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DANK AAN ONZE FOKKERS!
De afgelopen periode hebben wij de procedure rondom
het chippen en DNA afnemen van pups aangepast. De
fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in
de regio. De buitendienstmedewerkers
van de Raad van Beheer chippen de
pups en nemen DNA af op een veilige
en verantwoorde manier. Een groot
dankjewel voor onze kynologenclubs
die, zonder uitzondering, bereid zijn om
ons hierbij te helpen!
We realiseren ons dat de aangepaste
procedure van iedereen een extra
inspanning vraagt. Gelukkig hebben wij
gemerkt dat het overgrote deel van
onze fokkers begrip heeft voor de
situatie. Zij waarderen het dat wij alles
in het werk stellen om onze
dienstverlening voor onze fokkers op
een veilige en verantwoorde manier te
continueren. Wij ontvingen regelmatig
mooie bedankjes en complimenten per
post of per mail van fokkers die op
locatie geweest waren. Dat waarderen
wij zeer. Andersom willen wij ook graag
onze fokkers bedanken voor de
prettige manier waarop de
samenwerking verloopt. De fokkers zijn
mooi op tijd, waardoor men rustig en
op volgorde van afspraak kan werken.
De pups zitten in schone benches en
zijn duidelijk gemarkeerd met de
volgorde en namen voor de registratie.
Daardoor is de belasting voor de pups
minimaal en kan er efficiënt gewerkt
worden.

Lees meer over de ervaringen van onze
buitendienstmedewerkers op de volgende pagina’s!
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Bewegwijzering KC Amsterdam

CORONA: HOE GAAT HET NIEUWE CHIPPEN EN AFNEMEN DNA?
Om pupregistratie, chippen en DNA-afname tijdens de coronacrisis door te laten gaan met inachtneming van de
veiligheid en gezondheid van de chippers, heeft de Raad van Beheer gekozen voor een alternatieve procedure.
De chippers komen niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers wordt gevraagd met hun pups naar een
locatie in de regio te komen, waar de pupregistratie volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden. Tien
verschillende kynologenclubs door het hele land hebben hun locatie hiervoor beschikbaar gesteld. Hieronder
een greep uit de reacties.

Pluim
Herman & Brigitte Jeske-Schoumakers (kennel vh
Haesdal) op 31 maart in een e-mail: ‘Hallo dames van de
Raad van Beheer, mijn complimenten hoe jullie toch alles

regelen. [...] Ook complimenten voor de dames van het
chippen bij KC Roermond in Echt. Zeer vriendelijk, zeker
in deze moeilijke tijd. Dus een dikke pluim voor jullie!!!
Dat mag ook wel eens gezegd worden!!’
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Eerste Nederlandse nestje Briquet Griffon Vendéen

Primeur tijdens coronacrisis
Sijkje Winter, buitendienstmedewerker in NoordNederland, chipt samen met Leida Huisman op de
locaties Leeuwarden, Sappemeer en Zwolle de pups uit
de drie Noordelijke provincies, de Noord-Oostpolder en
in Zwolle ook uit Overijssel. Zij hadden een primeur: op 6
april 2020 chipten zij het eerste in Nederland gefokte
nest Briquet Griffon Vendéen. Een prachtnest, geboren
bij de kennel Murphy’s Pride van Elvira Tuerlings.

‘Goed geregeld’
Whippet-fokster Desiree Knoop (kennel Van Scalindjo) op
7 april in de Facebook-groep Fokkers voor Fokkers
(3.565 leden): ‘Net terug van het chippen van de pups bij
KC De Baronie. Ik kan niet anders zeggen dan dat alles
heel goed geregeld is!’

Uit het leven van een chipper (1)

Leida met twee van de pups in de weer...

Chipper Sijkje Winter vertelt hoe het in de praktijk gaat:
‘Met de eerste coronamaatregelen werd het al
ingewikkeld om pups bij fokkers thuis te chippen. Met mij
waren fokkers best wel ongerust hoe dit verder zou gaan
en of de pups nog wel gechipt konden worden. Toen kort
daarna werd besloten het chippen op vaste locaties te
doen waar fokkers naartoe moesten komen, was er veel
begrip onder de fokkers. Aangezien ik zelf ook wel eens
een nest fok, begreep ik best dat we wel iets van de
fokkers vroegen. Sommigen moeten een flink eind rijden
Houden van honden
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om op de aangegeven locatie te komen. En als je een
groot nest hebt van een groot ras, dan moet je wel flink
kunnen organiseren.
‘Maar ik moet zeggen: het lukt heel goed! Van tevoren
geven we telefonisch en per e-mail aanwijzingen, die
heel goed worden opgevolgd. De tip om twee benches
mee te nemen om de pups in over te zetten zodat de
pups alleen in hun eigen benches zitten, vinden de
meeste fokkers een heel goed idee. Het goed merken
van de pups, bijvoorbeeld met vrolijk gekleurde
halsbandjes, grote gekleurde stippen of naamlabeltjes
aan de halsbandjes werkt prima. Met het bijgeleverde
lijstje erbij krijgen alle pups de gewenste naam.’

Pups verschillend gemerkt
Sijkje: ‘Dit zijn Stabijpups uit verschillende nesten
die op verschillende manieren zijn “gemerkt” om de
juiste naam bij iedere pup te krijgen. Bij het ene nest
hadden de pups een naamplaatje aan het
halsbandje, heel gemakkelijk voor ons. Bij het
andere nest kregen we van iedere pup een mapje
met twee foto’s en moesten we zelf de pup met die
aftekening erbij zoeken. Een leuke uitdaging die een
leuk plaatje opleverde!’

Leida en Sijkje in de weer met een bench vol Duitse
Herder-pups...

Stabypup met foto’s

Stabypup met naamplaatje

‘En dan de fokkers die vrolijk aan komen rijden met kleine
en (soms hele) grote nesten pups (of in twee auto’s met
twee nesten!) en zonder morren alles top hebben
georganiseerd met eigen karretjes en benches!
‘Er zijn echter ook fokkers bij die hun eerste nest hebben
en die maken dan meteen deze werkwijze mee... Een
beetje onwennig bij sommigen, maar na afloop zijn ze blij
dat het goed is gegaan en ze dat ook allemaal, zij het
door het raam, hebben kunnen zien en op beeld vast
hebben kunnen leggen.
‘Ik kan me heel goed voorstellen dat je het als fokker
best spannend vindt om de controle uit handen te geven.
Het zijn toch je pups waar je alles voor doet en waar je al
je energie en liefde in steekt. Maar praktisch iedereen is
blij dat er gechipt wordt en de pups, als ze oud genoeg
zijn, gewoon naar de nieuwe baas kunnen!’
(Nagekomen bericht van Sijkje, 8 april) ‘Ik hoorde al van
fokkers dat dierenartsen hier in het noorden voor het
enten van de pups onze werkwijze overnemen!’
Houden van honden
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Nadere uitleg voor het raam aan Patricia

Pups Border Collie goed gemerkt door Patricia
(met geel bandje)

Lijst met uitleg over kleurtjes pups

Patricia kijkt mee door het
raam

‘Mooi socialisatiemoment’
Patricia Briede (BorderCollie-kennel Wannahave) 8 april
op Facebook: ‘Ik heb vandaag mijn pups laten chippen
op locatie, ik mocht hiervoor naar KC Amsterdam. Ik kan
niks anders zeggen dan dat het goed geregeld was.
Lieve mensen van de Raad van Beheer die de pups
respectvol hanteerden en chipten, goede hygiène en we
konden door het raam meekijken en vragen stellen. Ook
konden we voor de deur parkeren. Ik had de pups vooraf
gelabeld en dat werkte prima, de pups deden het prima
en zijn netjes gechipt. Ze hebben weer een mooi
socialisatiemoment achter de rug, wat in deze tijd al een
opgave op zich is. Blij dat ik ze toch kon laten chippen. Ik
vind het een prima oplossing in een tijd zoals deze. Dus
bedankt dat er toch een oplossing is gevonden die zo
wordt uitgevoerd.’

‘We deden het super!’
Labradorkennel Riverflow: ‘Vandaag ons eerste ritje naar
de chipper bij KC Zwolle. We deden het super! Dank aan
de medewerkers van de Raad van Beheer, het ging
uitstekend!’

Chipper: ‘Hard werken, maar prima’
Chipper Anita van Bussel: ‘Met mijn collega Ciska
Lentjes doe ik twee en een half rayon en zijn we dag in
dag uit bezig met het chippen van pups op de locatie.
Dat is hard werken, maar het gaat prima. De meeste
fokkers zijn positief. Sommigen mopperen wel bij
aankomst – ze hebben dan soms anderhalf uur in de
auto gezeten met hun pups - maar als ze zien hoe we
het doen en hoe we met de pups omgaan, gaan ze
tevreden weg en vinden ze het een goede zaak.’

‘Mijn eigen chipper’
Laura Buitelaar van Franse Bulldog-kennel Franse Bluf op
Facebook: ‘Het was echt goed geregeld het chippen bij
de Raad van Beheer. Het was bij een kynologenclub bij
ons in de buurt en onze eigen chipper was er ook!’

‘Niet klagen nu’
Alwin Voorhorst op Facebook: ‘Even voor een ieder die
nu klaagt en voorstelt om dit door de dierenarts te laten

Houden van honden
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Anette en Dinette communiceren met de fokker door het raam

10 Duitsedogpups komen chippen op locatie

Duitse doggen na chippen terug in de bench

doen... Even wakker worden, iedereen doet zijn best om
alles zo goed mogelijk te doen. De Raad van Beheer zal
hier vast een goede reden voor hebben. In plaats van
allerlei voorstellen te doen kun je ook gewoon één rit in
de auto doen en klaar ben je. Kunnen we deze periode,
die voor iedereen moeilijk is, ook eens niet klagen en
gewoon doen wat er gevraagd wordt?’

Nieuwsgierige moederhond kijkt toe

Uit het leven van een chipper (2)
Anette van der Meijden en Dinette Bos: ‘Vanaf 24 maart
2020 is ons leven als buitendienstmedewerker compleet
veranderd. De coronacrisis was ook voor ons een feit,
chippen aan huis bij de fokker ging al volgens een strikt
protocol, maar de 1,5 meter afstand was onmogelijk te
handhaven. Er kwamen nieuwe regels en chippen van de
pups ging op een vaste locatie plaatsvinden. Snel
schakelen en samenwerken werd het nieuwe normaal,
voor de buitendienst en voor de fokkers enorm wennen.
Nu, na drie weken, zijn we aardig gewend en loopt alles op
rolletjes. Anders plannen, anders werken, maar niet minder
leuk. We genieten enorm van al het jonge grut wat voor de
verandering nu bij ons langskomt. We hebben er wel

Dinette maakt alles goed schoon

Houden van honden
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begrip voor dat het lastig is om lang in de auto te zitten
met een nest. De ene fokker is de andere niet, maar een
grote meerderheid is tevreden en blij met deze oplossing!
We sturen wat foto’s van onze belevenissen!’

‘Extra socialisatieritje’
Jack Russell-fokker Desiree Stephanus (kennel From
Bunyip Farm) reageert op Facebook op de roep om de
dierenarts te laten chippen: ‘Ik ben alleen maar erg blij
dat mijn pups straks gechipt kunnen worden! En om er
een stuk( je) voor te moeten rijden - waar zeurt iedereen
over - het is alleen maar weer een extra socialisatieritje
voor de pups. De meeste fokkers zullen ook wel
regelmatig een eind moeten rijden naar shows. De KC’s
zullen ongetwijfeld goed schoongemaakt en ontsmet
zijn. [...] Niet meer risico op ziek worden dan bij de eigen
dierenarts. Daarnaast hebben de pups natuurlijk
gewoon antistoffen van hun altijd keurig ingeënte
moeder meegekregen en zijn ze dus behoorlijk
beschermd. Ook vreemd dat iedereen het dus volstrekt
aanvaardbaar vindt dat zijn/haar eigen dierenarts wel
risico mag lopen op besmetting... Want de 1,5 meter

Raadar

afstand houden gaat daar ook niet lukken als de
eigenaar zelf de pup vasthoudt! En de richtlijnen van het
RIVM over binnen blijven? Daar moet iedereen zich
uiteraard zo veel mogelijk aan houden. Maar sommige
dingen moeten nou eenmaal gewoon doorgaan. Niet
alleen het doen van je boodschappen, maar ook het
chippen van pups, aangezien dit toch ook echt een
wettelijke verplichting is!’

‘Blij met deze oplossing’
Emes Biró (kennel Vom Sennertal) op 8 april via het
contactformulier op onze website: ‘Bij deze wil ik
vermelden dat het chippen afgelopen maandag goed is
verlopen en ben blij dat u deze oplossing heeft geboden.’

‘Dikke complimenten’
Wilma Verschut van Coton de Tulear-kennel Cattledrivers
Castle op Facebook: ‘Vanmorgen geweest met mijn
pupjes en alleen maar dikke complimenten hoe alles
ging! Netjes, snel en ruim voldoende afstand! Echt goed
gedaan Kees Versluis en Tessa van Lammeren.
Thanks!’

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

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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WAT DOE JIJ MET JE HOND TIJDENS DE CORONACRISIS?
Op Facebook hebben we de afgelopen periode mensen
uitgenodigd ons te laten zien hoe zij de tijd met hun
hond doorbrengen tijdens de coronacrisis. De leukste
inzendingen konden rekenen op een leuke attentie en
plaatsing in Raadar. Er kwamen honderden reacties
binnen, waarvan hier (volgens onze jury) de leukste...
‘Hoe breng jij je tijd door samen met je hond tijdens de
coronacrisis? Maak je meer en langere wandelingen?
Neem je eindelijk tijd voor het aanleren van die moeilijke
of juist leuke oefening? Extra knuffeltijd samen? Samen
spelletjes doen voor hond en baas? Laat het ons zien
met een foto en korte omschrijving. De drie foto’s met de
meeste likes winnen een leuke attentie!’ Zo ongeveer
luidde de boodschap op Facebook.
Honderden reacties
We hebben honderden reacties ontvangen. Vanwege het
grote aantal belonen we niet alleen de drie inzendingen
met de meeste likes, maar ook nog twee extra
inzendingen die ons opvielen en raakten vanwege
compositie, uitstraling en originaliteit. Hierbij hebben we
er extra op gelet dat het een activiteit betreft én dat de
foto in of om het huis is gemaakt in het kader van thuis

actief blijven met je hond. Alle vijf inzendingen worden
beloond met een leuke attentie.
Ze kunnen kiezen uit het boek Verrassende Nederlandse
hondenrassen, het boek Fokken van rashonden of een
Kennis Tour-sessie naar keuze.

Winnaar: Mieke van Wijk

Winnaar: Mieke van Wijk
Mieke ging verkleed als Paashaas aan de gang met haar honden onder de noemer ‘Socialiseren’. De honden hadden
het in ieder geval prima naar hun zin met deze rare snoeshaan.
Houden van honden

8

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 7 | april 2020

Raadar

Tweede: Sandra Bredewold
Sandra neemt ons mee op een van de vele wandelingen
die ze met haar prachtige hond maakt: ‘genieten van
wandelingen’.

Tweede: Sandra Bredewold

Derde: Petra van der Sloot
Petra neemt ons mee op stap met haar jachthond: ‘Tja,
wat doe je als je een jachthond hebt? Dan trek je de
natuur in. Op deze plek kom je nooit iemand tegen en er
is heel veel te zien en te snuffelen!’

Derde: Petra van der Sloot

Eervolle vermelding: Nel Roufs
Het hondje van Nel vermaakt zich heerlijk in de tuin. Op
deze bijzondere foto zie je hem in prachtige zonnestralen
gehuld: ‘Lekker tuinieren!’ aldus Nel.

Eervolle vermelding: Ingrid van de Luijtgaarden
Ingrid wandelt iedere dag met haar honden in bos en op
de hei: ‘Gehoorzaamheid schiet er een beetje bij in, maar
die beheersen ze nog goed. Wat afleiding met zoekwerk
en spelletjes. Hier een van mijn meiden met haar
favoriete spelletje “Treibbal”.’

Houden van honden
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HONDEN FOKKEN TIJDENS DE CORONACRISIS
De Raad van Beheer signaleert dat de vraag naar pups tijdens de coronacrisis sterk stijgt. Dat horen we van fokkers,
maar zien we ook terug in het grote aantal mensen dat op onze website zoekt naar pups en vervolgens doorklikken
naar rasverenigingen. Dat aantal is momenteel ruim tweemaal zo hoog als normaal. Ook voorlichters van veel
rasverenigingen draaien overuren. Juist nu is echter voorzichtigheid geboden.
De bewegingsvrijheid voor sommige fokkers wordt sterk
beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is het
niet of nauwelijks mogelijk om buitenlandse reuen in te
zetten. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken
niet of moeilijker plaatsvinden. Daarnaast vormt de
kennismaking met pupkopers een extra uitdaging. Zijn het
geen impulskopers? Hoe gaat het met de pups als
iedereen straks weer buitenshuis aan het werk is? Ligt dan
verlatingsangst op de loer? Over dit soort zaken moet je
als verantwoorde fokker wel praten en adviseren, het is nu
immers extra belangrijk om de juiste keuzes te maken in
de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.
Publicaties
Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er
een uitgebreide blog op Dogzine.

Ook het socialiseren van pups is nu natuurlijk anders dan
gebruikelijk. Over het socialiseren tijdens de coronacrisis
verscheen een interessante column van het magazine
Onze Hond of lees het artikel van de Universiteit
Utrecht. Zie ook het artikel overop pagina 12!
Meer informatie
Mocht u als fokker vragen hebben over al dan niet fokken
tijdens deze crisis dan kunt u terecht bij uw rasvereniging.
Ook kunt u zich wenden tot een van de ervaren fokkers
bij u in de buurt in het kader van ‘Fokkers helpen fokkers’.
Zij staan klaar om u waar nodig te ondersteunen. U vindt
de gegevens in uw fokkersaccount op onze website. U
kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de
buitendienstmedewerker van uw rayon. Gegevens kwijt?
Bel dan met de Raad van Beheer, telefoon (020) 6644471.

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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Maatregelen tegen het coronavirus
Hoest en nies in
je elleboog.
.

Blijf zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaker je
handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes.
Schud geen handen.

Beperk sociaal contact:
Ga alleen naar buiten voor
boodschappen, een frisse
neus of om iets voor een
ander te doen.

Werk thuis wanneer dit
mogelijk is.

Groepsvorming van meer
dan twee personen is alleen
toegestaan als er 1,5 meter
afstand wordt gehouden.
Uitzondering voor gezinnen / huishoudens
en kinderen t/m 12 jaar.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis
en ziek uit. Ben je ook
benauwd en/of heb je
koorts? Dan moet iedereen
in het huis thuisblijven.

Maatregelen in het openbare leven:
Vanaf 29 april
Kinderen t/m 12 jaar kunnen
georganiseerd en onder
begeleiding samen buiten
sporten. Wedstrijden niet
toegestaan.
Jongeren van 13 t/m 18 jaar
kunnen georganiseerd en
onder begeleiding samen
buiten sporten op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Topsporters kunnen binnenen buitentrainingen
hervatten, op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Zelfstandig wonende ouderen
(70+) kunnen door één of
twee vaste personen worden
bezocht.

Vanaf 11 mei

T/m 19 mei:

Opening kinderopvang en
(speciaal) basisonderwijs.

Het overige onderwijs blijft
gesloten.

Basisscholen halveren
groepsgrootte in de klas.
Kinderen gaan de helft van
de tijd naar school. De andere
helft volgen ze onderwijs
op afstand.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen
en afhalen blijft mogelijk.

Tot 1 september:
Alle evenementen met een
vergunnings- en meldplicht
zijn verboden.

Sportverenigingen (18+),
fitnessclubs, sauna’s, casino’s,
speelhallen en seksinrichtingen zijn gesloten.
Publieke locaties zoals musea,
concertzalen, theaters,
sportclubs zijn gesloten.
Het uitoefenen van alle
contactberoepen is verboden.
Samenkomsten zijn
verboden.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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TOENAME VRAAG NAAR
PUPS: RAAD VAN BEHEER
EN HONDENBESCHERMING
WAARSCHUWEN
De vraag naar honden is tijdens de coronacrisis sterk
toegenomen. Mensen hunkeren naar gezelschap en
willen met het mooie weer naar buiten. Een hond
nemen lijkt nu logisch. Nadat de dierenasielen eerder
al aangaven dat aanzienlijk meer mensen een hond
willen adopteren, ziet nu ook de Raad van Beheer de
afgelopen weken een sterke stijging in het bezoek aan
haar website.
Rony Doedijns, directeur Raad van Beheer: ‘De vraag
naar pups is enorm en duidelijk veel meer dan normaal in
deze periode. Terwijl we bij de verantwoorde en
zorgvuldige fokker juist merken dat er meer
terughoudendheid is om een nestje te fokken. Er is dus
extra vraag en vanuit ons minder aanbod van zorgvuldige
gefokte en gesocialiseerde pups.’
Mensen zoeken meer naar puppy’s en klikken ook vaker
door naar het hondenras van hun keuze. Bij
rasverenigingen draaien de informatiepunten voor
puppy’s overuren. Sommige fokkers worden platgebeld.
Denk goed na
De Hondenbescherming roept mensen op om juist in deze
tijd extra goed over de keuze na te denken. Een hond
brengt namelijk niet alleen veel, hij vraagt (en verdient!)
ook veel. Daarom biedt de organisatie verschillende
mogelijkheden om mensen te helpen een juiste keuze te
maken. Een keuze die in het belang is van zowel het dier
als de potentiële hondenbezitter zelf. Kies met je verstand,
niet met je hart, is hun motto. En heb je goed nagedacht,

kies dan verantwoord en zoek een verantwoorde fokker,
die niet zomaar altijd een puppy ‘op voorraad’ heeft. Wees
beducht voor adressen waar je wel altijd terechtkunt voor
een pup. En je kunt volgens de Hondenbescherming ook
altijd kiezen voor een herplaatsingshond.
En na de crisis...
Verder waarschuwen de organisaties dat er ook een
leven na de crisis is. Nu is iedereen nog veel thuis, maar
wat als we dadelijk weer aan het werk, naar school,
studie of sport zijn? Is er dan nog genoeg tijd voor de
hond? Nu kiezen voor een hond kan een goed idee zijn,
maar kies niet alleen met je hart, kies vooral ook met je
hoofd. Voorkom dat de aanschaf van een pup een
teleurstelling wordt, met alle gevolgen voor mens en dier.

RTL Nieuws
Op zondag 19 april besteedde RTL4 uitgebreid aandacht
aan de toename van de vraag naar pups tijdens de
coronacrisis. Directeur Rony Doedijns herhaalde ook in
die uitzending zijn waarschuwing tegen impulsaankopen.
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TOELICHTING VERLENGING GELDIGHEIDSTERMIJN
GEZONDHEIDSONDERZOEKEN
Naar aanleiding van vragen over gezondheidsonderzoeken tijdens de coronacrisis (zie onze publicatie van 25
maart jl.), benadrukken wij - om onduidelijkheid te voorkomen - dat het accepteren van een langere geldigheid dan
normaal van eerder uitgevoerde gezondheidsonderzoeken alleen geldt voor die rassen waarvoor een convenant
met de Raad van Beheer is afgesloten en waar dit een voorwaarde is voor de afgifte van stambomen.
Het gaat om de Engelse Bulldog (eerder uitgevoerd
ECVO-onderzoek met goed resultaat geaccepteerd tot
en met 1 juni 2020 (maximaal 15 maanden)), Cavalier King
Charles Spaniel (MRI-scan: resultaat scan bij
leeftijdsgrens 3 jaar, geldig tot en met 1 juni 2020 en
hartonderzoek: resultaat geldig tot en met 1 juni 2020
(maximaal 15 maanden)) en de American Staffordshire
Terrier (voldoende MAG-test en DNA-test Cerebellaire

Ataxie bij dekaangifte is verplicht en dat blijft
ongewijzigd. Let op: voor de MAG-test gelden ook
aanvullende regels voor de rassen Argentijnse Dog,
Rottweiler, Mastino Napolitano en Fila Brasileiro. Deze
blijven van kracht zonder wijziging.)
Lees meer over gezondheidsonderzoeken tijdens
coronacrisis op onze website.

AANPASSING MAXIMALE LEEFTIJD FOKTEEF
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten
de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups
heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar
(96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Tijdens de
coronaccrisis, maar ook daarna, is het belangrijk dat
er verantwoord wordt gefokt. Het verhogen van de
maximale leeftijd waarop een teef kan worden ingezet
voor de fokkerij, is daarbij een redelijke optie.
Dit besluit is reeds lange tijd voorbereid door de
werkgroep Fokkerij & Gezondheid en staat dus los van

de coronacrisis. De enige link daarmee is dat het
bestuur besloten heeft de wijziging per direct (vanaf 17
april) in werking te laten treden. De reden voor
verhoging van de maximumleeftijd is dat een aantal
erfelijke aandoeningen, zoals epilepsie, zich pas op
latere leeftijd openbaren. Dit wordt onderschreven in
een advies in dezen van de Commissie Gezondheid.
Verstandige fokkers van rassen waarin een dergelijke
aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun
eerste nest, wanneer de honden gezond blijken te zijn.
Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun eerste nest op
de leeftijd van 3 à 4 jaar. Juist honden
waarvan is gebleken is dat zij gezond
zijn, zijn geschikt om - óók op wat
latere leeftijd - in te zetten voor de
fokkerij. Het is natuurlijk altijd aan de
fokker om goed te kijken naar zijn
hond. Die beoordeling moet
zorgvuldig plaatsvinden, waarbij de
leeftijd een van de criteria is bij de
beslissing of het verstandig is om met
die hond te gaan fokken. De Raad van
Beheer geeft nu extra mogelijkheden
met betrekking tot de
maximumleeftijd, het is aan de fokker
om die verantwoord in te zetten.
Lees meer op onze website.

Houden van honden
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CORONAVIRUS - NIET
REIZEN MET HUISDIEREN
De NVWA heeft besloten geen exportcertificaten
meer uit te geven voor gezelschapsdieren, zodat men
zich kan focussen op de controle in de voedselketen.
Misschien bent u bezig met de voorbereidingen voor
een vakantie in het buitenland met uw dier? Houd dan
rekening met onderstaande zaken.
Dierenarts
Veel dierenartsenpraktijken kennen op dit moment
aangepaste openingstijden. Daarbij is het soms niet
mogelijk om een afspraak te maken voor nietspoedeisende zaken. Daar kunnen vaccinaties,
bijvoorbeeld tegen rabiës, ook onder vallen. Het is dus
mogelijk dat u uw huisdier op dit moment niet ‘reisklaar’
kunt maken.
Buitenland
Vanwege het coronavirus wordt reizen naar andere
landen op dit moment afgeraden. Er zijn veel landen waar
nog maar beperkt vliegverkeer mogelijk is. Reizen met de
auto is ook niet altijd meer mogelijk. Landen als
Denemarken hebben de grens volledig gesloten voor
alles en iedereen. Daarnaast zijn er ook landen die
beperkingen kennen voor het reizen met huisdieren.
Turkije is daar een voorbeeld van. Dat land heeft op dit
moment een verbod op het meenemen van huisdieren. Er
zijn ook landen, zoals Marokko, die vanwege allerlei extra
procedures het advies geven om reizen met huisdieren
zoveel mogelijk te vermijden.

Reizen met huisdieren
Wilt u met uw huisdier op reis? Overweeg deze reis uit te
stellen. Dat geldt trouwens ook wanneer u zonder
huisdieren reist. Op de website van de Rijksoverheid
vindt u meer informatie over reizen van en naar het
buitenland.
Op de website van de NVWA vindt u een lijst van
maatregelen die nu gelden voor het reizen met dieren.
Het is onbekend hoelang alle maatregelen gaan duren,
maar in ieder geval tot en met 28 april.
(Bron: website Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren (LICG)

CORONACRISIS: HOE GAAN WE OM MET BEHAALDE
TITELS?
Er bereiken ons vragen over hoe omgegaan wordt met het behalen van titels die gebonden zijn aan een
bepaalde termijn en/of leeftijd. In de huidige situatie is een ieders gezondheid en het continueren van onze (kern)
dienstverlening aan onze fokkers topprioriteit. Voor het chippen van de pups gelden immers wettelijke termijnen
waar wij ons aan moeten houden.
Tevens zullen wij naar aanleiding van de landelijke
richtlijnen en adviezen van dag tot dag moeten bepalen
hoe wij vorm en inhoud kunnen blijven geven aan de
gewenste (kern)dienstverlening. Wanneer Nederland
weer open kan gaan voor onze activiteiten en
evenementen, zullen wij de termijnen/leeftijden die

inmiddels als gevolg van de crisis zijn verstreken voor het
behalen van bepaalde titels, aanpassen aan de nieuwe
realiteit en mogelijkheden. Aldus proberen wij maatwerk
te leveren voor deze onvoorziene omstandigheden. Wij
zullen hierover tijdig informatie verstrekken aan onze
achterban.

Houden van honden
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AFGELASTINGEN HONDENSPORTWEDSTRIJDEN
In verband met de coronacrisis zijn tal van
hondensportwedstrijden afgelast. We geven u de stand
van zaken per 23 april 2020.
Agility
Alle wedstrijden tot 1 september 2020 zijn afgelast. Het
Nederlands Kampioenschap van juni wordt omgewisseld
met een competitiewedstrijd in september, beide bij KC
Uden. Dit natuurlijk mits de ontwikkelingen rond het
coronavirus het dan toelaten. Ook zal opnieuw naar de
kalender worden gekeken zodra dit weer mogelijk is.
De FCI en de organiserende landen hebben diverse
internationale wedstrijden afgelast, te weten het Junior
Open Agility World Championship half juli in Finland en
het European Open in Engeland. Daarom vervallen de
selectiewedstrijd voor dit EO definitief. Ook is het FCI
Wereldkampioenschap Agility van 10 - 13 september
2020 afgelast.
Dogdance
Het FCI Wereldkampioenschap Dogdance 2020, dat van
25 tot 28 juni aanstaande in Frankrijk gehouden zou
worden, is gecanceld. Het evenement zal op een later,
nog vast te stellen moment alsnog worden gehouden.
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FCI Obedience
Het Nederlands Kampioenschap op 20 juni bij KC Rijssen
e.o. kan geen doorgang vinden, doordat de
kwalificatiewedstrijden niet kunnen doorgaan. De
commissie plant de wedstrijden en het NK opnieuw in als
wedstrijdactiviteiten kunnen worden hervat.
Ook de examens FCI Obedience bij diverse KC’s worden
later opnieuw ingepland.
Flyball
De eerste wedstrijden van het competitieseizoen zijn
afgelast, evenals de trainingen. Daarom heeft de
Commissie Flyball besloten alle wedstrijden voor de
zomerstop te annuleren. De vier wedstrijden na de zomer
die hopelijk wel kunnen doorgaan, worden op
vriendschappelijke basis gelopen met dagteams en
dagprijzen. Dit houdt in dat er voor 2020 geen competitie
zal zijn. Internationaal is de Flyball Open World Cup in
België eind mei gecanceld.
Waterwerk
Alle brevetten dagen zijn afgelast, evenals de
International Cup for Waterwork dogs 2020, die gepland
stond voor 5 en 6 september in Nederland.
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De bijzondere band tussen
mens en hond zal ook deze
tijden doorstaan.
Raad van Beheer steunt
alle hondenliefhebbers
in deze tijd.
www.houdenvanhonden.nl
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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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Zo zag de Kerst Winner Show 2019 eruit, hopelijk dit jaar weer!

WORLD DOG SHOW MADRID EN KERST WINNER SHOW IN
HETZELFDE WEEKEND IN DECEMBER!
Met het oog op de coronacrisis is de World Dog Show
2020 doorgeschoven naar 17-20 december 2020. In
datzelfde weekend, op 19 en 20 december, organiseren
wij onze jaarlijkse Kerst Winner Show. Uiteraard blijft
veel onder voorbehoud van de situatie rondom het
coronavirus. Zie onze overwegingen hieronder.
Het is momenteel nog onzeker in hoeverre grote
evenementen na 1 september in Nederland
georganiseerd mogen worden. Als organisatie kunnen wij
pas na het bekend worden van regels na 1 september
beoordelen of wij hieraan kunnen voldoen op een wijze
die recht doet aan de historie en verwachtingen van deze
show. De uiteindelijke beslissing om de show wél of niet
te organiseren, is mede van bovenstaande inzichten
afhankelijk.
Verschillende opties
Mocht de organisatie mogelijk zijn, dan zouden wij
kunnen besluiten om de Kerst Winner Show hetzelfde

weekend als de WDS in Spanje te laten plaatsvinden.
Immers lang niet alle mogelijke exposanten gaan naar de
WDS in Madrid. Wij denken dat wij nog steeds een mooi
aantal inschrijvingen kunnen realiseren voor de Kerst
Winner Show. Ook zouden we kunnen beslissen de show
naar een ander weekend in november, december 2020 of
januari 2021 te verplaatsen, er vindt dan geen overlap
plaats en exposanten hoeven geen keuze te maken
tussen twee titelshows in hetzelfde weekend.
Vanuit de actuele landelijke situatie is het nog onzeker of
wij in 2020 een Kerst Winner Show kunnen gaan
organiseren. Aangezien wij ook qua organisatie nog
voldoende voorbereidingstijd hebben, zullen wij
mogelijke scenario’s de komende periode bespreken om
het moment dat er bekend is dat wij in Nederland weer
grootschalige evenementen mogen organiseren. De
landelijke en mondiale ontwikkelingen en mogelijkheden
zullen wij leading laten zijn bij onze uiteindelijke
beslissing. Wij houden u op de hoogte.

Houden van honden
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BELANGRIJKE ONTWIKKELING BIJ DNA-AFNAME BIJ PUPS:
SNP-CHIP
DNA-analyse met behulp van de zogeheten SNP-chip is de volgende stap op weg naar een gezonde populatie
stamboomhonden. Een presentatie door bestuurslid en veterinair specialist Paul Mandigers hierover in de
Algemene Vergadering van november 2019, werd door de leden erg positief ontvangen. Sindsdien heeft de Raad
van Beheer hard gewerkt aan de transitie van DNA ISAG 2006-markers naar SNP-chip. Meer hierover in dit artikel.
Sinds juni 2014 werkt de Raad van Beheer met DNAafstammingscontrole en -opslag bij pasgeboren
stamboompups. Het Kynologisch Reglement (KR) stelt het
gebruik van internationaal geaccepteerde markers
verplicht. Destijds kozen wij voor STR-markers (Single
Tandem Repeat) van de International Society for Animal
Genetics (ISAG, organisatie verantwoordelijk voor
standaardisatie van markers) en een laboratorium met
ISO-accreditatie.

DNA in een notendop
DNA is een soort blauwdruk voor de opbouw van een
lichaam. Met deze blauwdruk weten cellen welke
eiwitten gemaakt moeten worden en wat hun functie
in het lichaam is. In de kynologie gebruiken we een
klein beetje van deze DNA-informatie om de
opgegeven afstamming te controleren. Het DNA dat
we afnemen bij de nestcontrole gebruiken we om een
profiel op te maken. Wat er overblijft, slaan we op en
is beschikbaar voor de eigenaar om bijvoorbeeld nog
een DNA-test voor een ziekte of kenmerk aan te
vragen.

SNP-markers
Inmiddels biedt de ISAG ook een set SNP-markers (Single
Nucleotide Polymorfism) die we kunnen inzetten voor
afstammingscontrole, maar ook voor de bepaling van de
genetische variatie in een populatie, heterogeniteits
berekeningen op een combinatie, rasbepaling, het
zichtbaar maken van mutaties die ziektes veroorzaken en
‘mate select’ waarmee combinaties van ouderdieren slim
gemaakt kunnen worden. De kosten voor SNP-analyse
zijn behoorlijk gedaald en daarmee komt dit onderzoek
ook voor ons onder bereik. Internationaal is er een set
samengesteld die gebruikt wordt voor afstammings
onderzoek. Dit betekent dat de laboratoria overal
dezelfde set SNP-markers gebruiken voor afstammings
onderzoek en dat er afspraken zijn over het wel of niet
accepteren van ouderschapsonderzoek. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden, maar hoewel de prijs voor de SNPanalyse gedaald is, is er meer nodig om dit goed in te

regelen. In eerste instantie wordt de SNP-analyse alleen
gebruikt voor de ouderschapscontrole en het opbouwen
van de database De overige mogelijkheden zijn echter zo
interessant dat we ook hier naar praktische
mogelijkheden zoeken die toepasbaar zijn voor de
gehele kynologie.
Van Haeringen Laboratorium (VHL)
De prijzen van de diverse laboratoria voor SNP-analyse
lopen niet ver uit elkaar. Gezien het aanbod van VHL om
ook een overgangsperiode voor ons te regelen is dit
echter veruit de veiligste en voordeligste keuze.
Bovendien hebben we al afspraken met VHL over
gegevensuitwisseling, iets wat bij een ander laboratorium
hogere startkosten met zich mee zal brengen.
Vervolgstappen
We zijn met partijen bezig te bepalen welke analyses er
met de chip gedaan kunnen worden. Deze bepaling
moeten we doen samen met een gezelschap van
nationale en internationale wetenschappers, zodat de
voor honden ideale markers gevonden kunnen worden.
De SNP-markers zullen moeten aansluiten bij reeds
operationele platforms zoals MyDogDNA en EMBARK.
Ook moet ervoor worden gezorgd dat er een optimale
aansluiting komt met populatie-analysemodules zoals
Fit2Breed.
Al met al kost de ontwikkeling van de chip wel een paar
maanden. Gezien de ervaringen van VHL schatten we dat
ongeveer vijf maanden nodig zijn tussen de keuze van de
SNP-set en de daadwerkelijke ingebruikname.

Houden van honden
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De experts in de commissie zijn dr. Jenny Buijtels, drs.Monique Megens en dr.ir. Pieter Oliehoek

HOE WERKT DE COMMISSIE GEZONDHEID?
In de Algemene Vergadering van juni 2019 werd de Commissie Gezondheid benoemd. De commissie wordt
gevraagd om advies te geven over (gezondheids)onderwerpen die spelen binnen de kynologie. Daarvoor doet de
commissie zo nodig literatuuronderzoek en raadpleegt zo nodig internationale wetenschappers en/of databases
van andere kennelclubs. In dit artikel enkele onderwerpen waarover de commissie zich heeft gebogen.
Epilepsiebeleid
De Commissie denkt onder meer mee over het
epilepsiebeleid. Zoals eerder bekendgemaakt, zal er dit
jaar beleid komen om de problemen met epilepsie terug
te dringen. De ledensessies die hiervoor gepland waren,
konden helaas geen doorgang vinden. We kijken nu naar
een andere vorm om de informatie over te dragen, maar
vooral ook de input van de leden te kunnen ontvangen.

hun hond pas later in te zetten voor de fokkerij. Zeker met
problemen in het ras, zoals epilepsie, is het belangrijk dat
er met gezonde honden wordt gefokt. Wanneer een hond
op hogere leeftijd geen problemen heeft, gezond en
vitaal is, dan mag zo’n hond nog een nest. Daarom zal de
maximale leeftijd van de teef verhoogd worden naar 9
jaar (108 maanden). Uiteraard is het aan rasverenigingen
om de leeftijd te beperken als hun ras daar baat bij heeft.

Inzet fokdieren
Bij de vorming van het Basisreglement Welzijn en
Gezondheid (BWG) zijn de minimale en maximale
leeftijden van fokdieren bepaald. Die zijn voor alle
honden hetzelfde, daar waar de rassen natuurlijk
uiteenlopen. Het is belangrijk honden voldoende tijd te
geven om volwassen te worden, zodat we de juiste
ouderdieren selecteren. Honden die gezond oud worden,
zijn belangrijk voor de fokkerij. Om deze honden te
selecteren voor de fokkerij is het belangrijk dat je ook
oudere honden in màg zetten.
De Commissie Gezondheid heeft geadviseerd om de
leeftijd te verhogen. Dit geeft fokkers de mogelijkheid

Aankeuren look-alikes
Het plan dat is samengesteld voor het aankeuren van
look-alikes is ook besproken. De commissie waarschuwt
dat het aankeuren van een aantal honden niet direct de
gezondheid van een ras zal verbeteren. Daarnaast was zij
positief verrast dat de Raad van Beheer (met dank aan de
werkgroep Fokkerij en Gezondheid) al zover is in de
voorbereiding.
SNP-analyse
De Commissie is ook om input gevraagd met betrekking
tot SNP-analyse. Elders in deze Raadar vindt u een
uitgebreider stuk over dit onderwerp.
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WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN JAAR UITGESTELD
Met het oog op de coronacrisis heeft de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer in samenspraak
met de Gebruikshondencommissie besloten het WK
Werkhonden, dat van 9 tot en met 13 september
aanstaande zou plaatsvinden, te verplaatsen naar 8 tot
en met 12 september 2021 op dezelfde locaties.
De corona-epidemie is nog niet voorbij en er heerst nog
veel onduidelijkheid over het verdere verloop. Met het
oog hierop én rekening houdend met alle

gezondheidsrisico’s voor (internationale) bezoekers,
deelnemers, standhouders en medewerkers, heeft de
stuurgroep besloten zijn verantwoordelijkheid te nemen
en de WK FCI 2020 - met dank aan sponsoren, founders
en vrijwilligers - te verplaatsen naar volgend jaar.
Het bestuur kijkt uit naar een sportief en succesvol
evenement en hoopt vele bezoekers en deelnemers te
verwelkomen op een veelbelovend evenement.
Binnenkort vindt u op www.fci2020.nl meer informatie
over de herziene planning voor 2021.

POSITIEF NIEUWS: ETEN HONDENVLEES IN CHINA TER
DISCUSSIE
Er lijkt sprake te zijn van een positieve en
langverwachte mentaliteitsverandering in China ten
aanzien van de afschuwelijke handel in hondenvlees.
Vorige week heeft de Chinese stad Shenzhen, de vijfde
grootste stad van het land, de consumptie en verkoop
van hondenvlees verboden. Hopelijk het begin van het
einde...
Als reactie op de actie van Shenzhen heeft het Chinese
ministerie van Landbouw en Plattelandszaken de de
Chinese burgers uitgenodigd voor 8 mei aanstaande hun
mening te geven over de vraag of honden als
gezelschapsdieren of als vee moeten worden
beschouwd. De Humane Society International, die allang
campagne voert tegen het eten van hondenvlees, hoopt
dat dit een belangrijke stap is richting einde van de
handel in hondenvlees. ‘Dit zou andere steden in het land
kunnen aansporen het voorbeeld van Shenzhen te
volgen en het eten van honden en katten te verbieden.’

Positieve stap
De meeste mensen in China willen dat er een einde komt
aan de diefstal van hun gezelschapsdieren voor een
vleeshandel waar slechts een klein percentage van de
bevolking mee bezig is. Hondenvlees wordt door minder
dan 20 procent van de bevolking in China gegeten en uit
recente peilingen is gebleken dat meer dan de helft van
de Chinezen de handel in hondenvlees wil verbieden. 70
Procent zegt nog nooit hondenvlees te hebben gegeten.
Deze grote verschuiving in de publieke opinie is
onderkend door de Chinese regering die het fokken,
verhandelen en consumeren van wilde dieren heeft
verboden na de COVID-19 epidemie. Hoe dan ook, dit
lijkt een positieve stap in de goede richting en de
feedback op de e-mail van de Chinese overheid is voor
een ieder de kans om de overheid te laten weten hoe
sterk het gevoel is tegen de handel in hondenvlees.
Zie ook op onze website.

BUREAU RAAD VAN BEHEER GESLOTEN OP FEESTDAGEN
Het bureau van de Raad van Beheer is gesloten op onderstaande feestdagen.
Maandag 27 april in verband met Koningsdag
Maandag en dinsdag 4 en 5 mei
Dinsdagmiddag 12 mei van 14:00 tot 16:00 wegens werkzaamheden
Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei in verband met Hemelvaart.
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FOKKER SERVICELIJN: HULP BIJ AL UW VRAGEN
Het fokken van gezonde en sociale honden is de kern
van koepelorganisatie Raad van Beheer. Daarom
ondersteunen wij fokkers van stamboomhonden bij
het verantwoord fokken van honden met het project
Fokkerondersteuning, dat medio 2019 van start ging.
Deze keer aandacht voor de Fokker Servicelijn.
De Raad van Beheer is iedere werkdag tijdens
kantooruren telefonisch bereikbaar voor (spoed)vragen
over het fokken van stamboomhonden. Fokkers maken
gebruik van de Servicelijn als zij meerdere vragen
hebben of uitgebreider met een buitendienstmedewerker
willen spreken - eventueel ook buiten kantooruren.

Fokkerondersteuning

Formulier
Aanvragen van een telefoongesprek gaat via een
formulier op onze website, waarbij men aangeeft waar
het over gaat, alsmede de dag en het tijdstip dat men
teruggebeld wil worden. Fokkers kunnen ook altijd direct
contact opnemen met de buitendienstmedewerker in hun
rayon. Vraag via het formulier op onze website een
gesprek aan, geef aan waar het over gaat, vul de dag en
het tijdstip in waarop u gebeld wilt worden. Dan nemen
we op het gewenste tijdstip contact met u op.

OPLEIDINGEN: OMGAAN MET DE CORONACRISIS
Door de coronacrisis kunnen we voor de opleidingen
niet bij elkaar komen. Gelukkig zijn er allerlei manieren
om dit op te pakken. Sommige kynologenclubs
adviseren de deelnemers met zelfstudie aan de slag
te gaan, maar er zijn ook docenten die de lessen door
laten gaan door middel van Zoom of Skype. Er wordt
dus volop digitaal lesgegeven op het moment.
Een verslagje van de groepen van KC Pampus vertelt
over enige opstartproblemen (‘Waar zit de camera?’ of:
‘Ik heb geen geluid!’), maar ook dat de lessen al snel
vlot verliepen. De communicatie gaat prima en deze
manier van lesgeven blijkt ook voordelen te hebben:
aan het eind van de les ben je direct thuis, dat scheelt
toch reistijd!
Examens afgelast
De lessen mogen dan op een aantal plekken doorgaan,
voor de examens van de Voortgezette Kynologische
Kennis (VKK) geldt dat helaas niet. Tot nog toe zijn de
examens tot en met mei afgelast, zie onze website.
Datzelfde geldt voor de locatie-examens van de BFHcursussen, zie onze website. Tot en met mei is alles
afgelast en nieuwe data zullen volgen na de coronacrisis.

De planning en indeling hiervan zal voor zover mogelijk in
overleg gaan met de kandidaten.
E&B-cursus uitgesteld
In verband met de vernieuwing van de gehele
kynologisch opleidingsstructuur was de opleiding
Exterieur & Beweging al verplaatst naar het najaar van
2020. Omdat nu echt alles stilligt als gevolg van de
coronacrisis, is er besloten de nieuwe opleiding E&B pas
te starten in april 2021 conform onderstaand
lesprogramma. De mensen die al hadden ingeschreven,
zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.
De cursus wordt in 2021 gegeven in De Camp te
Woudenberg op de volgende lesdagen:
• 10 april 2021
• 8 mei 2021
• 26 juni 2021
• 11 september 2021
• 9 oktober 2021
• 20 november 2021
• 4 december 2021 (examendag)
De inschrijving voor de nieuwe cursus start in het najaar
van 2020. We houden u op de hoogte! Zie ook onze
website.
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MARKIESJE
DEFINITIEF IN
FCI-RASGROEP 9

FOTO: RON BALTUS

Naar aanleiding van een incident op
de Martini Dog Show in Groningen,
waarbij Markiesjes deelnamen in
zowel rasgroep 9 als rasgroep 11,
heeft de Raad van Beheer in overleg
met de Nederlandse Markiesjes
Vereniging (NMV) en de Eerste
Gezelschapshonden Club Nederland
(EGCN) besloten dat het Markiesje
definitief in rasgroep 9 thuishoort.
Het Markiesje is een nationaal erkend
ras, dus nog niet door de FCI erkend.
Normaal gesproken zou het ras
ingedeeld worden bij Rasgroep 11, Nationaal erkende rassen, maar het Markiesje doet op shows al sinds jaar en dag
mee in rasgroep 9, Gezelschapshonden. Om die reden is nu deze beslissing genomen.

‘RAAD HET RAS’ APRIL: AMERICAN AKITA
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 april is American Akita. Winnaar van deze maand is Monja Remmerswaal uit Brunssum. Zij
heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

Houden van honden

23

Raadar

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 7 | april 2020

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, de shows in april/mei zijn in principe afgelast.
Aankomende shows:
→→20 september Keesachtigen & Poolhonden
CAC

→→26 -27 september Dog Show Maastricht
CAC/CACIB alle rasgroepen

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

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.

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.

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOMHOND!
Deze campagne is een initiatief van:
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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.

27 juni 2020:

A
 lgemene Vergadering Raad van Beheer
Wegens coronacrisis gecanceld, nieuwe
datum wordt later bekendgemaakt.

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!

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.

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

Hond geïmporteerd?
Registreer je hond op
www.databankhonden.nl

Partners in youth
Actief met je maatje!

Verplicht
vanaf

1 april
2013
De Raad van Beheer steunt:
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