeten ook in het Europese dierenpaspoort staan.
Het is ook mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zelf de
regels aanscherpt. In dat geval is het mogelijk dat er
een bloedtest noodzakelijk is, met een wachttijd van
drie maanden vanaf het moment van bloedafname. Het

Verenigd Koninkrijk heeft echter tot nog toe aange
geven zijn eisen niet te zullen wijzigen. Hieronder nog
even kort de eisen:
Van Nederland naar het VK
→→Het dier moet gechipt zijn vóór de rabiësvaccinatie!
→→Vaccinatie tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De
eerste vaccinatie moet minstens 21 dagen voor vertrek
gegeven worden, daarna binnen het vaccinatieschema
opnieuw vaccineren.
→→Het dier moet een geldig Europees dierenpaspoort
hebben.
→→Voor honden: behandelen tegen lintworm
(Echinococcus), uit te voeren minimaal 1 dag (24 uur) en
maximaal 5 dagen (120 uur) vóór het tijdstip van
aankomst in het Verenigd Koninkrijk.
Van het VK naar Nederland
→→Het dier moet gechipt zijn vóór de rabiësvaccinatie!
→→Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht.
→→Geldig reisdocument: een Europees dierenpaspoort dat
is uitgegeven in een EU-lidstaat (inclusief Verenigd
Koninkrijk, tot eind dit jaar) of een
gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële
autoriteit van het VK.
Kijk voor meer informatie op de websites van het LICG en
van de NVWA.

‘RAAD HET RAS’ februari: Barbado da Terceira
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 februari is
Barbado da Terceira. Winnaar van
deze maand is Sanne Voskuilen
uit Harderwijk. Zij heeft haar
prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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Het panel van sprekers ging na afloop in discussie met de zaal en beantwoordde vragen.

EARTH CONGRES BRENGT PARTIJEN SAMEN VOOR
DIERENWELZIJN
Op vrijdag 7 februari jl. vond in het auditorium van
Prins Petfoods te Veenendaal het eerste (uitverkochte)
EARTH Congres plaats. Het congres trok een breed
publiek van dierentuineigenaren, roofvogelhouders,
kattenverenigingen, Dierenbescherming, Raad van
Beheer, Bond voor Vogelliefhebbers en vele andere
partijen. Met Sacha Gaus als dagvoorzitter kwam er een
inhoudsvolle en respectvolle discussie op gang.

Presentaties
Hoogleraar Bas Rodenburg (Universiteit Utrecht)
vertelde over zijn onderzoek naar het verbeteren van de
methodes om het welzijn van dieren te meten aan de
hand van gedragsindicatoren. In dit onderzoek worden
dieren ook zelf bevraagd hoe zij hun leefomgeving
ervaren. Een onderzoek dat voor houders van dieren
interessante, nieuwe invalshoeken oplevert. Erna
Philippi-Gho en Sebastiaan Scheffer
deelden hun ervaringen met de
problematische invoering van de Positieflijst.
Als juriste voerde Erna mede vanuit het
Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)
succesvolle rechtszaken tegen de overheid,
die op basis van onvoldoende onderzoek en
systematiek specifieke wet- en regelgeving
doorvoert. Sprekers onderschreven het
uitgangspunt dat dierenwelzijn nooit in het
geding mag zijn, maar lieten zien dat over
het onderzoek en de vaststelling of dieren
op een voor hen acceptabele manier
gehouden kunnen worden veel te zeggen
valt. Een goede, inhoudelijke input vanuit de

Houden van honden
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sector is op dit punt dan
ook zeer wenselijk. Marco
Westerhof gaf aan hoe we
met educatie de sector
naar een hoger plan
kunnen tillen. Kennisdeling
en educatie zijn niet voor
niets enkele van de pijlers
die Our-Earth hanteert. De
handen ineenslaan,
opleidingen nog meer
verbinden met de praktijk
zou voor de sector een
prima uitgangspunt zijn.
De paneldiscussie aan het eind van het congres was levendig en boeiend
Hoogleraar diergedrag
Saskia Arndt (Universiteit
Paneldiscussie en netwerken
Utrecht) wil door middel van onderzoek meer inzicht
In een paneldiscussie werd tot slot een aantal stellingen
krijgen in de belevingswereld van dieren en vertelde hoe
behandeld en werden veel vragen uit de zaal besproken
ze dat wil doen. Gedrag kunnen we waarnemen en is
door de verschillende sprekers. De dag werd afgesloten
daardoor het belangrijkste kenmerk van het aanpas
met een netwerkborrel waar partijen met zeer verschil
singsvermogen, de cognitieve vaardigheden en
lende achtergronden en invalshoeken op respectvolle
emotionele toestand van een dier. Aan de hand van het
wijze met elkaar het gesprek aangingen en inzicht kregen
gedrag van dieren kunnen we hun welzijn afleiden. Het
in elkaars werelden.
zou mooi zijn als de uitkomsten van zo’n onderzoek
worden gedeeld met de sector en benut door de
overheid. Rogier van Rossem, onder andere verbonden
aan Our-Earth, werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van
een strategisch document dat recht doet aan dieren én
dierenhouders. Hij wil informatie ophalen bij alle
betrokken partijen alvorens eind dit jaar met dit
strategisch document te komen.

Insteek van organisator Our-Earth is hobby- en
beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de
(Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te
komen met een gedragen en regulerende input teneinde
het dierwelzijn te verbeteren en rust en duidelijkheid te
brengen onder de houders.

VOOR DE AGENDA: ANIMAL EVENT BEGIN MEI!
Op 1, 2 en 3 mei 2020 wordt bij de Beekse Bergen in
Hilvarenbeek weer het spectaculaire Animal Event
gehouden. Op hondengebied vindt u hier de laatste
trends en ontwikkelingen, maar ook spectaculaire
dierenshows, interactieve workshops, educatieve
demonstraties, sfeervolle foodcourts en verrassend
straattheater. Helaas gaat bij gebrek aan een sponsor
het Rashondendorp niet door!
Animal Event is het enige festival in Nederland waar
dieren centraal staan én waar je je hond mee mag
nemen. Duizenden honden met baasjes en andere
dierenliefhebbers uit alle windstreken komen jaarlijks
naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij
Tilburg. Om daar te genieten van acts, demonstraties en

shows, workshops te volgen en te shoppen bij de vele
winkeltjes met de mooiste huisdierenspullen en allerlei
soorten dierenvoer.
Voorverkoop van tickets (met korting) start op 1 maart
2020. Kijk voor meer informatie, actueel programma en
tickets op www.animal-event.nl.

Houden van honden
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KENNIS TOUR 2020 START MET ROSWITHA VAN DE SANDT
De Raad van Beheer Kennis Tour gaat in 2020 door,
met opnieuw een mooi divers programma aan sprekers
en onderwerpen. De eerste sessie wordt op dinsdag 24
maart aanstaande in Nieuwerkerk a/d IJssel verzorgd
door Roswitha van de Sandt met haar lezing ‘For your
eyes only: over ogen, oogafwijkingen en het ECVOonderzoek’. Op veler verzoek herhalen wij deze lezing
uit 2019 nog eenmaal. Boek snel uw plaatsen!
Gezondheid van de hond is essentieel. Daarbij hoort ook
de gezondheid van de ogen. Wanneer ogen aangeboren,
erfelijke of verkregen afwijkingen hebben of gaan
vertonen, kan dit het welzijn van de hond aantasten. Om
inzicht te krijgen in de wereld gezien ‘door de ogen van
de hond’, neemt Roswitha van de Sandt u mee in de
anatomie en functie van het oog. Ze behandelt vragen
over hoe de hond ziet (ziet hij kleur of zwart-wit, hoe
goed ziet hij op afstand), daarna bespreekt zij
oogafwijkingen én de impact daarvan op de hond.
Uiteraard is voorkómen altijd beter dan genezen, om die
reden is bij veel rassen het onderzoek op erfelijke
oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, verplicht.
Roswitha besteedt uitgebreid aandacht aan de uitvoering
van dit oogonderzoek, waar op wordt gecontroleerd, hoe
dit wordt beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te
voorkomen zijn. Zowel de fokker als de toekomstige

Roswitha van de Sandt

pupeigenaar kan hiermee zijn voordeel doen.
Voor deze sessie worden 15 nascholingspunten voor
exterieurkeurmeesters toegekend.
Aanmelden voor deze lezing

OPLEIDINGEN: HET LOOPT STORM VOOR EXAMENS!
Inmiddels komen de eerste locatie-examens voor de
rassenherkenning eraan. Ook voor de andere modules
van de opleiding Voortgezette Kynologische Kennis
(VKK) kan er worden aangemeld voor de examens.
Dat hebben we geweten: zodra de inschrijving open
was, liep het storm! Mooi te merken dat er zo veel
belangstelling is! De manier van examineren is voor de
VKK-opleiding ook enigszins aangepast, hopelijk gaat
dat positief uitpakken.
Voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden
(BFH) is er inmiddels gewerkt aan proefexamens, zodat
er tijdens de opleidingsdagen geoefend kan worden met
het examen. Zo weten de kandidaten wat ze te wachten
staat en kunnen ze ook wennen aan de wijze van
examineren. Docenten kunnen deze proefexamens via
hun docentenaccount downloaden.

Landelijk examen
In juni is er een landelijk examen voor de BFH-modules,
maar er zijn ook alweer meer aanvragen voor examens
op locatie. Vrijwel alle organisaties bieden externe
kandidaten de mogelijkheid mee te doen aan de
examens, bekijk het overzicht.
Inschrijven voor cursussen
Voor de data en inschrijfmogelijkheden van de cursussen
BFH en de examens bekijk de desbetreffende
webpagina , voor de mogelijkheden van de VKK kijk hier.
Om belangstellenden zo goed mogelijk te informeren
waar en wanneer er een cursus of examen wordt
georganiseerd, vragen wij organiserende verenigingen
deze cursusdata en examendata zo snel mogelijk aan ons
door te geven zodat wij een up to date overzicht kunnen
plaatsen op de website!

Houden van honden
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SERIE BIJEENKOMSTEN OVER GEZONDHEIDS- EN
FOKKERIJBELEID RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer gaat zijn achterban raadplegen over een nieuw op te stellen gezondheids- en fokkerijbeleid.
Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten in het land, op respectievelijk 17 en 18 maart en op 18 mei, gevolgd
door een formele besluitvorming in de Algemene Vergadering van 27 juni aanstaande. Een uitnodiging aan alle
aangesloten verenigingen is inmiddels uitgegaan.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen moet de
kynologie op zeer korte termijn passende maatregelen
nemen om de fokkerij en het gezondheidsbeleid extra te
borgen binnen onze structuur van reglementen en
uitvoeringsregels. De sessies van 17 (zuiden van het land)
en 18 maart (midden) zijn om te informeren en te
klankborden. De sessie van mei, die in het midden van
het land wordt gehouden, is beleidsvoorbereidend van
aard. Daarin zullen wij een aantal voorstellen doen, waar
de voorstellen vanuit de algemene kynologie zo veel
mogelijk in verwerkt zijn.
Informatiesessies
Tijdens deze informatiesessies willen wij de volgende
beleidsgebieden behandelen: registratie van kortsnuitige
rassen bij (g)een ministerieel akkoord op ons Fokbege
leidingsplan; monitoring rondom registratie voor
epilepsie; aankeuring en registratie van look-alikes;
handhaving van nationale wetgeving omtrent fokkerij en
gezondheid en de invoering van SNP-markers.
Epilepsie
In november 2019 heeft het bestuur de portefeuille
houders Fokkerij en Gezondheid toestemming gegeven
om verdergaande maatregelen en beleid te formuleren ten
aanzien van epilepsie. Voor de zogenaamde risicorassen
kan dit beleid via convenanten op redelijk korte termijn
worden geïmplementeerd. Het bestuur acht het wenselijk
om algemene regelgeving ten aanzien van epilepsie via
het Kynologisch Reglement in te bedden. Tijdens de
klankbordsessies in maart meer informatie hierover.
Aankeuring look-alikes
In oktober 2015 werd in de werkgroep Fokkerij en
Gezondheid voor het eerst een voorstel gedaan om de
gesloten stamboeken te openen. Uitgangspunt hierbij
was om fokkers toe te staan een cross breeding te doen
alsmede aankeuringen van look-alikes, waardoor deze
honden onder voorwaarden opgenomen zouden kunnen
worden in de Bijlagen van het Nederlands Honden

Stamboek (NHSB). In 2018 heeft dat een vervolg gehad
met een aantal verdiepingsavonden voor de leden.
Gezien de brede kynologische problematiek op het
gebied van onder meer diversiteit en gezondheid is het
project Look-alikes van groot belang voor een gezonde
fokkerij. Tijdens de klankbordsessies in maart meer
informatie en discissie over het aankeuringstraject zoals
voorbereid met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.
Toepassing SNP-markers
In mei 2012 heeft de AV ingestemd met het opnemen van
een verplichte DNA-afname voor ouderdieren en alle
nakomelingen, voordat zij in het Kynologisch Reglement
opgenomen worden. Dit heeft in juni 2014 geleid tot de
invoering van de DNA-afstammingscontrole en -opslag.
Bij deze besluitvorming is in het KR opgenomen dat er
gebruikgemaakt dient te worden van internationale
markers, zoals eveneens door de FCI wordt aangegeven.
Wij hebben in die tijd gekozen voor de ISAG2006
markers. Een belangrijk punt bij de keuze van het
laboratorium was de ISO-accreditatie. Inmiddels biedt het
ISAG (International Society for Animal Genetics) ook een
internationale set aan voor SNP-markers. Deze kunnen
naast de controle van de afstamming ook ingezet worden
voor andere doeleinden. Denk aan het bepalen van de
genetische variatie in een populatie, maar ook
heterogeniteitberekeningen op een combinatie,
rasbepaling, mutaties die voor ziektes staan en het
zogenaamde ‘mate select’, een uniek hulpmiddel dat de
fokker in staat stelt om qua gezondheidsricico’s de meest
verantwoorde combinatie te maken.
De SNP-analyse kan positief bijdragen aan de
beleidsontwikkeling op meerdere terreinen. Tijdens de
AV van november 2019 heeft Paul Mandigers hierover
een presentatie gegeven, die positief werd ontvangen.
Aanmelden (alleen voor bestuursleden van
onze verenigingen) voor een of meer sessies kan
tot tien dagen voor elke sessie via e-mail
leden@raadvanbeheer.nl.

Houden van honden

16

rs

Een netwerk van
fokkers in je eigen
regio waar je terecht
kunt met vragen.

r

ke

We nemen contact met
je op voor antwoord op je
vragen op het moment
dat het jou uitkomt.

van beh
e

s

k

Hulpmiddel met overzicht
procedures en regels voor
het online aanmelden
nestje stamboompups.

d
a

er

Fokkers helpen
fokkers

ke

Fokker Servicelijn

fok

Checklist fokkers

Ra

FOKKERONDERSTEUNING

o
h el en f
p

FokkersCafé

Servicegesprek

Informatiedag
professionele
fokkerij

Raadar
Fokker Special

Ontmoetingsplek voor
fokkers op locatie in
de regio.

Maak een afspraak
met onze ervaren
buitendienstmedewerker.

Deskundige sprekers
tijdens een hele dag
vol informatie.

Nieuwsbrief met
informatie specifiek
voor fokkers.

Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils!
Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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Vaarkamplezing over de fokkerij anno 2020
Op donderdag 30 januari jl. organiseerde de Raad voor Dierenaangelegenheden in het Academiegebouw van de
Universiteit Utrecht de vierde Vaarkamplezing, met als thema ‘Fokken met dieren, voor wie doen we dat?’. Onder
de toehoorders waren diverse fokkers van stamboomhonden, voor de Raad van Beheer woonde bestuurslid Roelof
Nuberg de bijeenkomst bij.
Wat staat ons te doen voor een verantwoorde fokkerij in
de toekomst? Waar anticiperen fokkers op? Welke
hobbels en kansen zien ze? Wat is nodig om stappen te
zetten en wat of wie maakt de toekomst? Is er een
ideaalbeeld? En wat zal een buitenstaander hier van
vinden? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens
deze Vaarkamplezing.
Minister verhinderd
Minister Carola Schouten was verhinderd om de
bijeenkomst te openen en werd waargenomen door
secretaris-generaal Jan-Kees Goet. Centraal in zijn lezing
stond het motto van zijn vader (boer): ‘Je moet goed voor
je beesten zorgen’. Dieren zijn geen dingen, maar
levende wezens met een eigen waarde. De opvattingen
over praktijken met dieren, waaronder de fokkerij,
veranderen met de jaren. ‘Iedere tijd heeft zijn eigen bril.’
Waar honden 100 jaar
geleden werden ingezet als
werkkracht, zijn ze nu vaak
onderdeel van het gezin. En
in de fokkerij heeft de
discussie over de selectie
op kenmerken die
gezondheids- en
welzijnsproblemen
Gespreksleider van de
opleveren ertoe geleid dat
dag was TV-presen
dit nu verboden is bij de
tatrice Inge Diepman
Wet dieren.

Plaats van handeling: Academiegebouw Universiteit Utrecht

Presentaties
Gespreksleider Inge Diepman startte de lezing met een
voorgesprek met RDA-voorzitter Jan Staman. “Dialoog is
haast therapeutisch,” stelde hij: ‘Het is goed om met
elkaar in gesprek te gaan en te blijven over de morele,
ethische en levensbeschouwelijke kwesties die ons soms
verdelen als het gaat om het houden van dieren.’ Daarna
bogen Johan van Arendonk van Hendrix Genetics, Hille
Fieten van de Faculteit Diergeneeskunde en Melanie
Peters van het Rathenau Instituut zich over de vraag:
‘Fokken met dieren, voor wie doen we dat?’
Na afloop van de presentaties was er plaats voor reacties
en opvattingen uit de zaal, geleid door Inge Diepman.
Meer over de Vaarkamplezing op de website van de Raad
voor Dierenaangelegenheden, www.rda.nl.

RASSPECIFIEKE INSTRUCTIES: RESULTATEN 2019
In het kader van een duurzaam fokbeleid (Fairfok)
vullen keurmeesters bij het keuren van een aantal
aandachtsrassen formulieren in waarop zij uiterlijk
waarneembare welzijnsaspecten registreren. De ‘ruwe’
resultaten van deze registratie in 2019 zijn onlangs
teruggekoppeld aan de desbetreffende rasverenigingen
en keurmeesters.
Een aantal rassen verdient speciale aandacht als het gaat
om gezondheid, welzijn en gedrag. Voor deze rassen

gelden er rasspecifieke instructies (RSI’s). Keurmeesters
volgen de instructies bij het keuren van deze aandachts
rassen. Zo kunnen de rasverenigingen deze rassen
nadrukkelijk monitoren en kan men indien nodig het
fokbeleid en de rasspecifieke opleiding bijstellen.
Met de nu uitgereikte overzichten over 2019 kunnen de
rasverenigingen aan de slag om deze te analyseren en de
input te gebruiken voor verdere optimalisering van het
fokbeleid. De keurmeesters en rasverenigingen vinden de
resultaten terug op het besloten gedeelte van onze website.
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HET IS BIJNA ZOVER: CRUFTS BEGIN MAART
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 tal
van 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,

De wereldwijde inschrijvingen voor Crufts,
met Nederland op een mooie vijfde plaats!

leibanden, trainingshulpmiddelen,
video’s, kleding, toilettageproducten,
schilderijen en zelfs juwelen!
Meer informatie over het evenement vindt
u op de website van Crufts

In 2019 werd Papillon Dylan van de Belgische Kathleen
Roosens Best in Show op Crufts...

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.

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

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

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

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

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

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

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden
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VOOR DE AGENDA: LANDELIJKE FOKKERSDAG APRIL
Voeding en Genetica
Dit jaar zijn de thema’s Voeding en
Genetica/Erfelijkheid. U wordt
bijgepraat over versvleesvoeding,
voedselallergieën, giftige
Voorjaarsdagen Congres van
etenswaren voor de hond, en
de KNMvD. Vooraanstaande
Plaats van handeling: Fokker
taurinetekort door graanvrije
veterinaire wetenschappers
Terminal
in
Den
Haag
voeding. De laatste inzichten in
bespreken onderwerpen
epilepsie en oogproblemen komen
die van belang zijn voor het
uitgebreid aan bod, alsmede het Fit2Breed-programma
fokken van honden (en katten). Een prima kans
om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken te
om helemaal bijgepraat te worden over de laatse
verminderen. Voor beide thema’s is er geruime tijd voor
inzichten en ontwikkelingen! Voor het bijwonen van
discussie na afloop, samen met alle sprekers. Tot slot zal
de Fokkersdag worden voor exterieurkeurmeesters 30
de NDG u meenemen in alles wat een fokker moet weten
nascholingspunten toegekend.
over identificatie en registratie (I&R).

Op woensdag 15 april aanstaande
wordt in Den Haag de tweede
Landelijke Fokkersdag gehouden
als onderdeel van het 50e

De Fokkersdag is een samenwerking van onder andere
de Raad van Beheer, de Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren (NDG), het ExpertiseCentrum
Genetica Gezelschapsdieren, Royal Canin en
verschillende specialisten diergeneeskunde. Fokkers,
kynologen en andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom deel te nemen aan dit evenement. De lezingen
en paneldiscussies zijn in het Nederlands.

Inschrijven
Kijk voor extra informatie en het volledige programma op
de website van het evenement en schrijf snel in!
Landelijke Fokkersdag, woensdag 15 april van 9:00 - 17:00
uur in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag.
Kosten: € 95,- excl. BTW, inclusief lunch, koffie en thee.
Gratis parkeren.

PAUL MANDIGERS LEGT
BESTUURSFUNCTIE NEER
Eind januari jl. heeft
bestuurslid dr. Paul
Mandigers zijn
bestuursfunctie bij
de Raad van Beheer
neergelegd. De in juni
2019 aangetreden
bestuurder, in het
dagelijks leven
veterinair specialist,
heeft voor zichzelf
geconstateerd dat zijn bestuursfunctie in meerdere
opzichten moeilijk te combineren bleek met zijn
reguliere werkzaamheden.
Paul Mandigers was binnen de Raad van Beheer
verantwoordelijk voor de portefeuille Gezondheid.
De door hem ingezette plannen zullen binnen het
bestuur verder opgepakt worden. Paul Mandigers
heeft zijn ondersteuning daarbij aangeboden.
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.

14 maart 2020: 	
informatiedag 1 professionele
fokkerij, Barneveld
17 maart 2020: 	bijeenkomst over gezondheidsen fokkerijbeleid (voor leden)
18 maart 2020: 	bijeenkomst over gezondheidsen fokkerijbeleid (voor leden)
15 april 2020: 	
Fokkersdag, Fokkerterminal Den
Haag
18 april 2020:

informatiedag 2 professionele

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 Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

fokkerij, Barneveld
17 mei 2020:

Dag van de Hond (thema ‘Kind &

Hond’)
18 mei 2020: 	bijeenkomst over gezondheidsen fokkerijbeleid (voor leden)
24 juni 2020:
Symposium Genetica voor de

Partners in sport

Kynologie, Utrecht
27 juni 2020:

Algemene Vergadering

(uitsluitend voor bestuursleden
van aangesloten verenigingen)
Barneveld
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

Houden van honden

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

