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BESLIS MEE OVER ONZE TOEKOMST !
Beste mensen, gelukkig kruipen we langzaam maar zeker uit het dal van de coronacrisis. U leest het in deze
Raadar, waar we zien dat de chippers weer aan huis gaan chippen – zij het met beschermende kleding en
mondkapjes – dat de kynologische opleidingen weer van start gaan en dat allerlei sportieve evenementen op gang
beginnen te komen.
We kunnen weer vooruitkijken, ons richten op de
toekomst en op zaken die vragen om een belangrijke
beslissing. Zo zijn we de afgelopen tijd met onze neus op
het feit gedrukt dat ook de Nederlandse kynologie moet
bijblijven als het gaat om ontwikkelingen op het gebied
van diergezondheid en -welzijn. Niet alleen bijblijven,
maar zelfs ook het voortouw nemen om te voorkomen
dat anderen, denk aan de overheid, noodzakelijke
beslissingen voor ons gaan nemen. Daarom hebben wij
de afgelopen tijd hard gewerkt aan een stelsel van
maatregelen op het gebied van gezondheid die wij als
Raad van Beheer willen treffen, zodat wij de richting en
toonzetting van noodzakelijke aanpassingen zelf kunnen
bepalen.
Op de Algemene Vergadering van 5 september
aanstaande komen diverse lijnen die wij als bestuur van
de Raad van Beheer hebben uitgezet, samen in een
concept-gezondheidsbeleid waar onze leden zich over
moeten buigen. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn
onder meer de strijd tegen epilepsie, de inzet van
DNA-onderzoek, het aankeuren van look-alikes ten

behoeve van genetische diversiteit en de
dienovereenkomstige aanpassing van het Kynologisch
Reglement. Allemaal uiterst belangwekkende
onderwerpen waarover u, onze leden, mee kunt
beslissen. U kunt nu al het concept-gezondheidsbeleid
zoals dat op 5 september ter sprake komt in alle details
bestuderen op onze website.
Het is duidelijk: dit beleid moet verenigingsbreed
gedragen worden om succesvol te kunnen worden
uitgevoerd. De aanstaande AV wordt daarmee een
historische bijeenkomst, waarin we samen de toekomst
van de kynologie in ons land bepalen. Daarom doe ik een
beroep op u om er toch vooral bij te zijn op 5 september,
om uw stem te laten horen en
mee te beslissen over de
toekomst van onze
gezamenlijke passie: een
gezonde en sociale hond.
Graag zie ik u op 5 september!

Jack Alberts, voorzitter
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OPROEP ALGEMENE VERGADERING 5 SEPTEMBER 2020
De Algemene Vergadering van 27 juni jl. kon wegens corona helaas geen doorgang vinden. Op 17 april hebben
wij u hierover geïnformeerd en een deel van de agendavoorstellen, waaronder de financiële stukken en het
jaarverslag 2019, gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website. Nu de maatregelen zijn verruimd, heeft
het bestuur besloten een AV uit te schrijven op zaterdag 5 september aanstaande. De agenda en de bijbehorende
stukken publiceren we zo spoedig mogelijk op het besloten gedeelte van de website.
Gezien de huidige richtlijnen dienen leden zich vooraf
aan te melden voor deze vergadering en kunnen wij
slechts één afgevaardigde per vereniging ontvangen. Op
basis van het aantal aanmeldingen kunnen wij de locatie
hierop afstemmen, rekening houdend met de landelijke
richtlijnen. Gezien de planning en organisatie van deze
dag verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, uiterlijk 7
augustus aanstaande, aan te melden per e-mail naar
leden@raadvanbeheer.nl.
Bestuursverkiezing
Tijdens de AV van 5 september vindt er ook een
bestuursverkiezing plaats. Een mailing over de

kandidaatstelling stuurden wij op 6 februari jl. naar de
leden. Het bestuur heeft de termijn voor het voordragen
van kandidaten verlengd, zodat tot en met 16 juli
kandidaten konden worden voorgedragen door minimaal
vijf aangesloten verenigingen. Amendementen kunnen
tot 15 augustus aanstaande worden ingediend. Gezien de
bijzondere periode en planning is de Raad van Beheer
desgewenst bereid te faciliteren in de organisatie van het
rasgroep- en rayonoverleg. U kunt hierover contact
opnemen door een e-mail te sturen naar
leden@raadvanbeheer.nl.

UPDATE KORTSNUITEN:
CONVENANTEN MET RASVERENIGINGEN
Zoals eerder met onze achterban gecommuniceerd, heeft de Raad van Beheer voor twaalf kortsnuitige rassen
de stamboomafgifte moeten reglementeren op basis van de door de overheid gestelde wettelijke vereisten.
Dat heeft bij een aantal van de betrokken rasverenigingen tot weerstand geleid, onder meer omdat de door de
overheid gestelde normen naar het oordeel van de verenigingen een algemeen karakter dragen en te weinig
rasspecifiek zijn.
Inmiddels hebben wij met de desbetreffende verenigingen
afgesproken dat zij voor hun ras inbreng kunnen hebben
voor de toekomstige fokkerij. Daartoe zullen per ras
convenanten worden uitgewerkt, waarin de specifieke
gezondheidsaspecten zullen worden behandeld, inclusief
vereisten voor een op gezondheid en welzijn gerichte
fokkerij. De modernste en laatste onderzoeks- en
screeningsmethoden zullen worden meegenomen.

streefdatum 1 oktober 2020. Uiteraard zal een juridische
toets ook onderdeel van de behandeling worden, want
met de convenanten zal niet in strijd met de wet gewerkt
kunnen worden. Na afronding van dit proces zal de Raad
van Beheer voor die rassen waar de fokkerij
overeenkomstig het desbetreffende convenant heeft
plaatsgevonden, weer stambomen kunnen afgeven aan
de nakomelingen.

Juridische toets
De Raad van Beheer zal daar samen met de verenigingen
per ras zorg aan besteden en de vereisten specifiek in de
convenanten opnemen, waarna het bestuur de
convenanten die gereed zijn kan goedkeuren, met als

Deze ontwikkeling past goed bij het streven om te staan
voor de fokkerij van gezonde dieren, een belang dat ons
allen raakt en een doel dat wij alleen in de vorm van een
goede en vertrouwensvolle samenwerking tussen alle
betrokkenen kunnen bereiken.

Houden van honden
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FOTO ERNST VON SCHEVEN KYNOWEB

CHIPPEN TIJDENS CORONA: VOORZICHTIG NAAR HET
‘NIEUWE NORMAAL’

Karin Monk is hoofd
Stamboekhouding, GGW (Gedrag
Gezondheid & Welzijn) en
Buitendienst van de Raad van
Beheer. Samen met directeur
Rony Doedijns en in nauw overleg
met de chippers zette zij in maart
in korte tijd een alternatieve
coronaproof werkwijze op poten, zodat chippen ook in
coronatijd door kon gaan. We kijken samen met Karin
terug én vooruit, want we gaan voorzichtig op weg naar
het ‘nieuwe normaal’.

Weer thuis chippen
Chipper Anette van der Meijden ging net als haar
collega’s afgelopen week volgens het ‘nieuwe normaal’
aan het werk: weer thuis bij de fokkers, zoals ze dat
gewend zijn. Natuurlijk wel met de nodige
veiligheidsmaatregelen, zoals een gezichtsscherm. Hier
chipt Anette de Rottweilerpups van de familie Van Herk
uit Ammerstol.

Jullie hebben in maart het chippen op locatie, compleet
met een waterdicht protocol, in no time op poten gezet.
Hoe ging dat zo snel?
‘We kregen al snel na het ingaan van de lockdown heel
veel vragen van fokkers over hoe het nu verder moest
met chippen. De normale werkwijze, waarbij de fokker de
pup vasthoudt en de chipper chipt en van fokker naar
fokker rijdt, moesten we loslaten. We moesten het veilig
houden voor zowel fokker als chipper. De chippers
moesten het chippen in duo’s gaan doen, zodat fokkers
op voldoende afstand konden blijven en het liefst buiten.
Daarvoor hadden we ruimte nodig, locaties waar je
letterlijk goed uit de voeten kon. En we hadden geen tijd
te verliezen. Dus hebben we alles op alles gezet om zo
Houden van honden
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snel mogelijk een passend alternatief te realiseren. Rony
Doedijns heeft een rondje gebeld langs de diverse kyno
logenclubs (i.v.m. voldoende ruimte en parkeergelegen
heid! red.) en zo heeft hij er elf bereid gevonden om ons
onderdak te verlenen, in hun clubhuizen verspreid over het
hele land. Dat was natuurlijk geweldig! Het protocol
hebben we in gezamenlijkheid gemaakt met de chippers
en de collega’s van kantoor – uiteraard alles gebaseerd op
de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM.’
Hoe ging dat in de praktijk?
‘Bij iedere dek- geboorteaangifte lieten we de
desbetreffende fokker weten wat de nieuwe werkwijze
voor het chippen inhield en aan welk protocol zij en wij ons
moesten houden. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd
duo’s te vormen van chippers die dicht bij elkaar en bij de
chiplocatie woonden. Chippers zijn gewend om alleen te
werken, nu moesten ze het ineens samen doen. Daar
moesten ze in het begin wel even aan wennen, maar
uiteindelijk wist iedereen zich goed aan te passen. Franc
Beeftink coördineerde dit allemaal en dat heeft hij prima
gedaan. Er waren af en toe praktische problemen, zoals
bijvoorbeeld een bench vol met pups die over een te hoge
drempel moest worden gedragen. Dat konden we dan met
een karretje oplossen of een drempelopgang. Het was
zeker hard werken, met dagelijks een vol programma en
veel gesjouw en gebuk. Maar gelukkig heeft het protocol
de hele periode door goed gewerkt, we hebben er
eigenlijk niets aan hoeven veranderen.’
Tevreden over de afgelopen drie maanden?
‘Jazeker, ik vind dat het heel goed is gegaan. De fokkers,
de chippers en de collega’s van kantoor hebben allemaal
hun uiterste best gedaan om het goed te laten verlopen.
En dat is gelukt! We mogen best trots zijn op wat we met
z’n allen hebben bereikt. De hulp van de kynologenclubs
was hartverwarmend: wij kregen een gedeelte van de
locatie tot onze beschikking en er werden regelmatig
lekkere hapjes of iets te drinken klaargezet. Maar ook
vanuit de fokkers kwamen er mooie reacties: een
bloemetje, een e-mail met een bedankje, een lekker
hapje, leuke foto’s met een enthousiast verhaal erbij
- heel positief! (Zie ook kader hiernaast, red.) Klachten zijn
er altijd, zeker in deze moeilijke tijd, maar je kunt het
helaas niet iedereen naar de zin maken. De klachten
kwamen centraal bij mij binnen. Klachten die ik niet
schriftelijk op kon lossen, stuurde ik door naar Franc,
die het dan verder regelde met de desbetreffende fokker.
Hij belde de fokkers op en wist het meestal in een
persoonlijk gesprek in goede banen te leiden.’

Raadar

Complimenten van fokker
Fokker van Kooikerhondjes Corrie Bastiaanse (kennel
Four Ventos): ‘Ik mocht mijn hondjes laten chippen bij de
KC Gorinchem. Van tevoren alles driedubbel gecheckt,
klopt de kleur van het bandje met de naam die hij/zij
moet krijgen? Je geeft ze tenslotte af en je bent er verder
alleen maar bij achter glas. Wat was ik aangenaam
verrast dat ze het in Gorinchem op deze manier doen!
Tafel staat tussen de openslaande deuren, bench gaat
op tafel en natuurlijk blijven wij buiten. Maar op deze
manier konden we wel gewoon met elkaar praten. Grote
complimenten voor deze manier!’

Is chippen op locatie een manier van werken die ook na
de coronacrisis bestaansrecht heeft?
‘Nee, zeker niet! De service zit nu juist in het huisbezoek;
dat je voorlichting geeft, ondersteuning biedt. Dat willen
we zo snel mogelijk weer invoeren. Het is echt veel beter
als je bij de mensen thuis komt. De controle van het nest,
dat je ziet hoe de pups erbij zitten: is het er schoon,
worden de pups goed verzorgd, hoe is het met de
moederhond, is dit een fijne plek om op te groeien?
Daarom zijn alle chippers in de week van 6 juli bij wijze van
proef weer voorzichtig begonnen met huisbezoek. In dit
geval naar het ‘nieuwe normaal’.’
Werk je nog wel met een veiligheidsprotocol?
‘Jazeker. De chipper moet bij het chippen aan huis
minimaal een mondmasker dragen, en in overleg met de
fokker ook handschoenen en een schort. De maatregel
geldt ook voor de fokker, die immers de pups weer zelf
vasthoudt. Heeft de fokker geen mondkapje, dan wordt
die door de chipper verstrekt. Als het maar even kan qua
ruimte en weersomstandigheden, chippen we het liefst
buiten - in de tuin of op het erf. We hebben dan wel ter
plekke een tafel(tje) nodig om het werken mogelijk te
maken. Zo kunnen we het werk conform de RIVMvoorschriften doen en zijn we weer daar waar we het
liefst ons werk doen: bij de fokker thuis!’

Houden van honden
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Vlogs4dogs: video’s met items uit de kynologie
Vlogs4dogs zijn korte video’s over actuele, interessante
onderwerpen uit de kynologie. De Raad van
Beheer start vanaf nu met deze nieuwe manier van
informatievoorziening. De presentaties van het bestuur
voor het voorgenomen gezondheidsbeleid waren de
voorloper hiervan. Deze videopresentaties zijn zo goed
ontvangen, dat we meer met korte video’s gaan doen.
In de vlogs4dogs kunnen onderwerpen aan bod komen
die de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over
het actuele beleid of activiteiten, maar ook over activi
teiten van commissies, een wedstrijd of een evenement,
een Kennis Tour-sessie, een Youth-evenement, een
Algemene Vergadering, een kijkje achter de schermen bij
onze chippers, een interview met iemand uit onze
achterban of een antwoord of uitleg over een thema dat
u als onze achterban van belang vindt.
Graag uw wensen en ideeën!
Zolang er een algemene bredere interesse is en het in
een beknopte video past, kunnen we dat invullen. Dus
heeft u ideëen c.q. wensen voor een vlog of onder
werpen waar u graag in een korte video meer over zou
willen weten, stuur dan een e-mail naar
communicatie@raadvanbeheer.nl, dan kijken we of en
hoe we dat in kunnen vullen.

Thema: chippen tijdens corona
De eerste vlog heeft als thema ‘Chippen tijdens corona’,
een beeldverslag van het werk van onze chippers op
locatie, te gast bij een aantal kynologenclubs verspreid
door Nederland. We zien aan de hand van beelden en
verslagen uit de Raadar-edities van maart, april, mei en
juni hoe er werd gewerkt en hoe daar door fokkers op
werd gereageerd. Een bijzondere periode, met
complimenten aan chippers, fokkers, kynologenclubs en
coördinerend kantoorpersoneel!
U vindt deze vlog op www.houdenvanhonden.nl/
vlogs4dogs. Veel kijkplezier!

Beeld uit de vlog ‘Chippen tijdens corona’

Houden van honden
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KENNIS TOUR ONLINE:
SESSIE SAM TURNER GROOT
SUCCES!
Op woensdagavond 8 juli hield Sam Turner haar
online sessie ‘Omgaan met je ouder wordende hond’.
De deelnemers aan de sessie gaven een zeer hoge
waardering. De Kennis Tour online waardeerden zij
met een 9,4, de inhoud van de lezing met een 8,5 en
de spreker met een 8,8. Negen van de tien deelnemers
zou zeker nog een keer online deelnemen, en beveelt
de online versie aan bij vrienden en bekenden. Daar zijn
we natuurlijk heel erg blij mee!
Sam Turner in actie voor de camera...

Met ouderdom komen ook gebreken. Wat voor
veranderingen komen er allemaal om de hoek kijken bij
de ouder wordende hond? Fysiek, fysiologisch en
mentaal is de senior hond simpelweg anders dan een
volwassen hond. Wat voor beweging heeft hij nodig? Hoe
ga je om met lichamelijke gebreken? Hoe houd je een
senior eigenlijk fit? Deze onderwerpen passeerden de
revue en werden op een prettig interactieve manier
behandeld: er werden tussendoor en na verloop van de

Vanuit de regiekamer wordt de sessie prettig in beeld gebracht

lezing veel vragen gesteld door de deelnemers die stuk
voor stuk door Sam werden beantwoord. Leuk was dat
deelnemers tussendoor ook informatie zochten en
deelden via de chatfunctie. Dit gaf een extra interactieve
dimensie aan de lezing.
Veel belangstelling
Ook bij deze sessie was er sprake van een groter aantal
deelnemers dan voor de geplande sessie op locatie. Veel
aanmeldingen waren nieuw en specifiek voor de online
lezing. Leuk dat deze vanuit het hele land waren, een
duidelijk voordeel van een online sessie omdat deze
‘afstand’ irrelevant maakt.
Volgende sessie
Sam Turner herhaalt haar online lezing ‘Omgaan met je
ouder wordende hond’ op woensdagavond 23
september aanstaande. Voor deze sessie worden 10
nascholingspunten (in categorie B) voor Kynologisch
Instructeur toegekend. Van harte aanbevolen!

Maak nu kennis
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EXTRA SESSIE KENNIS TOUR ONLINE OP 10 SEPTEMBER
AANSTAANDE
Vanwege het grote succes en de enthousiaste reacties van de deelnemers op de eerste sessies van de Kennis Tour
Online, organiseren wij op donderdag 10 september aanstaande een extra online sessie met de lezing ‘Keuzes in
de fokkerij’ van Marjoleine Roosendaal. Inschrijven kunt u via onze website.
Wie fokt moet keuzes maken om zijn fokdoel te behalen.
Maar hoe maak je keuzes? Hoe bepaal je wat belangrijk is
voor de combinatie, voor je ras, voor jezelf? Wat gebruik
je niet en wat is nog toelaatbaar? Deze lezing gaat over
keuzes maken, over uitsluiten of juist gebruiken en over
een goed inzicht in wat zinnig kan zijn en wat niet.
Over de spreker
Marjoleine Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als
(wetenschaps)journalist en heeft zich gespecialiseerd in
fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica van
kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid haar
bijzondere belangstelling heeft. Ze was werkzaam als
hoofdredacteur bij het maandblad De Hondenwereld en
sinds 2017 bij het magazine Dogzine. Marjoleine heeft
meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine
populaties. Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese Stabijs en

Marjoleine Roosendaal

tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer.
Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-projecten.

PRIJSVRAAG: VERZIN
EEN PAKKENDE
NAAM VOOR ‘DOG
DATA’
De Raad van Beheer zoekt nog een
pakkende naam voor de nieuwe
IT4Dogs-module waarin Generaties
& Gezondheid Online en Stamboek
Online (zie afbeeldingen) worden
samengevoegd. We loven een leuke
attentie uit voor de beste inzending.
Heeft u ideeën voor een naam,
stuur die dan op naar
communicatie@raadvanbeheer.nl.
Vermeld daarbij hoe u op deze naam
bent gekomen of wat deze betekent.
Voor de winnaar van de prijsvraag
hebben we, behalve eeuwige roem, een
leuke attentie. U kunt namen inzenden tot
20 juli 2020. We zijn benieuwd!
Houden van honden
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NIEUWS OVER JUNIOR OPEN
AGILITY WERELDKAMPIOENSCHAP
2021
Van 15 tot en met 18 juli 2021 vindt in Abrantes, Portugal, het Junior
Open Agility Wereldkampioenschap (JOAWC) plaats. Als gevolg van
de coronacrisis kon het kampioenschap dit jaar niet doorgaan. De
FCI-leden hebben inmiddels unaniem besloten om de junioren die
dit jaar hun laatste JOAWC (EOJ) zouden lopen (en dus geboren zijn
in 2002) mee te laten doen aan het JOAWC in 2021.
Aansluitend worden in Abrantes de volgende wedstrijden gehouden:
Van 22-25 juli 2021 het European Open Agility.
Van 29 juli tot en met 1 augustus 2021 de Border Collie Classic.
Meer informatie over het evenement vindt u op de website van de organisatie. Hoe in Nederland de selectie van
onze junioren gaat plaatsvinden, wordt in een later stadium bekendgemaakt.

RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMER WORKSHOP
Binnen de huidige corona-maatregelen is er weer meer mogelijk, zeker voor de jeugd. Helaas kan het Zomerkamp
niet doorgaan, maar de Raad van Beheer Youth biedt daarvoor twee leuke alternatieven: de Zomer Workshop en
de Agility Workshop! De locatie is het terrein van Kynologenclub Delft.
Agility Workshop - maandag 27 juli
Hét alternatief voor de trainingen voor het JOAWC (Junior
Open Agility Worldchampionship) van 2021! Deelname is
voor junioren tot en met 18 jaar die Agilitywedstrijden
lopen of wedstrijd-klaar zijn. De workshop wordt gegeven
door Wendy Willemse. De organisatie is in handen van
Raad van Beheer Youth, de Junior Agility Werkgroep en
Wendy Willemse.
Maximaal aantal deelnemers bedraagt 20.
Zomer Workshop Youth - dinsdag 28 juli
Deze dag biedt verschillende leuke en spannende
workshops, zoals Agility, Junior Handling, Dogdance
(trucjes), een keuring, Flyball, een lezing en gezellige
spelletjes met de groep.
Eigenlijk is het gewoon alsnog Zomerkamp, maar dan op
één dag!
Deelname voor jongeren van 8 tot 18 jaar die actief willen zijn
met hun maatje. Maximaal aantal deelnemers bedraagt 25.
Inschrijven
De inschrijving voor beide dagen is vorige week al
begonnen op Facebook, maar misschien is er nog een
plekje – zie onze website voor de inschrijfformulieren!
Houden van honden
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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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Paul de Vos

EVEN VOORSTELLEN: PAUL DE VOS (CKI)
Op 15 juni jl. trad bioloog Paul de Vos toe als lid van de
Commissie Kynologisch Instructeur (CKI). In dit artikel
stelt hij zichzelf aan u voor en vertelt over zijn motivatie
om aan de commissie deel te nemen.

jachthonden. Ik probeer altijd uit te leggen waarom bij
bepaalde rassen bepaalde stappen genomen moeten
worden, in de hoop dat de hondeneigenaren ook
snappen waarom bepaalde methodes wel of niet werken.

‘Al ruim dertig jaar houd ik mij bezig met honden en
hondentraining. Met name de jachthondensport heeft
mijn hart gestolen. Ik hou van wat lastiger te trainen
rassen. Ik heb zelf Flatcoated Retrievers, Bracco Italiano’s
en Ruwhaar Teckels. Door vallen en opstaan heb ik veel
geleerd over hondentraining en weet als geen ander dat
kennis onder andere op het gebied van rasspecifieke
gedragingen, het lezen van de gemoedstoestand van
een hond en timing van het aanleren van een vaardigheid
heel belangrijk is.

Waarom de CKI?
Kennis van zaken in de kynologie vind ik heel belangrijk.
Mijns inziens moeten trainers een bepaalde basiskennis
hebben van honden maar ook van bijvoorbeeld didactiek.
Dit ontbreekt hier en daar nog steeds. Kynologisch
instructeurs hebben een grote verantwoordelijkheid.
Cursisten stellen een bepaald vertrouwen in hen en wat
ze leren van een instructeur vormt hun huisdier voor een
periode van 10-15 jaar.

Kennis vergaren
Als wetenschapper ben ik gewend mij in te lezen als ik
ergens aan begin. Toen ik dertig jaar geleden probeerde
me in te lezen in hoe je het beste kunt omgaan met
hondengedrag, schrok ik hoe weinig literatuur er
beschikbaar was. Dat heeft mij gemotiveerd om vanaf het
prille begin alles wat ik leerde van trainers of uit
wetenschappelijke artikelen op te schrijven. Dit heeft er
uiteindelijk toe geleid dat ik drie hondenboeken heb
geschreven. Ook heb ik een app gemaakt met allerlei
trainingsvariaties (zoek op ‘jachttraining’). Deze heb ik
gratis in de app-stores gebracht, in de hoop dat dit kan
bijdragen aan verbetering van training en welzijn van

Instructeurs hebben het nu makkelijker dan wij dertig jaar
geleden. Met de komst van internet en een heleboel
goede boeken in de afgelopen decennia is kennis opdoen
veel eenvoudiger geworden. Er is geen enkele reden meer
om niet een bepaalde basiskennis van een instructeur te
verwachten en ik vind daarom het werk van de CKI erg
belangrijk. Ik was dan ook blij met de uitnodiging om
zitting te nemen in de commissie en ik zal mijn steentje
bijdragen om kennis en opleiding verder uit te bouwen.’
In het dagelijks leven is Paul de Vos hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van een opleiding. Hij
houdt zich onder andere bezig met onderwijs en onderzoek
naar de afweer van het menselijk en dierlijk lichaam.
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DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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 Hondenwelzijnsteam is
eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
Het is weer zomer! Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! De Raad van Beheer
waarschuwt continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke
Hondenbescherming hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten.

LAAT UW
HOND
NIET IN
DE AUTO!

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze
evenementen. Ons Hondenwelzijnsteam heeft daarin samen met de
organisaties een taak om mensen te waarschuwen en controle uit te
oefenen.
Help mee!
Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan
een e-mail naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en
welke versie (Nederlands of Engels) en uw gegevens. De digitale
advertenties en stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze
actiepagina.

OPLEIDINGEN LANGZAAM MAAR ZEKER WEER OP GANG
Langzaam maar zeker beginnen zaken weer op gang te komen. Dat geldt ook voor de examens van de Basiscursus
Fokken en Houden van honden (BFH) en Voortgezette Kynologische Kennis (VKK).
BFH-examens
Zo staat er op 24 oktober een landelijk BFH-examen
gepland, waar naast de Modules 1 tot en met 6 ook deze
keer weer een examen Rasherkenning (Module 9) zal
worden gehouden. Inschrijven voor deze examens kan
op onze website. Ook de locatie-examens beginnen
weer: de eerste aanvragen zijn voor september en in
oktober staan er examens gepland door het hele land.
Bekijk het overzicht op onze website.
VKK-examens
In september starten we met de VKK-examens, de
voorlopige data zijn 18 september, 23 oktober en 27
november 2020. Mogelijk komen daar nog data bij, houd

dus de website in de gaten! Inschrijven kan op onze
website. Uiteraard is alles wel onder voorbehoud van
wijzigingen in de landelijke veiligheidsmaatregelen in
verband met het coronavirus.
Verbeteringen
Inmiddels hebben we de tijd nuttig besteed: een aantal
van de modules van de BFH-opleiding wordt deels
herzien. Er worden wat kleine foutjes uitgehaald en
enkele aanvullingen gedaan, en Module 4 (Wetten en
Regels) krijgt enkele aanpassingen zodat alles gelijk blijft
met de (landelijke) regelgeving. De nieuwe modules
staan in september online.

Houden van honden
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VIOLA VERTELT OVER HULPHOND PATRICK
Viola Baas is een positief ingestelde vrouw van 36 jaar met een
erfelijke spierziekte. Daardoor kan ze niet staan of lopen, heeft zij
een verminderde spierkracht en is ze volledig gebonden aan haar
elektrische rolstoel. Dankzij ADL-hulphond Patrick kan ze toch
zelfstandig wonen en ook haar functie als maatschappelijk werker
in een verpleeghuis uitoefenen.
‘Door mijn hulphond houd ik meer energie over en ben ik veel
minder afhankelijk van anderen’, aldus Viola. ‘Ik hoef Patrick bijna
nooit streng toe te spreken. Ik kan hem met mijn ogen sturen. Soms
heb ik zelfs het idee dat hij gedachten kan lezen. Toen hij 18
maanden was, kwam hij al bij mij. We zijn echt twee handen op één
buik. Ik ben zo blij dat hij in mijn leven is gekomen.’
Meer regie
‘Sinds ik een hulphond heb, heb ik meer regie over mijn eigen leven.
De handelingen die Patrick voor mij doet zou ik – soms – zelf kunnen doen, maar het kost me erg veel kracht en
energie. Nu hou ik dus meer energie over en kan bijvoorbeeld de was doen wanneer ik dat wil. Op mijn werk ben ik
door Patrick minder afhankelijk van de hulp van mijn collega’s. Het is gewoon fijn als je het zelf kan. Dat geeft een
gevoel van eigenwaarde. Voor mij is dus alles wat een hond voor mij kan doen essentieel.’
Lees het verhaal van ‘superteam’ Viola en Patrick

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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1,5 meter afstand is altijd de norm
Heb je klachten?
.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Was vaak je
handen.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:
Binnen:

Binnen én buiten:
Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

In vervoer:

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

Buiten:
Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.
Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

Vermijd te
drukke plekken.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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KATHALIJNE VISSER WORDT
LECTOR MENS-DIERINTERACTIE
AERES HOGESCHOOL
Per 1 september 2020 is dr. ir. Kathalijne Visser benoemd als lector
Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten. Het
lectoraat focust op de dierkant van de mens-dierrelatie in sectoren
waar dieren worden ingezet in dierondersteunende activiteiten en
therapieën, maar ook voor surveillance, opsporing en beveiliging,
sport en recreatie en de houderij en fokkerij.
In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol. Er wordt met
name vanuit de dierkant gekeken naar de interacties om zo een
bijdrage te leveren aan kennis en educatie over de effecten van de
mens-dierinteractie op het betrokken dier. Doel is meer inzicht te
krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om
daarmee het dierenwelzijn te waarborgen.

Kathalijne Visser

Lector Kathalijne Visser studeerde in Wageningen Zoötechniek en promoveerde bij de faculteit Diergeneeskunde/IDLelystad. In 2016 maakte zij de overstap naar de Aeres Hogeschool, waar ze praktijkonderzoek coördineert en studenten
(Dier- en Veehouderij en Hippische Bedrijfskunde) begeleidt in het opdoen van onderzoeksvaardigheden. Daarnaast heeft
ze zitting in de Instantie voor Dierenwelzijn van de Aeres Groep.

RECHTBANK VEROORDEELT TECKELFOKKER TOT BOETE EN
BEROEPSVERBOD
Op 9 juli jl. heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan
in de strafzaak tegen een Teckelfokker uit Woerden. Onder
meer is zij veroordeeld tot betaling van een geldboete van
€ 25.000,- en mag zij de komende vijf jaar het beroep van
houder en fokker van dieren niet uitoefenen.
Bij de fokker zijn in 2018 ongeveer 150 honden in beslag
genomen. Zij had aan meerdere verplichtingen niet voldaan,
waaronder een goede verzorging van de honden en registratie
ervan in een databank. Tevens waren dierenpaspoorten vervalst.
De volledige uitspraak kunt lezen op website De Rechtspraak.

Houden van honden
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‘RAAD HET RAS’ JULI: LEEUWHONDJE
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 juli is Leeuwhondje. Winnaar van deze
maand is Jessie van Driel. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

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.

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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De Raad van Beheer is op korte termijn op zoek naar een fulltime (evt. 32 uur)

Product Owner (m/v)
Vind jij het leuk om een brede functie te bekleden in een organisatie waarbij je de vrijheid hebt om zelfstandig je
werk in te vullen? Je bent verantwoordelijk voor het functionele beheer en de doorontwikkeling van verschillende
applicaties en hebt regelmatig contact met de verschillende IT-partijen. Je rapporteert rechtstreeks aan de
directie. Daarnaast maak je deel uit van het managementteam waarbinnen wordt overlegd over lopende projecten
en het beleid van de Raad van Beheer. Je anticipeert op wijzigingen in het beleid en zorgt ervoor dat deze tijdig
worden doorgevoerd in de verschillende systemen. De vele verschillende stakeholders van de Raad van Beheer
zorgen voor veel variatie in de werkzaamheden. Je hebt een hands-on mentaliteit en lost kleine storingen zelf op.
Hoofdbestanddelen van de functie

Algemeen
→→Gebruikers (intern en extern) assisteren
→→Functioneel beheer van de applicaties
→→Aanspreekpunt voor externe IT-bedrijven
→→Aanspreekpunt voor partijen die data nodig hebben

Projecten
→→Product owner
→→Projectleider (intern)
→→Optimaliseren van processen
Functie-eisen
→→MBO+ met veel ervaring / HBO
→→Minimaal 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie
→→Zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid
→→Proactief en zelfstandig werkend
→→Kennis van Office365
→→Affiniteit met data-analyse is een pré
Bij dit functieprofiel behoren de volgende
competenties: proactief, creatief, dienstverlenend,
communicatief en stressbestendig. Je bent analytisch

en besluitvaardig. Je woont bij voorkeur binnen een
straal van 30 km van Amsterdam. Het salaris is
marktconform.
Wat bieden wij?
Het betreft een uitdagende, veelzijdige functie binnen
een middelgrote landelijke koepelorganisatie gevestigd
in Amsterdam met een open cultuur en een prettige
werkomgeving. Naast een marktconform salaris bieden
wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:
→→uitgebreid inwerkingstraject
→→mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door het volgen
van cursussen en trainingen
→→enthousiaste collega’s om mee samen te werken
Interesse?
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op
met Dieuwke Dokkum, afdeling Personeelszaken,
telefoon (020) 6644471. Wij ontvangen je
sollicitatiebrief en CV gericht aan directeur Rony
Doedijns graag per e-mail voor 1 augustus:
personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De eerste
gesprekken worden gehouden in de eerste en tweede
week van augustus.

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature. Voor meer informatie over deze en andere vacatures gaat
u naar de vacaturepagina op onze website.
→→De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) is op zoek naar een nieuw lid (m/v) van de
Adviesgroep NVSW Toekomst Friese Hondenrassen
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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 juli 2020: 	Raad van Beheer Youth Agility
Workshop, Delft
28 juli 2020: 	Raad van Beheer Youth Zomer
Workshop, Delft

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.

5 september 2020: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden van aangesloten
verenigingen), locatie wordt nog
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!

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

Partners in youth
Actief met je maatje!

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:

Houden van honden

De Raad van Beheer steunt:

