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Afscheid
Beste mensen, volgens het voor het bestuur van onze vereniging Raad van Beheer geldende rooster
van benoeming en aftreden ben ik op de AV van 5 september aftredend. Voor mij is na ruim elf jaar
bestuurslidmaatschap het moment gekomen om terug te treden en “het stokje over te dragen”. Het bestuur draagt
de heren Andy Makkink en Jan Veeneman als nieuw te benoemen bestuursleden voor. Na hun benoeming door de
AV zou het bestuur weer compleet zijn, waarbij ik ervan uitga dat de AV het voorstel van het bestuur overneemt
om het aantal bestuursleden op zeven te bepalen.
Wij zijn een vereniging van verenigingen. Ruim 300
verenigingen met evenzoveel besturen vormen de basis
van onze organisatie. Al die verenigingen streven hun
eigen doelen na, waarvan onder meer te noemen de
belangenbehartiging van hun eigen specifieke ras, hun
kynologische opleidingen en trainingen, hun sport, hun
jacht enzovoort. Wij zijn allen verenigd en verbonden
onder de paraplu van de Raad. Juist die verbondenheid
leidt tot kracht, maar een enkele maal ook tot frictie.
Soms moet het bestuur van de Raad, handelend vanuit
de verantwoordelijkheid voor de totale kynologie,
maatregelen nemen die door bepaalde aangesloten
verenigingen als ongewenst en onwelgevallig worden
ervaren. Die situaties moeten wij samen kunnen dragen
en waar mogelijk van een oplossing kunnen voorzien. Dat
vraagt veel van de betrokken verenigingen, hun
bestuurders en leden. Dat vraagt ook een extra inzet van
collega´s en medewerkers van de Raad. De processen
die daarbij ontstaan zijn heftig en kunnen grote impact
hebben. Ik denk dat het ons allen als onderdeel van de
Raad van Beheer past, voor nu en in de toekomst, dat wij
in dergelijke frictie-situaties niet onze onderlinge
communicatie laten verharden en laten verworden tot
persoonlijke aanvallen op de betrokken personen. Het
besef dat wij allen onze passie in de kynologie richten op

het hogere doel van een gezonde en sociale hond, maakt
dat wij ieders inbreng en bijdrage met respect moeten
ontvangen en behandelen.
Op de komende AV hebben wij een volle agenda met
reguliere en thematische bespreekpunten. De landelijke
coronarichtlijnen worden strikt nageleefd. Vandaar dat
vooraf aanmelden een vereiste is voor toelating tot de
vergadering alsmede een gezondheidscheck bij
binnenkomst. Per vereniging kan slechts één bevoegde
bestuurder de vergadering bezoeken. Wij hopen veel
bestuurders van de bij de Raad aangesloten
verenigingen te mogen begroeten.
Mocht ik u op 5 september
niet persoonlijk kunnen
treffen of spreken, dan
dank ik u hierbij graag
voor het jarenlange
vertrouwen dat u in mij als
bestuurder van de Raad
hebt gesteld. Ik hoop u
dan in de toekomst op
een van de evenementen
van de Raad nog eens te
ontmoeten.

Houden van honden

Jack Alberts, voorzitter
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RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERWORKSHOPS
We hadden dit jaar graag het eerste lustrum van het Youth Zomerkamp gevierd, maar de vijfde editie van het nu
al legendarische jaarlijkse evenement kwam helaas door corona te vervallen. Begin juli werd er meer mogelijk en
besloten we tóch iets te organiseren. Binnen drie weken was er een geweldig alternatief: twee workshopdagen,
één voor Agility en één voor de Zomer Workshopdag.
Kynologenclub Delft stelde bijna als vanzelfsprekend haar locatie weer ter beschikking. Het is
een ideale locatie voor dit soort evenementen:
diverse omheinde velden, een ruime kantine en
een grote hal waar de benches voor de honden
konden staan (normaliter slapen de kinderen hier).
Daarnaast zijn de vrijwilligers van KC Delft gek met
kinderen en zien zij een hele grote meerwaarde in
de jeugd. We worden altijd hartelijk ontvangen en
goed verwend!
(Lees verder op pag. 3.)

Partners in youth
Actief met je maatje!

Houden van honden
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Agility
Agility kent een flinke groep junioren voor wie dit jaar onder
andere het JO AWC (WK voor junioren) werd afgelast. Voor de
junioren die wedstrijden lopen of die als combinatie
wedstrijdklaar zijn, gaf Wendy Willemse, coach voor het JO AWC,
op maandag 27 juli een workshop. Het werd een geweldige,
sportieve dag waarop voor de dertien junioren (in totaal vijftien
combinaties omdat twee junioren met twee honden deelnamen)
alles draaide om Agility. De puntjes op de spreekwoordelijke i,
werken aan ieders verbeterpuntjes en heel veel plezier!
Zomer Workshopdag
Dinsdag 28 juli was het Zomer Workshopdag. Om 9.15 uur
werden de twintig deelnemers en hun honden gebracht: veel
oude bekenden, al dan niet met nieuwe honden, maar ook een
aantal nieuwe jongeren werd enthousiast en met open armen
ontvangen. Na het afscheid van de ouders werd begonnen met
het kennismakingsspel. Geweldig om te zien dat er zich al direct
nieuwe vriendschappen vormden en dat de oude garde de
nieuwkomers gemakkelijk opnam.
Workshops ochtend
Voor de lunch nam iedereen deel aan twee
verschillende workshops. Voor deze dag was de
groepssamenstelling vast, in tegenstelling tot tijdens
het reguliere Zomerkamp waar het voor en na de lunch
meestal verschillend is. Dat was voor sommigen
jammer, maar gelukkig heeft iedereen tussendoor
genoeg tijd gehad om bij te kletsen en nieuwe
vriendschappen te sluiten.
Stress-lezing
Na de (zoals altijd door KC Delft goed verzorgde) lunch
konden de honden nog wat langer rusten, terwijl de
jongeren een leerzame lezing volgden over stress bij
Houden van honden
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honden. Onze ‘eigen’ Danielle Stoutjesdijk vertelde alles
over stress en stress-signalen, wat daarna ook kort in de
praktijk geoefend kon worden.
Workshops middag
Daarna was het tijd om weer verder te gaan met de
workshops, voor iedere groep nog drie verschillende. De
workshops waren Flyball (Diane Verhagen), Agility
(Michèle Taffijn-du Bois en Truus Voshart), Junior Handling
(Claire van Rijn), Keuring (Anne Plomp en Mariska VijversRoosink) en Trucjes (Lianne van der Linden).
Als afsluiting voor het échte kampgevoel hebben we met
elkaar gegeten, dit keer heerlijke pizza’s.
Workshopdag op herhaling
Iedereen was desgevraagd zonder uitzondering heel
positief over de Zomerworkshops. Een paar quotes: ‘Heel
leuk’, ‘Supergezellig!’, ‘Ik heb veel geleerd, en mijn hond
ook!’, ‘Een superleuke oplossing’, ‘Echt zomerkamp in 1
dag!’ en ‘De dag is voorbij gevlogen’.
In december (kerstvakantie) wordt de volgende
workshopdag georganiseerd, hierover binnenkort meer!
En in mei 2021, tijdens de Dag van de Hond, staat er ook
een Workshopdag gepland. Daarnaast hopen we in de
zomer van 2021 natuurlijk weer een Zomerkamp te
organiseren met onze Partner in Youth Royal Canin.
Lees je dit en denk je: ‘Hé, ik geef ook een leuke sport/
workshop voor de jeugd’ of zit je vol ideeën? Neem dan
contact op met de Raad van Beheer Youth, e-mail
rvbyouth@raadvanbeheer.nl. We waarderen alle input
en hulp!

Houden van honden
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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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RAAD VAN BEHEER RESPECTEERT FCI-RASSTANDAARDEN
KORTSNUITIGE RASSEN
Zoals u weet heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Fokbegeleidingsplan voor
kortsnuitige rassen, opgesteld door de Raad van Beheer samen met de desbetreffende rasverenigingen,
afgewezen. Dit gaf aanleiding tot de veronderstelling dat daarmee ook de FCI-rasstandaarden niet meer
gerespecteerd zouden worden. Dit is een onjuiste veronderstelling.
Nederland is een van de oprichters van de FCI en zal als
volwaardig lid van deze organisatie de rasstandaarden
respecteren. Bij keuringen is de FCI-rasstandaard leidend,
met inachtneming van de FCI-statuten en de “FCI-show
judges code of commitment to the welfare of pure bred
dogs”. Artikel 5 van de Keurmeesterscode geeft aan dat
een keurmeester er onder alle omstandigheden rekening
mee moet houden dat geen enkele hond mag lijden onder
zijn/haar uiterlijke verschijningsvorm. Wanneer extreme
kenmerken leiden tot gezondheids-, gedrags- of
bewegingsproblemen, zal de keurmeester dit zwaar
moeten straffen. Daarbij stellen rasstandaarden eisen met
betrekking tot gezondheid gerelateerde kenmerken.

Het FCI-bestuur heeft in haar verklaring van 3 juli jl. met
betrekking tot dit onderwerp het navolgende gesteld:
“The Raad van Beheer is acting in full compliance with
the rules of the FCI and her own statutes and internal
regulations. We understand that the Raad van Beheer is
now under the obligation to work according to the new
Dutch law as far as the registration procedure of
brachycephalic breeds is concerned. The FCI rules
cannot be placed above national legislations.”
Volledigheidshalve willen we benadrukken dat het
gewijzigde beleid inzake de stamboomafgifte te maken
heeft met wet- en regelgeving met betrekking tot het
fokken van honden, en niet op het tentoonstellen.

BESPREKING FOKKERIJ- EN GEZONDHEIDSBELEID
DOORGESCHOVEN NAAR AV VAN 28 NOVEMBER
Op basis van de reacties die zijn binnengekomen heeft het bestuur besloten om de bespreking van het
epilepsiebeleid, het aankeuringsbeleid look-alikes en het beleid omtrent DNA-SNP door te schuiven naar de
Algemene Vergadering van 28 november aanstaande.
Wij hebben u via videopresentaties geïnformeerd omtrent het voorgenomen fokkerij- en gezondheidsbeleid. Deze
presentaties zijn zeer goed bekeken en hebben enorm veel nieuwe input opgeleverd. Tot 1 augustus jl. konden vragen
worden ingediend omtrent de onderwerpen. Wij hadden gepland om deze vóór 20 augustus te beantwoorden,
uitgaande van behandeling tijdens de Algemene Vergadering van 5 september. Gezien het aantal vragen, de nodige
zorgvuldigheid van beantwoording en afstemming met de werkgroep/commissie hebben we de termijn voor
beantwoording verlengd tot uiterlijk 30 september aanstaande. Wij zullen de komende maanden gebruiken om samen
met u te komen tot een breed gedragen beleidsvisie voor het fokkerij- en gezondheidsbeleid.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CHT S

€ 10

Houden van honden
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KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
In de Algemene Vergadering van 5 september worden zij voorgedragen voor benoeming in het bestuur van de
Raad van Beheer: Jan Veeneman en Andy Makkink. In dit artikel stellen zij zich aan u voor.
Andy Makkink: ‘Een beter kynologisch klimaat!’
‘In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een technische dienstverlener. Ik
coördineer diverse werktuigbouwkundige projecten op het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Ik ben woonachtig in Wildervank, in het hoge
Noorden, waar ik woon met mijn vrouw, twee dochters en uiteraard onze
honden.
‘Naast mijn passie voor techniek heb ik nog één grotere passie en dat zijn
honden. De liefde voor honden is me met de paplepel ingegoten. Ik ben
opgegroeid met onder andere Newfoundlanders en St. Bernards, er waren
altijd honden in mijn leven. Hoewel mijn interesse uitgaat naar alle typen
honden, is er één type dat mijn hart heeft gestolen: Molossers.
‘Met het actief deelnemen aan shows en trainingen groeide mijn interesse in
de kynologie. Dit resulteerde uiteindelijk in 2004 tot het lesgeven op een
kynologenclub, wat ik meer dan tien jaar heb gedaan. Toen begon de
kynologische bal pas echt te rollen. Ik werd voorzitter van de Noorder
Kynologen Club, secretaris van de Martini Dogshow en was in 2014 betrokken
bij de oprichting van de Bullmastiff Vereniging Nederland, waar ik momenteel
voorzitter van ben. Daarnaast nog enkele uitstapjes in werkgroepen en commissies en zo nu en dan een lezing of
gastles.
‘En nu, hopelijk, in het bestuur van de Raad van Beheer. Waarom? Het antwoord is simpel: de liefde voor de rashond.
Ik vind het jammer dat de passie die we allemaal hebben voor de rashond, ons soms uit elkaar drijft. Mijn doel is dan
ook om de kloof kleiner te maken en te werken aan een beter kynologisch klimaat!’
Jan Veeneman: ‘Stamboom als kwaliteitsbewijs’
‘Vanaf begin jaren negentig ben ik actief in de hondensport en lid van de
VDH, Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden. In
het begin voornamelijk als “sporter” en "africhter”, maar al gauw kwam ik in
diverse bestuursfuncties terecht. Zo was ik tien jaar voorzitter van een
VDH-kringgroep en ook een aantal jaren bestuurslid en voorzitter van de
provincie Gelderland. Ook mocht ik meedenken in een taskforce die de
nieuwe organisatiestructuur van de VDH heeft uitgedacht.
‘Binnen de VDH zag ik duidelijk de verschillende belangen tussen liefhebbers
van een showhond en de liefhebbers ven een werkhond. Als bestuurder van
deze rasvereniging heb je dan ook te maken met twee werelden, waarbij het
uitgangspunt voor iedereen duidelijk moet zijn: een gezonde en goed
gebouwde hond met een goed en sociaal karakter. Juist daar ligt mijn
uitdaging, het belang van onze honden voorop en van daaruit beleid maken
voor een gezonde hond die geschikt is voor zijn functie met een stabiel en
sociaal karakter.
‘Wanneer deze uitgangspunten, die in veel rasstandaarden zijn opgenomen,
nog meer worden uitgedragen, laten wij ook het grote publiek zien dat
rasverenigingen die aangesloten zijn bij de Raad van Beheer kwaliteit nastreven. De stamboom van de Raad van
Beheer zou niet alleen een geboortebewijs moeten zijn, maar ook een kwaliteitsbewijs dat een verantwoorde fokkerij
met gezonde dieren uitstraalt! Ik vind het een uitdaging om mijn steentje hieraan bij te dragen.’

Houden van honden

7

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 13 | augustus 2020

Raadar

NIEUWE NAAM GENERATIES &
GEZONDHEID EN STAMBOEK ONLINE:
‘DUTCH DOG DATA’
De Raad van Beheer zocht een pakkende naam voor de nieuwe IT4Dogs-module
waarin Generaties & Gezondheid Online en Stamboek Online zijn samengevoegd.
In de Raadar van juli vroegen we u om mee te denken en namen in te zenden en
loofden een leuke attentie uit voor de beste inzending. Er werden heel wat leuke,
pakkende namen ingezonden en de winnaar is: Dutch Dog Data.
De inzender van de winnende naam is Guus Westra uit Arnhem. Hij heeft inmiddels een leuke attentie van ons
ontvangen. Zoals u weet, staat de lancering van IT4Dogs gepland voor dit najaar. We zijn druk bezig om te kijken of
we Dutch Dog Data al eerder live kunnen laten gaan. Wij houden u op de hoogte!

VOOR DE AGENDA: DAG VAN DE WERKHOND OP 31
OKTOBER 2021
Speciaal voor de CKI-instructeurs van werkhonden organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met de
Commissie Werkhonden en Royal Canin op 31 oktober 2021 de Dag van de Werkhond.
De Dag stond eigenlijk al eerder gepland, maar gezien alle onzekerheden rondom de coronamaatregelen en het
verzetten van het WK voor werkhonden hebben we de dag nu gepland in het najaar van 2021. Het wordt een hele dag
vol inspirerende lezingen, inclusief lunch en een borrel na afloop. In 2019
namen maar liefst 125 instructeurs deel en waardeerden de dag met het
rapportcijfer 9. Alle reden dus om deze nascholingsdag volgend jaar te
herhalen met een zelfde hoog inhoudelijk gehalte! Programma en locatie
Partners in sport
volgen zo spoedig mogelijk.

Zoek de verschillen
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Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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KORT VERSLAG BIJEENKOMSTEN KEURMEESTERS AANDACHTSRASSEN
Op dinsdag 4 en zaterdag 8 augustus zijn er bijeenkomsten gehouden voor keurmeesters die bevoegd zijn voor het
keuren van één of meer van de twaalf brachycephale (kortsnuitige) rassen. Doel was van gedachten te wisselen en
input te krijgen voor toekomstig beleid. Dit beleid moet toepasbaar zijn voor alle rassen, maar voor nu is gekozen om
de keurmeesters van de twaalf brachycephale rassen uit te nodigen.
Aanleiding voor deze bijeenkomsten is uiteraard de
nieuwe Nederlandse wetgeving die, hoewel op dit
moment gericht op het fokken van honden met bepaalde
uiterlijke kenmerken, zodanig is opgesteld dat in de
toekomst ook het tentoonstellen kan worden beperkt of
verboden. Een verandering in de fokkerij kan immers tot
gevolg hebben dat deze veranderingen eveneens in de
tentoongestelde honden zichtbaar wordt. Ook in de
landen om ons heen wordt wetgeving voorbereid, waarbij
Frankrijk zich richt op verplichte sterilisatie van hypertypes
en Duitsland het exposeren van de rassen die onder de
‘Qualzucht’ vallen mogelijk gaat verbieden. De bedoeling
is meer bijeenkomsten voor alle exterieurkeurmeesters te
organiseren om hun mening te geven. Daarnaast wordt
uiteraard met alle partijen, waaronder de rasverenigingen,
discussie over het beleid gevoerd.
FCI-rasstandaarden
Tijdens de eerste bijeenkomst is alle mogelijke
onduidelijkheid over het keuren volgens de FCIrasstandaarden weggenomen. Ook hier willen wij
nadrukkelijk stellen dat nimmer getoornd is aan de
stelling dat de FCI-rasstandaarden leidend zijn. Wel
hebben we gesteld dat de Raad van Beheer staat voor
gezonde honden en dat geen enkele hond mag lijden
onder zijn uiterlijke verschijningsvorm. Dit was al eerder
bevestigd, ook aan de FCI. Voor alle duidelijkheid
hebben we hierover op maandag 17 augustus jl. een
Engels/Nederlands statement op onze website en
Facebookpagina geplaatst (zie ook p. 6. van deze Raadar).
Dinsdag: open discussie
Tijdens de bijeenkomst van dinsdagavond hebben de
aanwezigen gediscussieerd, maar ook van gedachten
gewisseld over een aantal stellingen. Om de
bijeenkomsten coronaproof te laten verlopen, is ervoor
gekozen om iedereen per stelling zijn/haar mening te
laten noteren op Post-it’s. Door deze te verzamelen en
per stelling te bespreken ontstond een goed beeld van
de meningen in de zaal.
Zaterdag: onvrede
De bijeenkomst van zaterdag werd door de aanwezigen voor
een groot deel gebruikt om hun onvrede te uiten over de

wet- en regelgeving, de uitvoeringsregels voor de
handhaving en hoe de Raad van Beheer hiermee omgaat.
Tevens maakte men op niet mis te verstane wijze duidelijk dat
men vindt dat de reputatie van de Nederlandse
kortsnuitenkeurmeesters is geschaad door de maatregelen
die de Raad van Beheer heeft moeten nemen en dat dit van
invloed is op het aantal keuruitnodigingen die men krijgt voor
de desbetreffende kortsnuitige rassen. Deze bijeenkomst
heeft dan ook niet het beoogde resultaat gehad.
Voor de keurmeesters die niet aanwezig konden zijn,
wordt een nieuwe bijeenkomst gepland. Daarnaast
worden binnenkort bijeenkomsten gepland voor overleg
met alle exterieurkeurmeesters en rasverenigingen.
Als Raad van Beheer willen wij juist nu trachten eenduidig
te handelen en samen te werken met al onze leden en
partners om het showen van honden ook in de toekomst
veilig te stellen.

Houden van honden
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Aanvullende maatregelen coronavirus
Start nieuwe studiejaar

Horeca

Studentenverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet
toegestaan.

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich
te registreren.
Bezoekers moeten vooraf reserveren,
krijgen een gezondheidscheck en een vaste
zitplaats.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan als deze gericht zijn op
introductie op de studie of de sport. Alleen
in kleine groepen, zonder alcohol en tot
uiterlijk 22.00 uur.

Internationaal toerisme
Op Schiphol komt een teststraat voor
mensen die uit een gebied komen met een
oranje reisadvies.

Bestrijding brandhaarden

Reizigers worden hier getest en gaan
in thuisquarantaine.

Is een recreatieve instelling (bijvoorbeeld
een café of pretpark) de bron van een brandhaard, dan volgt sluiting van maximaal 14
dagen. De veiligheidsregio bepaalt hoe lang.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.
Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
en buiten.

Vermijd te
drukke plekken.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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INTERNIST: ZET HONDEN
IN BIJ OPSPORING
CORONAVIRUS
In het buitenland gebeurt het al: honden inzetten
bij het testen op COVID-19. Dit zou het kabinet ook
moeten overwegen, vindt internist Yvo Smulders.
Uit recent onderzoek blijkt dat honden besmette
mensen kunnen 'ruiken', nog voor er symptomen zijn.
Het is misschien niet iets waar je meteen aan denkt bij
het coronavirus, maar honden zouden weleens een
belangrijke rol kunnen gaan spelen in het opsporen
ervan. "De hondenneus als detectiemiddel is veel
gevoeliger, sneller en goedkoper dan onze beste
apparaten", vertelt Smulders, die in het verleden onder
meer onderzoek deed naar het inzetten van honden bij
het opsporen van darmkanker.
Corona in zweet
Uit recent Frans en Duits onderzoek blijkt dat honden bij
ruim 90 procent van de besmette mensen corona kunnen
'ruiken'. De geur van het coronavirus zit in het zweet, dat
zou anders ruiken bij gezonde mensen dan bij besmette
mensen. Smulders, verbonden aan het Amsterdam UMC,
is enthousiast over dit onderzoek: ‘Hieruit kun je
concluderen dat honden zieke mensen kunnen
identificeren. Nu moet duidelijk worden of honden ook
corona kunnen onderscheiden van andere
verkoudheidsvirussen.’
Schiphol
Hoewel dit nog onderzocht moet worden, ziet de internist
nu al mogelijkheden om honden in te zetten: "Op plekken
als Schiphol waar duizenden mensen bij elkaar zijn, kun
je met honden surveilleren. De mensen die de hond
vindt, kun je vervolgens testen. Zo hoef je niet iedereen
te testen’, aldus Smulders. Op het vliegveld van Dubai
worden honden hier al voor ingezet.

‘De hondenneus als detectiemiddel is veel gevoeliger en
goedkoper dan onze beste apparaten’

Tijdwinst
Ook Hotsche Luik van de Scent Detection Academy is
enthousiast. Al tientallen jaren traint ze honden op het
detecteren van ziekten als tuberculose, kanker, epilepsie
en diabetes.
Luik denkt dat honden een enorme meerwaarde hebben
als het gaat om het testen op corona: ‘Bij de huidige tests
gaan er uren overheen. Honden kunnen het binnen
minuten.’
Serieus nemen
Luik zou graag honden in Nederland trainen op het
opsporen van corona, maar dat is tot dusver nog niet
gelukt: ‘We hebben goede corona-samples nodig om
mee te kunnen trainen, daar is geld voor nodig.’ Het
kabinet moet hier zo snel mogelijk geld voor uittrekken,
vindt internist Smulders: ‘Dit onderzoek is heel goedkoop,
en je kunt er enorm veel baat bij hebben. De overheid
doet er verstandig aan dit serieus te nemen.’ Het
ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten
nog geen plannen te hebben voor het inzetten van
honden bij het detecteren van COVID-19, maar het
onderzoek ernaar te volgen.
(Bron: EenVandaag)
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ZWOLLE OUTDOOR: HONDENSHOW IN
BUITENLUCHT ZONDER PUBLIEK
Het einde van de tentoonstellingloze periode lijkt in zicht: Kynologenclub Zwolle e.o. organiseert op zaterdag 12 en
zondag 13 september aanstaande een outdoor tentoonstelling zonder publiek, met toekenning van het CAC voor
alle rassen. Keurmeesters voor beide dagen zijn Rony Doedijns, Ricky Lochs, Marie-José Melchior, John Wauben
en Hans Boelaars.
Corona-proof
Uiteraard wordt er volledig volgens de
coronavoorschriften van de overheid gewerkt. Zo vinden
de keuringen in de buitenlucht plaats, in ruime ringen op
het nieuwe terrein van de KC Zwolle. Er wordt gewerkt in
tijdsblokken volgens een van tevoren toegestuurd
tijdschema. Exposanten mogen 45 minuten voor de
keuring van hun eerste hond het terrein op en dienen dit
45 minuten na keuring van hun laatste hond
weer te verlaten. Er wordt gekeurd per ras
inclusief verslag, kwalificatie en toekenning van
het CAC. Er is geen ereringprogramma.
1,5 meter afstand
Tijdens de keuring zijn er maximaal zes honden
tegelijk in de ring met inachtneming van de 1,5
meter-regel. Tijdens de individuele keuring
wordt niet gesproken, toont de exposant zelf het
gebit van de hond, wendt de exposant tijdens
het betasten zijn/haar blik af van de
keurmeester, en gebeurt het dicteren van het
verslag aan de typist vanwege de 1,5 meter

afstand via een portofoon. Mondkapjes zijn facultatief,
zolang er geen verplichting van de overheid is. Komt die
verplichting er wel, dan wordt dit uiteraard ook in de
show doorgevoerd.
Dit nieuwe showconcept blijkt te werken. Na het openen
van de inschrijvingen was het maximumaantal in te
schrijven honden (400/dag) al snel gehaald.

Het terrein van KC Zwolle is uitstekend geschikt voor een outdoor
evenement

AGILITY-MEETCOMMISSIE IN HET LEVEN GEROEPEN
Om de keurmeesters Agility te ontlasten heeft de
Commissie Agility de zogeheten Meetcommissie in
het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit elf
vrijwilligers die op wedstrijddagen kunnen helpen met
het meten van de honden.

Mede door de nieuwe hoogteklasse “Intermediate” en de
vertraging die is ontstaan door corona, zijn er op een
wedstrijddag soms meer dan 25 honden te meten. Omdat
dit te veel wordt voor de keurmeesters, hebben we elf
mensen laten opleiden door Agilitykeurmeester Michiel
Lazeroms. Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvoor
men alleen gevraagd kan worden als men ingeschreven
staat op die wedstrijddag.
Met deze manier van meten kunnen er meer honden op
een dag gemeten worden en hebben de keurmeesters in
de ochtend tijd om hun parcours te bouwen. Honden die
op de grens gemeten worden, worden te allen tijde nog
door een keurmeester gemeten.

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

Functioneel Beheerder/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
regelmatig 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 je 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.
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:
→→een uitgebreid inwerkingstraject;
→→de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het
volgen van cursussen en trainingen;
→→enthousiaste collega’s.
Interesse?
Indien je vragen hebt over deze functie, kan je contact
opnemen met Dieuwke Dokkum, afdeling
Personeelszaken, telefoon (020) 6644471. Wij
ontvangen je sollicitatiebrief en CV gericht aan Rony
Doedijns (directeur) graag per e-mail voor 30 augustus,
e-mail personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures. Voor meer informatie over deze en andere vacatures gaat
u naar de vacaturepagina op onze website
→→De Engelse Springer Spaniel Club Nederland (ESSCN) zoekt per december 2020 een Penningmeester (m/v)
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KENNIS TOUR ONLINE: KEUZES IN DE FOKKERIJ
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 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
tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer.
Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-projecten.

KENNIS TOUR ONLINE: OMGAAN MET JE OUDER
WORDENDE HOND
Op woensdagavond 23 september houdt Sam Turner voor de tweede maal haar online sessie ‘Omgaan met je
ouder wordende hond’. De sessie van 8 juli jl. kreeg een zeer hoge waardering van de deelnemers: een 8,5 voor de
inhoud en een 8,8 voor de spreker. Leuk was dat deelnemers tussendoor ook informatie zochten en deelden via de
chatfunctie. Dit gaf een extra interactieve dimensie aan de lezing. Inschrijven via onze website.
en balans en coördinatie voor
verschillende ontwikkelingsfases van
honden. Voor kynologisch instructeurs
biedt dit meer verdieping op het gebied
van de lichamelijke ontwikkeling van
honden en hoe zij daar binnen hun
lessen meer gebruik van kunnen maken
en hun klanten beter kunnen
begeleiden.
Naast deze activiteiten is Sam
gastdocent bij verschillende opleidingen
voor kynologisch instructeur binnen
Nederland en België.

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?
Over de spreker
Sam Turner (1973) is afgestudeerd aan
de Wageningen Universiteit met als
afstudeerrichting ethologie en fysiologie.
In binnen- en buitenland verzorgt Sam lezingen,
workshops en cursussen voor hondenprofessionals op
het gebied van puppyontwikkeling, puberteit bij honden

Voor deze sessie worden 10 nascholingspunten (in
categorie B) voor Kynologisch Instructeur toegekend. Van
harte aanbevolen!

Houden van honden
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INZET AANGEKEURDE LOOK-ALIKES LAPINPOROKOIRA
GOEDGEKEURD
Begin juli kreeg Scandia, Vereniging voor fokkers en liefhebbers van Scandinavische Spitshondenrassen,
toestemming van de kennelclubs in Noorwegen, Zweden en Finland om aangekeurde look-alikes van de
Lapinporokoira in te zetten voor de fokkerij in Nederland. De rasvereniging wil de dieren inzetten om de genenpool
van het ras te verbreden.
In het Finse clubblad van de Lapinporokoirat.ry
(vereniging voor Finse en Zweedse Lappenhonden en
Lapinporokoira) stond vorig jaar een artikel dat in het
noorden van Noorwegen, bij de Samen (een nomadisch
herdervolk), look-alikes en eerstegeneratiehonden van
de Lapinporokoira waren aangekeurd door de Finse
keurmeesters en rasspecialisten Marja Talvitie en Mari
Lackman. Het was wel al bekend dat in Finland en
Zweden honden werden aangekeurd, maar dat dit ook in
Noorwegen werd gedaan, was nieuw. In het clubblad
stonden zelfs foto's van goedgekeurde honden die
gebruikt mogen worden om mee te fokken.
Vers bloed
Na het lezen van dit artikel opperde één van de
Nederlandse fokkers van dit ras bij Scandia deze
mogelijkheid om 'vers bloed' aan de genenpool in
Nederland toe te voegen. Dit is nodig omdat het al
moeilijk is om vijf generaties onverwant te fokken. Het
bestuur van Scandia heeft deze vraag opgepakt en aan
de Raad van Beheer gevraagd of dit mogelijk was. In
Finland is het stamboek voor de Lapinporokoira nog
open. In Noorwegen en Zweden in principe niet, maar
toch hebben de kennelclubs van deze landen
meegewerkt aan de aankeuring, en de honden
ingeschreven in het stamboek of in een bijlage.
Toestemming
De juridische afdeling van de Raad van Beheer heeft
navraag gedaan bij de kennelclubs van de drie landen,
uiteindelijk kwam begin juli het verlossende woord: ‘Ja,
jullie mogen aangekeurde honden die zijn ingeschreven
als Lapinporokoira in de stamboeken van de drie
Scandinavische landen gebruiken, mits de combinatie de
instemming heeft van het Scandia-bestuur en er een
motivatie meegestuurd wordt.’ Uit contacten hierover met
fokkers uit Finland is duidelijk geworden dat het
verstandig is om via één van de genoemde keurmeesters
het contact te leggen met de eigenaren van deze honden.

Dit is nog een ‘gewone’ dekking van Lapinporokoira...

Lapinporokoira-pup

Wanneer de eerste pups uit zo'n combinatie kunnen
worden ingeschreven in de bijlage van het NHSB is nog
niet bekend. Als het zover is, zal hier melding van gemaakt
worden in Raadar. We moeten nog exacte richtlijnen
opstellen en een en ander verwerken in het VFR.
Scandia-bestuur, fokbeleidscommissie en fokkers van
Lapinporokoira
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
Het is volop zomer met soms extreem hoge temperaturen! 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.

BRAINSTORMAVOND MET DE LOKALE KYNOLOGIE
Op 13 augustus jl. vond
er een brainstormavond
plaats met kynologenclubs
onder leiding van de
portefeuillehouder Lokale
Kynologie, Carel Canta.
Het was een inspirerende
en interactieve avond,
waarbij de aanwezigen
constructief met elkaar in
gesprek zijn gegaan.
Doel van deze avond was
de wederzijdse
verwachtingen tussen de kynologenclubs en de Raad
van Beheer te bespreken en te kijken hoe er constructief
verder samengewerkt kan worden. Na een korte
presentatie, die meteen zorgde voor een levendige
discussie,
moesten de
aanwezigen
voor hun
vereniging de
drie meest
urgente c.q.
belangrijkste

wensen voor ondersteuning van de Raad van Beheer
opschrijven. In het wensenlijstje kwam ondersteuning bij
het werven en behouden van vrijwilligers – kader en
instructeurs – duidelijk als nummer 1 bovenaan te staan.
Besloten is om regelmatiger een sessie met de
kynologenclubs te houden, waardoor we gezamenlijk
kunnen bepalen welke acties gewenst en mogelijk zijn
om deze vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren.
De volgende bijeenkomst is op 15 oktober aanstaande.
De KC’s ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
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Vlnr zittend: Christine Abrahamse (voorzitter TC), Els Siebel (vice-voorzitter TC), Frie den Boer (secretaris). Vlnr staand: Rony
Doedijns (directeur RvB), Jur Deckers (bestuurslid RvB), Antecarey Maaskant-de Groot, Diaan de Rooy-van Vierssen Trip, Henk
Wolters (alle drie lid TC), Dieuwke Dokkum (medewerker RvB) en Jack Alberts (voorzitter RvB)

AFSCHEID TUCHTCOLLEGE MET TWEE GOUDEN
ERESPELDEN
Met het nieuwe tuchtrecht, dat op 1 juli jl. in werking
trad, is er ook een nieuw Tuchtcollege. Op 15 juli jl.
hebben we daarom afscheid genomen van het oude
college. Dat gebeurde tijdens een (corona-proof) diner,
waarbij tevens twee personen extra in het zonnetje
werden gezet.
In zijn afscheidsspeech hield Raad van Beheer-voorzitter
Jack Alberts een vlammend betoog over Vrouwe Justitia,
haar drie symbolen – blinddoek, zwaard en weegschaal
– en waarom deze ook van groot belang zijn voor het
kynologische tuchtrecht. Ook de scheidend voorzitter
van het Tuchtcollege, Christine Abrahamse, beaamde
later die avond dat het spreken van recht de belangrijkste
taak van het Tuchtcollege is.
Gouden Erespelden
Tijdens zijn speech maakte Jack Alberts van de
gelegenheid gebruikt om Henk Wolters en Antecarey
Maaskant-de Groot te decoreren met een Gouden
Erespeld. Beiden hebben 25 jaar zitting gehad in het
Tuchtcollege, en hebben daarnaast diverse andere
kynologische activiteiten ontplooid. Zo was Henk Wolters
jarenlang betrokken bij de IJsselshow in Zwolle en is
Antecarey Maaskant-de Groot ook al zo’n 25 jaar lid van
de examencommissie KK2. Beiden waren zeer verrast én
verheugd met hun (welverdiende) onderscheiding.

Jack Alberts reikt de Gouden Erespeld uit aan Antecarey
Maaskant-de Groot

Jack Alberts reikt de Gouden Erespeld uit aan Henk Wolters
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IN MEMORIAM PIET VAN DE MEULENGRAAF
Op 14 augustus jl. overleed op 85-jarige leeftijd Piet
van de Meulengraaf. Piet zal door vele kynologen
herinnerd worden als fokker van Boxers, kennelnaam
“De Graaf”.
Als voorzitter van KC de Kempen was hij ook hét gezicht
van de show in Eindhoven. Van keurmeesterslijst tot
standindeling, Piet hield zich overal mee bezig en was
zeer gastvrij voor de gasten op “zijn” show. Met zijn
vrouw Dymph vormde hij een onafscheidelijk paar.
Ook binnen de sport Obedience was Piet een bekende.
Tot 2016 was hij keurmeester Gedrag & Gehoorzaamheid,
het huidige FCI-Obedience. Gedurende 40 jaar nam hij
examens af en was keurmeester bij wedstrijden in
binnen- en buitenland en bij diverse verenigingen. Hij
was zo iemand die kandidaten meteen op hun gemak
weet te stellen; zijn gemoedelijke uitstraling zal hier
zeker aan hebben bijgedragen.
De Raad van Beheer wenst familie en vrienden veel
sterkte toe.

IN MEMORIAM FRANS GERRITSEN
Op 20 augustus jl. overleed op 92-jarige leeftijd
Frans Gerritsen, een van de laatste “grand
seigneurs” van de Greyhoundwereld. Fokker sinds
1973 van de bekende Velocity Greyhounds met
enkele wereldkampioenen.
Frans was sinds 1981 keurmeester van Greyhounds
en Whippets en mede-oprichter van de
Nederlandse Greyhound Club in 1995, van welke
club hij lange tijd voorzitter was. Sinds 2002 was
Frans internationaal FCI-keurmeester voor
Windhonden en Mediterrane rassen. Daarnaast was
hij iemand die er nooit genoeg van kreeg om zijn
grote kennis en ervaring te delen.
Velen zullen zich nog lang zijn grote passie en
energie voor Windhonden en Greyhounds
herinneren, die hij onophoudelijk overbracht op zijn
omgeving. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw
Will en zijn laatste Greyhound Vera.
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NIEUW INSCHRIJFSYSTEEM AGILITY-WEDSTRIJDEN
In juli is het nieuwe inschrijfsysteem voor de Agility wedstrijden gelanceerd op de sportenwebsite van de Raad
van Beheer. In dit artikel vertellen drie mensen over dit nieuwe systeem: de IT-bouwer, een wedstrijdorganisator
en een deelnemer. Enthousiasme alom!
Bas Peschier, IT-bouwer
'Het inschrijvingen-systeem heeft drie klantgroepen die
we allemaal blij wilden maken: handlers, organisatoren en
de Raad van Beheer. Voor de handlers moest het een
duidelijk proces worden waarin we hen zo veel mogelijk
ruimte wilden geven zonder misbruik in de hand te
werken. De keuze om je plek te reserveren zodra je een
inschrijving in je winkelmand stopt geeft mensen de
mogelijkheid zich te richten op het sportieve: waar wil ik
lopen? En daarna in één keer af te kunnen rekenen. Bij het
vrijwillig promoveren laten we zien wat de consequenties
zijn voor je al ingeschreven wedstrijden zodat mensen niet
per ongeluk uitschrijven bij een wedstrijd waar ze nog in
hun huidige klasse willen lopen.
Voor verenigingen moest het zo veel mogelijk
automatisch werken met als doel de wedstrijdorganisatie
te ontlasten bij het afhandelen van inschrijvingen met
behoud van overzicht en toegang tot de juiste informatie
op het juiste moment. Als laatste moet het voor de Raad
van Beheer een beheersbaar systeem zijn, zowel
financieel als qua personele inzet. We hebben in de
samenwerking goed en flexibel kunnen schakelen om
met de beschikbare tijd en capaciteit ons te kunnen
focussen op wat er echt moest werken.'
KC Amsterdam, eerste gebruiker
'De aanloop naar het opstarten moest snel omdat wij op
het laatste moment besloten een wedstrijd tijdens corona
te organiseren op 15 augustus 2020. Met de hulp van een
betaalprovider en het kantoor van Raad van Beheer was
dit gelukkig op tijd gefikst. Het inschrijfgeld, exclusief de
afdracht, ontvingen wij in twee betalingen in plaats van
280 losse betalingen. De deelnemers kwamen in het

Commissielid Wilco van Tellingen tijdens het testen van het
nieuwe systeem

systeem realtime binnen in de juiste klasse, in een te
downloaden Excelbestand, erg overzichtelijk en erg
hanteerbaar. Tot twee weken voor de wedstrijd konden
combinaties zich nog uitschrijven en kregen dan
automatisch hun inschrijfgeld retour, met inhouding van
€ 1,- administratiekosten. Hier hadden wij gelukkig totaal
geen omkijken meer naar. Voor de vereniging is dit een
enorme vooruitgang en ontlasting van administratieve
werkzaamheden. Wij zijn er erg blij mee!'
Deelnemer
'De inschrijving is binnen 30 seconden geregeld en
betaald. Geen gedoe met rekeningnummers kopiëren,
opzoeken of foutjes. Je ziet meteen welke hond(en), op
welke wedstrijd ingeschreven mogen worden. Een
nadeel is wel dat je niet meer zoals vroeger een betaling
van tevoren klaar kan zetten (via een bankbetaling). Nu
moet je betalen op de dag van inschrijving. Bij een
eerstegraads- en/of promotiewedstrijd moet je dan
waarschijnlijk vroeg opstaan om snel te kunnen
inschrijven om van deelname verzekerd te kunnen zijn.’

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 HondenWelzijnTeam is
eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.
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AANBEVOLEN KINDERBOEK:
‘LAPPI EN HET MEISJE’
Met ‘Lappi en het meisje’ maakten hondentrainer Judith Lissenberg en
kunstenaar Suzanne Huijs een geweldig kinderboek. Kinderen kunnen dit
lees- en beleefboek zelf lezen, of eruit voorgelezen worden. Het boek gaat
over vriendschap en leuke dingen doen met honden. In een lantaarnpaal
veranderen, sneeuw maken, je eigen droomhond ontwerpen en woorden
verzamelen: in dit supertoffe boek kan dat allemaal.
‘Lappi en het meisje’ is een geweldig cadeautje voor iedereen die van honden
houdt. Het boek is ook bij uitstek geschikt voor mensen die met honden en/of
kinderen werken, zoals leerkrachten, coaches en hondenscholen. ‘Lappi en
het meisje’ biedt allerlei aanknopingspunten voor mooie gesprekken met
kinderen en ouderen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook gewoon
lekker ongecompliceerd van het verhaal genieten.
‘Lappi en het meisje’ kost € 24,95 en is zonder verzendkosten te bestellen in de webshop van Prins Petfoods.

‘RAAD HET RAS’ AUGUSTUS:
AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER
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 augustus is American Staffordshire Terrier.
Winnaar van deze maand is Willy Papenhoven. Zij heeft haar prijs
inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

ar Stabijhounen en sinds 2006 ook een
. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In
haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het
ondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de
e rassen tijdens de Euro Dog Show,
e rassen als een rode draad door
Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar
an het samenwerkingsverband De
rassen. Op dit moment is ze, naast
ook bestuurslid van de Koninklijke
lub Cynophilia en vervult ze een aantal
verschillende rasverenigingen.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

jaar een vooraanstaande persoonlijkheid
atrijshond. De kennel van Groevenbeek
vend geweest, waarbij de honden zowel
t jachtveld over uitstekende kwaliteiten
urlijk gezien is Janny actief geweest.
an de fokadviescommissie van de
he Patrijshond, secretaris van Rasgroep
ederlandse kynologische pers en vele
heeft ze haar sporen in de kynologie
heiden met de Gouden Erespeld en
ging De Drentsche Patrijshond. Op dit
van de Drentsche Patrijshonden Club

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

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’

Nu
€ 19,95!
bestel nu!

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

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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NIEUWE OPLEIDINGEN WEER VAN START
De zomer loopt op zijn eind en dat wil zeggen dat de cursussen en opleidingen weer van start gaan. Maar normaal
is het nog steeds niet, we hebben nog steeds met de corona-maatregelen te maken. Gelukkig is het wel mogelijk
een aantal activiteiten weer op te starten.
Basiscursus Fokken en Houden van honden
De examens voor de Basiscursus Fokken en Houden van
honden (BFH) staan in ieder geval gepland. Omdat er
heel wat moet worden ingehaald, zijn dat er de komende
tijd veel! Bij alle examens is het mogelijk om aan te
sluiten, dus wie nog een of meer modules mist, kan kijken
of er nog plaats is. Bekijk de meest recente lijst van
examens op locatie
Op 24 oktober aanstaande is er een landelijk examen
waarvoor ook kan worden ingeschreven.
In het lesmateriaal van de BFH-cursus zijn wat
aanvullingen en wijzigingen verwerkt. Ze kunnen vanaf
begin september gedownload worden. Let dus op dat de
versie van het lesmateriaal de meest recente is!

Voortgezette Kynologische Kennis
Voor de modules van de cursus Voortgezette
Kynologische Kennis (VKK) zijn inmiddels ook examens
ingepland. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat die
probleemloos kunnen worden afgenomen. De kandidaten
hebben hierover inmiddels bericht gekregen.
Oproep
Start u als vereniging of kynologenclub een BFH- of
VKK-cursus, meld dat dan aan ons zodat we de cursus
kunnen promoten op de website. Voor de nieuwe
cursussen is er tot nog toe slechts één aanmelding
gedaan. Bekijk het overzicht

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

Speciale
aanbieding

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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

10 nummers voor €

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.

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

42,95
20 nummers voor € 74,95
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

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

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

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.

5 september 2020: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden van
aangesloten verenigingen)
15 oktober 2020:

Brainstorm met lokale kynologie

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.

28 november 2020: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden aangesloten
verenigingen)
31 oktober 2021:

Dag van de Werkhond

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
OOM
HOND! -

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden

De Raad van Beheer steunt:

