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KENNIS TOUR EXCLUSIEF BIJ PRINS IN 
VEENENDAAL

Speciaal ter ondersteuning van onze leden organiseren wij de Kennis Tour Exclusief. In 2018 organiseerden wij 

in samenwerking met Prins Petfoods drie sessies ter ondersteuning van kynologenclubs en de bij de Raad van 

Beheer geregistreerde kynologisch instructeurs. De eerste twee sessies met trainer Judith Lissenberg vonden dit 

jaar plaats in Nieuwerkerk aan de IJssel en in Ermelo. Op zaterdag 3 november jl. vond de derde sessie plaats.

De sessie van 3 november bestond uit twee dagdelen en 

vond plaats in het nieuwe Prins-bezoekerscentrum in 

Veenendaal. De deelnemers waardeerden de inhoud van 

de totale dagsessie met een 8,2. Met dank aan partner 

Prins Petfoods. 

Jouw toegevoegde waarde...

Het eerste dagdeel werd verzorgd door Quirine Potter 

van Loon en ging over ‘Jouw toegevoegde waarde als 

Kynologisch Instructeur’ en hoe de opvoeding van de 

( jonge) hond verschilt van combinatie tot combinatie. 

De locatie van Prins was uitermate inspirerend

KENNIS TOUR Exclusief

Meer dan voeding.Meer dan voeding.
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De bal is hond

De tweede sessie, ‘De bal is hond’, werd verzorgd door 

Judith Lissenberg. Wat kun je allemaal voor leuke dingen 

met honden en ballen doen? Waar moet je op letten als je 

met ballen gaat werken? Hoe creëer je een setting waarin 

zowel hond als handler een hoop plezier heeft en 

tegelijkertijd een heleboel leert? Deze vragen en nog 

veel meer kwamen aan bod in deze sessie. 

Unieke locatie 

Tussen de twee sessies was het tijd voor een zeer 

uitgebreide, volledig verzorgde lunch door Prins. De dag 

werd afgesloten met een rondleiding door de fabriek van 

Prins Petfoods. De aanwezige Kynologisch Instructeurs 

waren zeer enthousiast over deze unieke locatie en 

gaven het rapportcijfer 9,5! Kynologisch instructeurs die 

de dag bijwoonden, verdienden daarmee 20 

nascholingspunten.

De Kennis Tour Exclusief voor instructeurs werd zo goed 

ontvangen dat wij samen met Prins gaan kijken naar een 

vervolg voor 2019.

Video-impressie

Prins heeft Lifestyle for Pets TV een mooie impressie 

laten maken van deze dag, waarvoor dank! 

Bekijk de video

En ook de catering van Prins was bijzonder goed verzorgd...

Quirine Potter van Loon in actie

Het publiek luistert geboeid...

Judith Lissenberg in actie tijdens haar lezing

Een belangrijk certificaat dat 20 accreditatiepunten opleverde

https://youtu.be/9sIBvc0_wRM
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INTERNATIONALE SAMENWERKING IN STRIJD TEGEN 
ILLEGALE PUPPYHANDEL

Op woensdag 21 november organiseerden Four Paws 

International, Eurogroup for Animals en de Europese 

Raad een bijeenkomst over illegale online puppyhandel. 

Betrokkenen uit diverse landen spraken over de 

uitdagingen en welke oplossingsrichtingen nationaal 

kunnen worden ingezet. Namens Nederland hield 

directeur Rony Doedijns een betoog over verantwoorde 

fokkerij van stamboomhonden in Nederland, goede 

voorlichting aan aspirant-puppykopers en het 

spraakmakende Fairfok-programma. 

Illegale puppyhandel is een groeiende industrie in 

Europa, waarbij welzijn en gezondheid van de honden in 

het geding zijn. Daarnaast zorgt de illegale handel voor 

risico’s voor de volksgezondheid (er zijn 32 ziektes 

bekend die overdraagbaar zijn van hond naar mens), 

belastingontduiking en oneerlijke praktijken richting de 

bonafide, verantwoorde fokkers. 

8 miljoen honden

Het internet is een ideaal medium voor deze praktijken. 

Frauduleuze verkopers bieden honden aan op internet 

onder andere via Marktplaats en e-Bay, maar zijn na de 

verkoop niet meer bereikbaar. Dit leidt tot hoge kosten bij 

de nieuwe eigenaren en veel emotionele schade, als de 

pups ongezond blijken te zijn. In de Europese Unie vinden 

jaarlijks zo’n 8 miljoen honden een nieuwe baas. Dit staat 

gelijk aan een markt van zo’n 3 miljard euro. De gemid-

delde nieuwe eigenaar besteed zeer weinig voor-

bereidingstijd bij de aanschaf van een hond (20 minuten!).

Vlammend betoog 
Rony Doedijns had een vlammend betoog voor de goede 

rashondenfokkers. Die liefde en passie hebben voor hun 

honden en hun ras. Zij investeren in de ouderdieren, 

maar zorgen ook voor een goede match met de nieuwe 

eigenaar. Hij benutte de mogelijkheid om ook in dit 

gremium het Fairfok-programma naar voren te brengen 

als een voorbeeld van goede nationale samenwerking. 

BESTUURSBERICHT: één DIRECTEUR

Na het vertrek van de mede-directeur Ingeborg de Wolf eerder dit 

jaar, heeft het bestuur na een periode van onderzoek, overleg en 

beraad besloten tot het doen leidinggeven aan de organisatie van 

de Raad van Beheer door een eenhoofdige directie. Het bestuur 

heeft daarover met de andere mede-directeur van de Raad van 

Beheer, de heer Rony Doedijns, overeenstemming bereikt. Rony 

Doedijns zal derhalve aan deze eenhoofdige directiefunctie 

invulling gaan geven.

Wij hebben alle vertrouwen in een plezierige en succesvolle 

samenwerking.

Jack Alberts, voorzitter
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REACTIE RAAD VAN BEHEER OP KAMERBRIEF OVER 
HOOGRISICOHONDEN

Op 9 november jl. stuurde minister Carola Schouten van LNV een brief aan de Tweede Kamer waarin zij een 

aantal maatregelen benoemt met betrekking tot bijtincidenten en dierenwelzijn. De Raad van Beheer heeft op 14 

november een reactie op deze brief gegeven.

Als overkoepelende organisatie voor de Nederlandse 

kynologie voeren wij al lange tijd gesprekken met de 

politiek en andere maatschappelijke organisaties over de 

preventie van bijtincidenten en het welzijn van honden. 

Wij nemen dan ook graag de gelegenheid onze visie met 

betrekking tot de in de kamerbrief aangekondigde 

maatregelen te delen. 

Lees hier onze reactie op de Kamerbrief

brief aan fokkers van stamboomhonden

Onlangs stuurden wij een brief aan alle fokkers van stamboomhonden 

om hen een hart onder de riem te steken, nu de kynologie door 

allerlei kritische geluiden over hondenshows en negatieve publiciteit 

over fokkers een moeilijke periode doormaakt. Onder het motto 

‘Stamboomhonden, honden uit een goed nest - dankzij u!’ lieten wij de 

fokkers weten dat wij ons onverminderd inzetten voor de Nederlandse 

stamboomhond, onder andere door middel van het Fairfok-

programma, promotiecampagnes en voorlichting.

Een fragment uit de brief: ‘Wij als Raad van Beheer geloven in de 

stamboomhond, wij geloven in een verantwoorde rashondenfokkerij en 

we geloven dat de stamboomhond een hond uit een goed nest is. Daar 

hebben we wel uw hulp bij nodig. Daarom hopen we dat u zich als fokker 

wilt blijven inzetten voor uw ras(sen) en dat u een bijdrage wilt blijven 

leveren aan de verantwoorde fokkerij van stamboom hond en. [...] Laten 

we samen blijven werken aan de Nederlandse stamboomhond: honden 

uit een goed nest!’ (Zie ook elders in deze Raadar de berichtgeving over 

het Klant tevreden heidonderzoek onder fokkers en leden.)

UIT EEN
GOED
NEST

www.houdenvanhonden.nl

Deze campagne is een initiatief van:

WIL JE EEN HOND DIE 

MET ZORG GEFOKT IS? 

KIES EEN STAMBOOMHOND!
KIES EEN STAMBOOMHOND!

DE STAMBOOMHOND
EEN HOND UIT EEN 

GOED NEST!

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-van-beheer-op-kamerbrief-over-hoogrisicohonden
http://www.databankhonden.nl/
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Dag van de Hond in het verre Azië

In het Aziatische land Nepal wordt ook een Dag van de Hond gevierd, daar onder de naam Kukur Tihar. De dag 

vindt jaarlijks plaats op 6 november. Honden worden die dag vertroeteld, krijgen een lekker maal en worden 

versierd met bloemenkransen en speciale verf, gemaakt van verfpoeder gemengd met yoghurt en rijst. En al die 

verwennerij lijken ze helemaal niet erg te vinden!

De Nederlandse Dag van de Hond wordt zoals u weet 

georganiseerd door de Raad van Beheer in samen-

werking met kynologenclubs door het hele land. 

Tijdens deze dag, die sinds 2011 wordt georganiseerd, 

kunnen alle (potentiële) hondeneigenaren op diverse 

plaatsen in het land terecht voor informatie, demon-

straties en activiteiten op het gebied van (ras)honden 

en alle vormen van lekker bezig zijn met je hond en 

hondensport. 

Thema Hond & Ras

Ieder jaar bezoeken vele duizenden bezoekers een of 

meer locaties verspreid over het hele land. In 2019 is de 

Dag van de Hond op zondag 26 mei met het thema 

‘Hond & Ras’. Kijk vanaf maart bij het overzicht van de 

locaties waar u terechtkunt voor een bezoek.

Meer informatie over de Dag van de Hond vindt u op  

onze website of op onze Facebookpagina

Betrouwbare meting

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt 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, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

https://www.houdenvanhonden.nl/dagvandehond
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/


6Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 18   |   november 2018 Raadar

MINISTER ANTWOORDT OP KAMERVRAGEN: GEEN VERBOD 
HONDENSHOWS

Minister Schouten van LNV is niet van zins om hondenshows te verbieden. Dit liet zij op 7 november jl. weten in 

een schriftelijk antwoord op kamervragen van kamerlid Femke van Kooten (PvdD). “Veel honden vinden het leuk 

om iets met hun baas te ondernemen. Het is aan de eigenaar om een goede balans te vinden in de activiteiten. 

Ik overweeg daarom geen verbod op hondenshows”, aldus Schouten. Ook het verbieden van hondenshows door 

lokale overheden, zoals Amsterdam wil, krijgt niet de zegen van de minister. 

“Het verbieden van dieren op evenemen-

ten is een landelijke bevoegdheid” aldus 

de minister. “Deze bevoegdheid is ook 

landelijk ingevuld. [...] Mijn inzet is gericht 

op een gezondere fokkerij en gezonde 

honden.” 

Fairfok

Een verbod op hondenshows zit er dus 

lande lijk niet in. Wel betreurt de minister 

het dat er nog steeds gefokt wordt met erfelijke 

afwijkingen en uit een beperkte genenpoel: “Alhoewel er 

in de rashondenfokkerij een omslag in denken in gang 

lijkt te zijn gezet, is Fairfok nog lang niet voltooid. Ik ga 

daarom in gesprek met de Raad van Beheer over de 

resultaten van Fairfok en over de verdere noodzakelijke 

stappen om de fokkerij gezonder te maken in de komen-

de jaren.” De minister laat weten dat ze werkt aan betere 

regels en handhavingsmogelijkheden om fokken met 

zieke dieren te voorkomen.

Onafhankelijke dierenarts

In die zin steunt de minister ook het idee om honden uit 

de “risicogroepen” die winnaars worden op shows, 

alsnog door een onafhankelijk dierenarts op gezond-

heids problemen te laten nakijken. Controle vooraf van 

alle honden, zoals de PvdD wil, ziet de minister niet 

zitten: “Het is de verantwoordelijkheid van 

de deelnemers dat zij meedoen met 

gezonde dieren.” Dat keurmeesters 

ondeskundig en bevooroordeeld zouden 

zijn over gezondheid(sproblemen) omdat 

ze zelf ook fokker zijn, doet de minister af 

met de constatering dat hondenshows een 

private aangelegenheid van de Raad van 

Beheer zijn, en geen publieke zaak.

Richtlijnen

Volgens vragensteller Van Kooten lagen honden volgens 

waarnemingen van stichting Dier&Recht tijdens de 

WDS2018 te lang op trimtafels en in kleine kooien. Maar 

de minister aanvaardt de video’s van Dier&Recht niet als 

bewijs: “Ik heb van de Raad van Beheer begrepen dat er 

op de World Dog Show een gezondheidsteam actief was, 

dat waar dit noodzakelijk was heeft ingegrepen. Op basis 

van de waarnemingen van Dier&Recht kan ik geen 

uitspraak doen of de regelgeving overtreden is.“ Op de 

suggestie dat er richtlijnen zouden moeten komen voor 

hoe lang een hond respectievelijk in een kooi, zonder 

water of op de trimtafel mag staan, antwoordde de 

minister opnieuw dat de regelgeving op hondenshows 

een verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer is: “De 

RvB is een private organisatie en het is aan de RvB hoe 

hier mee om te gaan.”

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Carola Schouten

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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FOKKEN OP EXTREME RASKENMERKEN
Waar gaat het om?

Fokken op extreme kenmerken 
bij gezelschapsdieren: selec-
teren op een bepaald uiterlijk 
(bijv. platte snuit, aflopende rug, 
uitpuilende of hangogen, huid-
plooien, ronde schedel) dat tot 
dierenleed kan leiden.

vraag Gebrek aan bewustzijn
-

Gebrek aan regelgeving 
-

Hoge onverwachte rekeningen 
operaties en medicijnen

Verdriet

Ingewikkelde zorg 

Onvervulde verwachtingen van het 
hondeneigenaarschap

Emotionele en  
juridische  
hindernissen

gewetenloze  
broodfokkers en puppy farms

Gedragsproblemen

 insleep van ziekten
-

ongewenste 
puppy’s en honden

Oorzaken

Gevolgen voor dieren Gevolgen voor eigenaren Gevolgen voor de maatschappij

dierenleed 
veroorzaken

nvasieve operaties

dierenleed en voortijdige dood

Fokken op extreme raskenmerken

VOORBEELD  
VAN EEN  
RASSTANDAARD*

Grote, ronde  
schedel, rimpels 

op het voorhoofd, 
grote, ronde ogen

Kort haarkleed

Korte romp,  
geen duidelijk  
oplopende buiklijn

Donkerblauwe 
nagels

Onderbeet 
gebit

Dikke nek met 
huidplooien

Dubbele  
slag

35,4-55 cm

6-8 kg

Blauw 
haarkleed, 

donkerblauwe 
oren Kort, 

vierkant 
lichaam

Richtlijnen voor fokkers

Huidplooi op  
de neus

Korte  
snuit

KNMvD: INFOGRAPHIC OVER FOKKEN OP EXTREME 
UITERLIJKE KENMERKEN 

Onderstaande infographic werd geproduceerd door de Federatie van dierenartsen van Europa en de Federatie van 

Europese Gezelschapsdierenartsenverenigingen, en ons aangeboden door de KNMvD.
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Nimrod 2018: Labrador Retriever Kate beste 
jachthond!

Op maandag 12 november jl. vond bij Kasteel Doorwerth in Doorwerth de 45e Nimrod plaats. De Nimrod is de 

jaarlijkse topwedstrijd voor jachthonden, waarbij achttien deelnemers met hun voorjager drie proeven moeten 

doorlopen. Winnaar werd Labrador Retriever Kate met de voorjager Ed Booter. De Nimrod 2018 trok ruim 

4.000 bezoekers. 

Verschillende jachthondenrassen 

gaven acte de présence: Duitse 

Staande Langhaar, Duitse Staande 

Korthaar, Duitse Staande Draadhaar, 

Flatcoated Retriever, Labrador Retrie-

ver, Golden Retriever, Heide wachtel, 

Grote Munsterlander, Nova Scotia 

Duck Tolling Retriever, Vizsla Draad-

haar en Vizsla Korthaar. 

Negen apporten

De achttien deelnemende honden en 

hun voorjagers moesten verdeeld over 

drie proeven negen apporten binnen-

brengen. De proeven waren zeer 

afwisselend opgebouwd, waarbij de honden onder 

andere een lang geurspoor (‘sleep’) moesten volgen, een 

apport moesten zoeken in een dichte begroeiing en 

buiten het zicht van hun voorjager zelfstandig moesten 

werken om het apport binnen te halen.

AA-diploma

In totaal hebben drie jachthonden alle apporten 

binnengebracht – een vereiste om kans te maken op de 

titel. Deze drie honden krijgen een AA-diploma, het 

hoogst haalbare binnen de jachthondenwereld in 

Nederland. Dit diploma is alleen te behalen op een 

Nimrod en een hond mag maar eenmaal in zijn of haar 

leven deelnemen aan de Nimrod. Na een wedstrijddag 

die startte om negen uur en eindigde rond half vijf, kwam 

Labrador Retriever Kate met 291 punten (300 punten is 

het maximaal haalbare) als beste uit de bus.

Onmisbaar voor de jacht

Goede jachthonden zijn onmisbaar voor een weidelijke 

jacht in Nederland. Belangrijk is dat alle geschoten wild 

binnen wordt gebracht. Om die reden organiseert de 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging jachthonden-

proeven door heel Nederland. De jachthondenproeven 

worden onder auspiciën van de Commissie 

Jachthondenproeven (CJ) van ORWEJA gevoerd. 

Er is veel media-aandacht besteed aan de Nimrod 2018. 

Bekijk het overzicht van alle media die aandacht aan 

het evenement besteedden
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De 18 trotse Nimrod-deelnemers klaar voor de start... De Nimrod 2018 trok maar liefst 4.000 toeschouwers...

De winnaar in actie: Labrador Retriever Kate van Ed Booter

https://www.jagersvereniging.nl/nimrod-2018-in-de-media/
https://www.jagersvereniging.nl/nimrod-2018-in-de-media/
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Dutch Pet Awards 2018: dit zijn de winnaars 

Op maandagavond 12 november jl. vond in Aalsmeer de jaarlijkse uitreiking van de Dutch Pet Awards plaats, 

voorafgegaan door de Dutch Pet Conference. De organisatie van dit inspiratie- en netwerkevent voor de 

dierenbranche kijkt terug op een goed bezochte en zeer geslaagde dag. Hieronder een kort verslag.

Dutch Pet Conference

De inspirerende verhalen van Kitty Koelemeijer, Kees Buur 

en astronaut André Kuipers werden afgewisseld door 

sessies van René van den Bos, Paul Burger, Tim Lammers, 

Jeroen Oomen, Corine van Winden en het Trendpanel 

(vertegenwoordigers van het groene onder wijs en 

bedrijfsleven) die ieder hun visie op de huis dieren branche 

gaven. Docenten en studenten van Aeres Hogeschool uit 

Dronten presenteerden een geslaagde ‘Monitor voor de 

huisdierenbranche’, waarin feiten en trends zijn 

samengevat. De monitor staat ter beschikking van de 

opleidingen in de groene sector en van het bedrijfsleven. 

Dutch Pet Awards

De zes Dutch Pet Awards werden tijdens de feestelijke 

Awardshow uitgereikt aan personen en bedrijven die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 

ontwikkeling van de dierenbranche. De elfkoppige jury 

had zorgvuldig een keuze gemaakt uit de vele 

aanmeldingen. 

De Product Award ging naar Hands on Gloves. Uit het 

juryoordeel: “Hoewel het product niet revolutionair lijkt te 

zijn, blijkt het in gebruik voor mens en dier erg prettig. De 

jury heeft het product uitge breid laten testen door 

diverse gebruikers bij verschillende dieren. De 

gebruikers waren állemaal enthousiast.”

De Not for Profit Award ging naar Dutch Cell Dogs, de 

stichting die asielhonden verbindt met gedetineerden, die 

ge duren de een aantal weken honden op een positieve 

manier trainen. Het welzijn van de 

hond staat hierbij áltijd centraal. 

Winnaar van de DSZ Award 

werd dier specialist Manon Beijer. 

De jury noemde de scherpe 

keuze voor een winkelconcept 

dat inspeelt op de belangrijkste 

trend in de huisdieren branche 

– humanisering. En: “Er staat een 

frisse en prettige winkel met 

alert en vriendelijk perso neel.”

Dierenkliniek ’t Spoor uit 

Oisterwijk won de DAP Award. 

Volgens de jury onderscheidt het 

team van drie ervaren 

dierenartsen en twee paraveterinairen zich van anderen 

doordat zij naast eerste- en ander halvelijns 

diergeneeskunde extra expertise aanbieden op het gebied 

van laparoscopische chirurgie, echoscopie en 

diergeneeskunde voor konijnen en vogels. 

De Talent Award ging naar Julian Loomans en Kevin 

Varekamp, twee excellente studenten van Aeres MBO 

Barneveld. Beiden namen deel aan maar liefst twee 

excellentie-projecten, waar normaliter maar één project 

wordt uitgevoerd. De jury is onder de indruk van deze 

twee jonge mbo’ers en hun wijze van presenteren.

Welkoop won de Keten Award en maakte indruk op de 

jury door het hanteren van een duidelijke visie, strategie, 

een transparant organisatiemodel, permanente educatie 

voor de medewerkers en een onderscheidende invulling 

aan het begrip dierenwelzijn.

Iedereen van harte gefeliciteerd!

De award-uitreiking werd bijzonder feestelijk opgeluisterd
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Europees Kampioenschap Waterwerk 2018

Op 2 september jl. vond in Conde sur l’Escaut in Frankrijk de International Cup for Waterdogs 2018 plaats. Aan dit 

Europees Kampioenschap Waterwerk deden vier landen mee: Duitsland, Frankrijk, België en Oekraïne. Italië moest 

helaas op het laatste moment afzeggen. De titel Europees Kampioen ging uiteindelijk naar het team van Oekraïne. 

Al vele jaren geleden werd er tussen een aantal landen 

voor het eerst gebrainstormd over een Europees 

Kampioenschap Waterwerk. Echt vorm kreeg het pas dit 

jaar met een reglement en de pilot in het eerste weekend 

van september. 

Elf landen 

Inmiddels zijn er elf landen bij betrokken, waaronder 

sinds kort ook Nederland. Een team had Nederland dit 

jaar er nog niet bij, maar de intentie voor deelname in 

de toekomst is er wel. Het bepalen van de vraag hoe 

deelname eruit gaat zien en hoe de selectie van 

deel nemers zal plaatsvinden, is één van de taken 

waar mee de nieuwe Waterwerkcommissie zich bezig 

zal gaan houden.

Reglement 

Het reglement en de bijbehorende oefeningen zijn uniek. 

Geen enkele oefening uit het programma is terug te 

vinden in een reeds bestaand reglement van de deel-

nemende landen. Voor deelname komen enkel honden in 

aanmerking die in een land een hoogste brevet hebben 

behaald. Voor dit jaar (en ook nog voor 2019) is die eis 

iets versoepeld, omdat het nog een pilot is. Zo kunnen 

dus ook honden deelnemen die nog in training zijn voor 

een hoogste brevet. Het is overigens ook de bedoeling 

dat het programma door de FCI wordt goedgekeurd.

September 

In het reglement is opgenomen dat het evenement ieder 

jaar plaatsvindt in het eerste volle weekend van sep-

tember. Voor 2019 valt dat dus op zaterdag 7 en zondag 

8 september, waarbij de zaterdag een trainingsdag is. 

Verder wordt het ieder jaar in een ander land gehouden. 

Er zijn steeds twee keurmeesters, één uit het organi-

serende land en één uit het land waar het het jaar erop 

wordt gehouden. Datzelfde gaat op voor de twee vaste 

helpers/drenkelingen.

Zo keurde dit jaar in Frankrijk dus de Franse keurmeester 

Daniel Frouin en de Duitse keurmeester Walter Wehler, 

want de International Cup for Waterdogs wordt in 2019 in 

Duitsland gehouden en wel in Mengerskirchen. 

Nederlands tintje 

Door de nationaliteit van één van de helpers kreeg dit 

kampioenschap toch een Nederlands tintje, want naast 

de Franse ‘plongeur’ Jean Paul Robinier, was André de 

Neeff gevraagd als helper. In zijn geval kwam de uitno-

diging hiervoor echter vanuit DVG uit Duitsland, waar hij 

ook al jaren lid van is vanwege actieve deelname aan het 

waterwerk in Duitsland. Nederland was er zodoende toch 

een beetje bij. Hoe mooi zou het zijn als dat al in 2019 

omgezet kan worden naar de deelname van een 

Nederlands team? Een uitdaging dus voor de nieuwe 

Waterwerkcommissie!

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK KOMT ER WEER AAN!

De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat klanten, leden en belanghebbenden vinden van onze 

activiteiten en dienstverlening. Daarom vragen wij onder andere alle deelnemers aan de Dag van de Hond, 

maar ook alle deelnemers aan de Kennis Tour-sessies hun mening online te geven. Daarnaast kennen wij de 

uitgebreidere klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s) onder leden en fokkers. Binnenkort komt er weer een 

KTO aan.

De Raad van Beheer werkt continu aan verbetering van de 

dienstverlening. In dat kader willen wij graag weten wat 

onze leden en fokkers en andere belanghebbenden van 

onze dienstverlening vinden. Binnenkort starten wij daarom 

weer het tweejaarlijkse klanttevreden heids onderzoek 

onder onze leden en alle fokkers die de afgelopen twee jaar 

één of meer nestjes stamboompups hebben gefokt. Met de 

resultaten uit dit onderzoek gaan wij vervolgens actief aan 

de slag om onze dienstver lening te optimal iseren.

Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, des te 

meer inzicht we krijgen in mogelijke verbeterpunten. 

Daarom doen wij nu alvast een beroep op u om massaal 

deel te nemen aan de enquête. We houden u op de hoogte!
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Internationaal deelnemersveld bij 
brevettendagen waterwerk

Sinds 2013 kent de Raad van Beheer een programma voor het behalen van erkende brevetten in het waterwerk - 

een geweldige sport, waarbij baas en hond intensief samenwerken bij onder meer het redden van drenkelingen. 

Het afgelopen seizoen (half april tot half oktober) hebben twee Brevettendagen plaatsgevonden, georganiseerd 

door Waterwerkgroep Colonia Nederland. De eerste brevettendag was op 9 juni in Brielle en de tweede was op 2 

september in Asselt. 

In juni vond de Brevettendag plaats in aansluiting op het 

jaarlijkse internationale trainingskamp dat door de 

Colonia-groep alweer voor de negende keer werd 

georganiseerd. Keurmeester was de Noorse Monika 

Skarphagen. In september werd de dag gekeurd door de 

Nederlandse keurmeester waterwerk Beate van 

Genabeek.

Internationaal veld 

In totaal gingen ruim zestig combinaties op voor hun A, B, 

C of D-brevet. Op beide dagen waren de starters 

afkomstig uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland 

en Luxemburg. Ook waren meerdere rassen 

vertegenwoordigd, waaronder niet alleen rassen die 

bekend staan als echte waterwerkers zoals de 

Newfoundlander, Leonberger, Landseer ECT, Labrador 

Retriever, Golden Retriever en de Portugese Waterhond, 

maar ook de Beauceron, Hovawart, Duitse Herder, 

Mechelse Herder en zelfs een Australian Shepherd en 

een Koningspoedel. Deze sport staat dan ook open voor 

alle rassen en kruisingen, mits in het bezit van een 

werkboek of rashondenlogboek en een ontheffing 

trekkracht van het ministerie van LNV. 

Mooi seizoen 

Mede dankzij het veelal prachtige weer in het afgelopen 

waterwerkseizoen, kijken alle waterwerkers terug op 

een mooi en sportief seizoen. De boten en alle andere 

benodigdheden zijn inmiddels alweer schoongemaakt 

en opgeslagen. Stiekem kijken de waterwerkers alweer 

uit naar het volgende seizoen, dat april 2019 weer van 

start gaat. 

Basiscursus Fokken en Houden op website

Alle modules voor de Basiscursus Fokken en Houden (BFH, voorheen KK1) zijn beschikbaar op onze site. De 

modules zijn voor iedereen gratis beschikbaar en te downloaden. 

Enkele verenigingen zijn al gestart met deze vernieuwde opleiding, de cursuslocaties zijn terug te vinden op 

dezelfde webpagina. Mensen die in het bezit zijn van het diploma Besluit Houders van Dieren krijgen een 

vrijstelling voor Modules 1 t/m 6 (diploma Basiscursus Fokken en Houden van honden) en mogen direct instromen 

op de opleiding VKK (Voortgezette Kynologische Kennis). Ook is voor deze mensen vrijstelling voor Module 9 

(rassenkennis) aangezien dat zeer uitgebreid in genoemde opleiding aan de orde is geweest.
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https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh


12Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 18   |   november 2018 Raadar

FAIRFOK: TERUGKOPPELING RSI-REGISTRATIE 2017

In het kader van duurzaam fokbeleid (Fairfok) vullen keurmeesters sinds 2015 bij het keuren van een aantal 

aandachtsrassen formulieren in waarop zij waargenomen welzijnsaspecten bij een hond registreren. De ‘ruwe’ 

resultaten van de registratie in 2017 zijn onlangs teruggekoppeld aan de desbetreffende leden en keurmeesters. 

Een aantal hondenrassen verdient speciale aandacht 

als het gaat om gezondheid, welzijn en gedrag van de 

honden. Voor deze rassen gelden er rasspecifieke 

instructies (RSI’s). Keurmeesters volgen deze instructies 

bij het keuren van deze aandachtsrassen en zijn 

verplicht een formulier in te vullen over waargenomen 

specifieke welzijnsaspecten van het ras. Zo kunnen we 

deze rassen nadrukkelijk monitoren en kunnen de 

desbetreffende rasverenigingen zo nodig het fokbeleid 

bijstellen. Met de nu uitgereikte resultaten over 2017 

kunnen de rasverenigingen aan de slag om deze te 

analyseren en de input te gebruiken voor verdere 

optimalisering van het fokbeleid. 

Meer over de rasspecifieke instructies vindt u op  

onze website

bezoek onze Fairfok-stand tijdens Hond2018

Welzijn en gezondheid van honden staan centraal 

bij alle hondenshows die onder auspiciën van de 

Raad van Beheer worden georganiseerd. Om daar 

extra aandacht aan te besteden, vindt u tijdens 

Hond2018, dat van 14-16 dcember aanstaande in 

de RAI Amsterdam wordt gehouden, een speciale 

Fairfokstand in het Hondendorp. 

Het Nederlandse Fairfok-programma (2014) waarin diverse 

stakeholders samenwerken om tot gezonde en sociale 

Nederlandse honden te komen, werpt duidelijk vruchten af. 

Om meer informatie te verschaffen over het program ma, 

staan wij met een Fairfokstand op Hond2018 (zie ook elders 

in deze Raadar). Wij verwelkomen u graag in de stand!

U kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen 
of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de Raad van Beheer, laat het ons weten. Zoals wij regelmatig in 

de Raadar hebben gecommuniceerd, hanteren wij daarvoor een klachtenprocedure. In dit artikel leest u hoe 

deze werkt.

De route is dat u eerst uw vraag/klacht voorlegt aan de 

medewerker van de Raad van Beheer waar die 

thuishoort. Weet u niet wie dit is, dan kan het kantoor van 

de Raad van Beheer u hierbij helpen. Komt u er samen 

met de medewerker niet uit, dan kunt u terecht bij diens 

leidinggevende. Biedt ook dat geen uitkomst, dan kunt u 

uiteraard terecht bij de directie van de Raad van Beheer. 

Pas als u daar ook geen afdoende reactie krijgt, kunt u 

een bestuurslid aanspreken. 

Door met elkaar deze procedure te volgen is het voor het 

kantoor mogelijk om scherp te sturen op de service die u 

van de Raad van Beheer mag verwachten!

Een team van deskundigen is in de stand aanwezig met alle 

mogelijke informatie over Fairfok

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/duurzaam-fokbeleid/
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RAPPORT OVER HANDHAVING VERENIGINGS FOKREGLEMENTEN

Op 30 oktober jl. heeft InHolland-stagiaire Brenda van Loenen haar onderzoeksrapport naar de handhaving op 

de verenigingsfokreglementen (VFR’s) gepresenteerd: ‘Het verbeteren van het toezicht op en de handhaving van 

het Verenigingsfokreglement. Goed geregeld of verbetering mogelijk?’ In dit onderzoek heeft ze tevens het VFR-

format geëvalueerd. 

Brenda van Loenen liep in het kader van 

haar opleiding aan InHolland Delft stage 

bij de Raad van Beheer van januari t/m juli 

2018. Haar stageopdracht was te onder-

zoeken of de rasverenigingen handhaven 

als het VFR wordt overtreden en, zo ja, 

welke maatregelen dan getroffen worden. 

Aan het onderzoek namen 151 rasvereni-

gingen en dertien leden van de Werk-

groep Fokkerij & Gezondheid deel. (Dit 

grote aantal deelnemers vergroot de 

betrouwbaarheid van het onderzoek, met 

dank voor ieders bereidwillige inzet!)

Handhavingsbeleid

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de 

ondervraagde rasverenigingen vindt dat VFR’s bijdragen 

aan een gezondere en sociale hond. Bijna de helft van de 

ondervraagden vindt dat handhaving daaraan bijdraagt. 

Een deel van rasverenigingen heeft het handhavings beleid 

in het VFR zelf opgenomen, andere hebben een aparte 

gedragscode of hanteren het reguliere hand havings  beleid 

uit de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

De maatregelen variëren van “een 

gesprek” en “waarschuwing” tot “geen 

pupmiddeling”en “geen vermelding in het 

clubblad”. De uiterste maatregel – 

opzegging van het lidmaatschap – vindt 

in de meeste gevallen pas plaats bij 

herhaaldelijke overtreding van het VFR.

Evaluatie VFR-format

Het VFR-format bestaat sinds 2012, dit is 

eveneens in het onderzoek geëvalueerd. 

Bijna 70 procent van de ondervraagden 

ondervindt geen problemen met het 

invullen van het format. Veel verenigingen 

vinden aanpassing wel noodzakelijk – het gaat dan onder 

meer om taal- en typefouten, maar ook om het 

toevoegen van een hoofdstuk over handhaving. 

Het rapport ‘Het verbeteren van het toezicht op en de 

handhaving van het Verenigingsfokreglement. Goed 

geregeld of verbetering mogelijk?’ is uitsluitend voor leden 

in te zien op het besloten deel van onze website.

OOK op hond2018: dutch assistance dogs

Tijdens Hond2018 is Dutch Assistance Dogs met een stand aanwezig om uit te leggen waarom assistentiehonden 

letterlijk én figuurlijk een levensgroot verschil maken. Ook geven zij met deze fantastische honden diverse 

demonstraties. In een interview vertelt vrijwilligser Annemieke Kruithof over het belang van assistentiehonden, 

hoe hun opleidingstraject eruit en vertellen cliënten waarom hun hond het verschil maakt.

We kennen allemaal wel het belang van een blinden-

geleidehond. Dat een hond bij nog veel meer 

 lichame lijke én mentale problemen een belangrijke 

rol kan spelen is minder bekend. Hulphonden of 

‘assistentie honden’ helpen mensen onder andere met 

een (hard nekkige) eetstoornis of (complexe) post-

trau matische stressstoornis. 

Lees het interview met Annemieke Kruithof

Onderzoeker Brenda van 

Loenen

https://bit.ly/2DCzo4t]
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update DNA-afname en afstammingscontrole

De Raad van Beheer heeft onlangs om prijstechnische redenen 

besloten om voor de afname van DNA in het kader van afstammings-

controle over te stappen van Genotek-swabs naar Copan-swabs. 

Hierdoor blijft de kwaliteit hetzelfde en kunnen we het tarief voor 

DNA-afname op hetzelfde niveau houden.

In 2014 besloot de Raad van Beheer DNA-afname en 

afstammingscontrole uit te gaan voeren. Voor DNA-afname 

werd gekozen voor een swab, waarvan bekend was dat 

deze een goede DNA-opbrengst heeft en de mogelijkheid 

biedt om DNA op te slaan. De keuze viel toen op de 

Genotek-swab. Helaas heeft de producent van deze swab 

besloten een forse prijsverhoging door te voeren. 

Alternatief

Omdat dit zou leiden tot een onacceptabele verhoging van 

de tarieven voor de afstammingscontroles, heeft het van 

Haeringen Laboratorium (VHL) gezocht naar een goed 

alternatief, en dit ook gevonden: de Copan-swab. Deze 

swab werd door VHL reeds enkele jaren succesvol ingezet. 

Op advies van VHL hebben we de Copan-swabs uitge-

probeerd, waarbij bleek dat met deze swabs het DNA-

profiel goed bepaald kan worden. In de testfase hebben 

we een kleine 1.000 honden getest, waarbij de uitval 

(aantal honden waarbij opnieuw DNA afgenomen moest 

worden) onder de 1 procent ligt en daarmee vergelijkbaar is 

met het percentage uitval van de Genotek-swabs. 

Gelukkig hebben we een goed alternatief gevonden, 

zonder dat een prijsverhoging doorgevoerd hoeft te 

worden. We maken de huidige voorraad Genotek-swabs 

op en zullen begin 2019 overgaan op de Copan-swabs.

AGILITY: ROYAL CANIN MASTERS IN GELDROP

Op zondag 28 oktober jl. vond in Geldrop, op het terrein van 

kynologenclub De Kempen, de jaarlijkse Royal Canin Masters 

plaats. Er was een recordaantal inschrijvingen: 140 starts. 

Uiteindelijk streden 34 small-, 41 medium- en 60 largecombinaties 

om de titel Royal Canin Master en een ticket voor de European 

Open in 2019. Met dank aan onze partner Royal Canin voor de 

ondersteuning.

Het was een frisse maar mooie dag en alles was weer goed 

geregeld door KC De Kempen, waar wij altijd te gast zijn op deze 

dag. Hieronder geven we de winnaars per categorie.

Winnaars Large 

1. Tanja Wiersma & Twilight

2. Truus Voshart & Evy

3. Marco Kunowski & Lennon

Winnaars Medium 

1. Marissa Figgee & Rimbi

2.  Henk Postma & Wyfke

3. Debby Hinlopen & Yume

Winnaars Small 

1. Patrick Slokkers & Maybe

2. Marissa Figgee & Zenzi

3. Margreet Osinga & Pip

Alle winnaars op het erepodium. Zij gaan naar de 

European Open in 2019
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MIS HEM NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW

Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het zover: 

de Hond van het Jaar Show 2018. Deze geweldige 

show, met de mooiste honden van het land, wordt 

gehouden op 13 januari 2018 in De Flint, Amersfoort. 

Dat mag u niet missen, hetzij als (genodigde) 

deelnemer, hetzij als toeschouwer!

In 2018 kunnen honden zich tijdens de CAC (CACIB) 

shows en kampioenschapsclubmatches kwalificeren. 

Wilt u nog eens nalezen hoe een hond zich kan 

kwalificeren, kijk dan op de website. Eind oktober 

ontvingen de eigenaren van de gekwalificeerde 

honden een uitnodiging om hun hond aan te melden en 

mee te dingen naar de titel “Beste Hond in Nederlands 

bezit van 2018”.

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het 

Jaar show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst 

hieronder:

 → Rasgroep 1 Dhr. Dick Baars

 → Rasgroep 2 Dhr. Rob Douma

 → Rasgroep 3 Mevr. Mieke Jansen-Kalshoven

 → Rasgroep 4 Dhr. Theo Viets

 → Rasgroep 5 Mevr. Corry Saes

 → Rasgroep 6 Dhr. John Wauben

 → Rasgroep 7 Mevr. Rini Leenen-Compen

 → Rasgroep 8 Dhr. Hans Stigt

 → Rasgroep 9 Dhr. Hildeward Hoenderken

 → Rasgroep 10 Dhr. Gerard Jipping

 → Veteranen Mevr. Iona Onstenk-Schenk

 → Nederlandse Rassen Mevr. Erica Bakker-v.d. Woestijne

 → Best in Show Dhr. Wout Arxhoek

Inschrijven (op uitnodiging)

In afwijking van voorgaande jaren ontvangen de 

eigenaren geen kant en klare inschrijving, maar een 

bevestiging van de kwalificatie met referentienummer 

en een link naar het online inschrijfformulier. Of u 

daadwerkelijk in wilt schrijven is dus aan u en kan nog 

tot 20 december. Enige uitzondering hierop zijn de 

honden die zich op de Kerstshow nog kwalificeren. 

Deze kunnen nog tot 31 december worden inge-

schreven. Mocht u menen dat uw hond gekwalificeerd 

is, maar heeft u op 1 december nog geen inschrijf-

uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met 

hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl. 

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar show ook als 

toeschouwer bezoeken. Vanaf half december vindt u 

hierover meer informatie op onze website. Meer over de 

Hond van het Jaar Show, waaronder gedragsregels, vindt 

u op de speciale webpagina.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
mailto:hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://petsplace.nl/vipclub
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HOND2018, HET HONDENEVENEMENT DAT U NIET MAG 
MISSEN!

Het is bijna zover... Hét hondenevenement van Nederland, Hond2018, wordt op 14, 15 en 16 december 

aanstaande in de RAI Amsterdam gehouden. Het evenement bestaat onder meer uit de hondenshows Amsterdam 

Winner Show en de Holland Cup, maar u treft er ook het veelzijdige Promodorp met de nieuwste en leukste 

hondenproducten, en een uitgebreid programma aan workshops, demonstraties en wedstrijden. 

Keuringen (alle dagen)

Tijdens Hond2018 vinden twee hondenshows plaats: de 

Holland Cup en de Amsterdam Winner Show. De Winner 

Show is de grootste en oudste hondenkeuring van 

Nederland, met het grootste aantal inschrijvingen, rassen 

en deelnemende honden. Dit jaar wordt de 129e  editie 

gepresenteerd. Deze grote, internationale keuring vindt 

plaats in meerdere keuringsringen, verdeeld over de 

diverse RAI-hallen. Voor de keuringen, waar circa 300 

hondenrassen aan deelnemen, is een internationaal team 

van de beste keurmeesters aangetrokken. 

Wedstrijden

Op Hond2018 kunt u diverse hondensporten en 

wedstrijden in verschillende hondensportdisciplines 

bekijken:

 →  Wedstrijd Agility: vrijdag 14 december van 09.00 

– 17.00 uur in de Royal Canin Ring. Kom deze snelle 

sport bewonderen. 

 →  Wedstrijd Hoopers: zaterdag 15 december van 09.00 

– 13.00 uur in de Royal Canin Ring. Deze spannende 

wedstrijd wordt gevolgd door een interessante 

workshop om meer te leren over Hoopers. 

 →  Wedstrijd Dog Dance: zaterdag 15 december van 09.00 

– 14.00 uur in de Erering. Geniet van de moves van 

hond en handler. 

 →  Wedstrijd FCI Obedience: zondag 16 december van 

09.00 – 13.00 uur in de Erering. F
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 →  Nederlands Kampioenschap Junior Handling 2018: 

zondag 16 december van 13.30 – 15.20 uur in de 

Erering. Kom kijken hoe de kinderen samen met hun 

honden hun beste beentje voorzetten. 

 →  Competitie Junior Agility: zondag 16 december van 

13.30 – 17.00 uur in de Royal Canin ring. De kinderen 

zullen strijden om de titel Hond2018 Junior Agility 

Kampioen. 

Workshops

Wie meer wil dan alleen maar kijken en genieten, kan 

samen met zijn hond deelnemen aan tal van workshops. 

U kunt er snuffelen aan de nieuwste sporten en meedoen 

aan leuke workshops. Denk aan dogfrisbee, dogdance, 

detectiewerk, jacht, eendendrijven, hondenfotografie en 

nog veel meer! Vooraf inschrijven is niet nodig en 

deelname is gratis. Zorg wel dat u tijdig bij de ring staat 

om verzekerd te zijn van een plekje. 

Bekijk hier het workshopprogramma.

Inschrijvingen 

Top-5 hondenrassen Amsterdam Winner Show

1. Rhodesian Ridgeback

2. Labrador Retriever

3. Rottweiler

4. Golden Retriever

5. Franse Bulldog

Top-5 hondenrassen  

Holland Cup

1. Chihuahua (korthaar/langhaar)

2. Franse Bulldog

3. Rhodesian Ridgeback

4. Rottweiler

5. Golden Retriever

Top-5 landen Holland Cup en Amsterdam 

Winner Show

1. Nederland

2. Duitsland

3. België

4. Verenigd Koninkrijk

5. Denemarken

Programma

Nieuwsgierig naar wat u allemaal kunt doen en zien op 

Hond2018? Op de website staat een overzicht van alle 

demonstraties, workshops en wedstrijden. 

Bekijk het programmaoverzicht

Dank aan onze partners!

Hond2018 wordt mede mogelijk gemaakt door main 

partners Eukanuba, Prins Petfoods en Royal Canin. 

Zonder hun geweldige steun zou een evenement van 

deze omvang niet mogelijk zijn. Hartelijk dank ook aan 

de overige sponsoren!

https://hond-event.nl/programma/workshops/
https://hond-event.nl/programma/
https://www.prinspetfoods.nl/
https://www.eukanuba.nl/
https://www.royalcanin.nl/


18Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 18   |   november 2018 Raadar

MEER MOGELIJKHEDEN VOOR LOCATIECONTROLES BIJ 
FOKKERS

De criteria waaraan je als fokker van stamboomhonden moet voldoen, hebben betrekking op het welzijn en de 

gezondheid van de honden, behoorlijke huisvesting, verantwoorde leefomstandigheden voor moederhond en 

pups, en een correcte administratie. De regels hiervoor staan beschreven in ‘Uitvoeringsregels ten behoeve van 

Locatiecontroles’ (2012). Per 1 november 2018 zijn deze regels aangescherpt.

Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buiten-

dienstmedewerkers de gehele fokkerijlocatie contro-

leren. Nadeel van de bestaande regelgeving was echter 

dat de controle alleen kon plaatsvinden als de des-

betreffende fokker een dienst bij de Raad van Beheer 

afnam, denk aan het aanvragen van een kennelnaam of 

stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is 

gebleken dat dit onvoldoende is.

Aanpassing artikel 2.1 

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom 

besloten de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 

wordt zodanig uitgebreid, dat een controle ook kan 

worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer 

klachten zijn binnengekomen over de locatie van een 

fokker. Zo’n controle kan onaangekondigd plaatsvinden. 

De nieuwe regels zijn op 1 november 2018 in werking 

getreden. Het bestuur hoopt hiermee meer handvatten te 

hebben om op te treden tegen situaties zoals bij de 

Teckel-fokker in Woerden. Deze aangescherpte regels 

zijn ook al direct toegepast. Onlangs hebben wij namelijk 

de dienstverlening bij een fokker gestaakt nadat een van 

onze medewerkers werd geweigerd bij een onaange-

kondigde locatiecontrole.

De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op 

onze website.

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 → 14 december RAI Amsterdam 

 Holland Cup CAC-CACIB (Hond2018)

 → 15-16 december RAI Amsterdam  

 Winner Show CAC-CACIB (Hond2018)

 → 22-23 december Kerstshow KNON Venray 

 CAC-CACIB

 → 1 - 3 februari Dog Show Eindhoven  

 CAC/CACIB

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

specifieke-agendas

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. 

https://bit.ly/2FkJpoJ
http://www.winnershow.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.kerstshow.com
https://www.dogshoweindhoven.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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HOND2018: TEKENING VAN WINNEND NEDERLANDS RAS

Kunstenares Monique van Wijk maakt voor de Best Dutch Breed (de beste van de Nederlandse rassen) op 

de Amsterdam Winner Show een tekening van de winnende hond. Monique stelt deze prijs ter beschikking 

bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als kunstschilder, waaraan zij in haar stand op Hond2018 een 

overzichtstentoonstelling wijdt.

In augustus nam de Raad van Beheer tijdens de World 

Dog Show een speciaal getekende collage van de 

Nederlandse hondenrassen (zie afbeelding) in ontvangst, 

gemaakt door Monique van Wijk. Deze collage trok de 

aandacht van vertegenwoordigers en liefhebbers van de 

Nederlandse hondenrassen, met als resultaat dat op 

Hond2018 zowel in de stands van het 

samenwerkingsverband Nederlandse hondenrassen 

(stand 111 - 115) als die van Monique van Wijk (stand 3) de 

tekeningen van alle individuele Nederlandse 

hondenrassen afzonderlijk tentoongesteld worden. En 

uiteraard het mooie gebaar van Monique om een 

exclusieve tekening te maken voor de beste van de 

Nederlandse rassen! Meer informatie op www.moniquevanwijk.nl

Speciale 
aanbieding

10 
NUMMERSvoor 
€ 35,00 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Volg ons op  en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

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)

http://www.moniquevanwijk.nl
https://www.onzehond.nl/raadar
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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Documentaire ‘Buddy’ vanaf 3 januari in de 
bioscopen

Amstelfilm brengt de documentaire Buddy op 3 januari 2019 uit in de bioscopen. In deze film wordt het verhaal 

verteld van zes bijzondere honden die onmisbaar zijn voor hun eigenaren. Deze film van Heddy Honigmann ging 

op 17 november jl. in première op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

 

De honden in Buddy zijn speciaal 

opgeleid om mensen te helpen in 

het leven dat niet altijd makkelijk 

is. Dankzij de ongelooflijke 

vaardigheden van hun honden zijn 

zij echter zo onafhankelijk als 

mogelijk.   

 

Onafscheidelijk

Hulphond Kaiko helpt Erna 

bijvoorbeeld met uitkleden en 

keert haar ’s nachts om in haar 

bed, omdat ze daar zelf niet de 

kracht voor heeft. Utah is een 

onvoorwaardelijke vriend voor de 

autistische jongen Zeb. Ze wijst 

hem nooit af, zoals de kinderen in 

de buurt wel hebben gedaan. 

Hans vertrouwt volledig op zijn 

grote liefde, geleidehond Missy. 

En de rebelse Annebel gaat nergens heen zonder Kay, 

haar kameraad en ‘verpleger’ die over haar waakt als de 

pijn overweldigend wordt. Makker is al met pensioen. 

Jarenlang bracht hij de blinde, koppige Edith overal 

naartoe. Nu zijn ze allebei oud, maar nog steeds 

onafscheidelijk.

‘Zonder Mister zouden we nu 

waarschijnlijk niet meer samen 

zijn.’ Patricia heeft het over de 

hond die haar man ‘s nachts 

wakker maakt als zijn 

nachtmerries hem terugbrengen 

naar de oorlog in Afghanistan. 

Dankzij Mister houdt het huwelijk 

van veteraan Trevor en Patricia 

stand en kan hij weer vader zijn 

voor zijn kinderen.

Hulphond Nederland 

Erna en Trevor zijn cliënten van 

Hulphond Nederland. Hun 

honden, ADL-hulphond Kaiko en 

PTSS-hulphond Mister, zijn 

opgeleid in het opleidingscentrum 

van de stichting in Herpen. 

Hulphond Nederland heeft 

bovendien een belangrijke bijdrage geleverd in de 

researchfase van deze documentaire. 

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE OKTOBER 2018

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen 

aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld van welke zaken 

belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt 

daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand oktober zijn: Yvonne 

Verhoog (Boek Kynologische Kennis 1), Sylvia van den Berg (cadeaubon) en Jaap 

Keijzer (boek ‘Fokken van rashonden’). Van harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/

puppyenquete! 

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

https://hulphond.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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BEZOEK HET HONDENDORP TIJDENS HOND2018!

Tijdens Hond2018, van 14 – 16 december aanstaande, 

promoten diverse rasverenigingen hun ras met mooi 

aangeklede kramen in het Hondendorp in de Prins-

ring. Als u op Hond2018 bent, moet u er natuurlijk een 

kijkje nemen. U vindt er de mooiste honden van het 

land en u krijgt er desgewenst altijd een enthousiast en 

deskundig verhaal bij te horen. 

Beste stand

De mooiste marktkraam in het Hondendorp verdient een 

leuke prijs, eeuwige roem en gratis deelname aan 

Hond2019. Bij de beoordeling van de beste stand van het 

Hondendorp kijkt de deskundige jury, behalve naar de 

verzorgde aankleding, ook naar de uitstraling die past bij 

de achtergrond en/of het gebruik van het ras. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de specifieke kenmerken van 

een land, maar ook aan de sporten die horen bij het 

desbetreffende ras of oorspronkelijk 

gebruik. Ook maakt de originele en 

pakkende wijze waarop de campagne 

‘Waarom een stamboom hond’ wordt 

gepromoot, onderdeel uit van de 

beoordeling. We zijn benieuwd wie de 

prijs dit jaar zal winnen!

Nederlandse rassen 

De Nederlandse rassen krijgen, als 

nationaal cultureel erfgoed, extra 

aandacht tijdens Hond2018. Zij 

presenteren zich gezamenlijk met elkaar in één grote 

stand in het Hondendorp. U krijgt in deze stand alle 

mogelijke informatie over deze Nederlandse rassen. De 

negen nationale rassen zijn: Stabijhoun, Wetterhoun, 

het Markiesje, Nederlands Kooikerhondje, Hollandse 

Herder, Saarlooswolfhond, Drentsche 

Patrijs, Nederlandse Schapendoes en de 

Hollandse Smoushond. In de stand kunt 

u bovendien het boek ‘Verrassende 

Nederlandse Hondenrassen’ kopen. 

Kom deze unieke rassen bekijken tijdens 

het dagelijkse rassendefilé in de 

demonstratiering om 13.00 uur. Daarnaast 

zal op vrijdag en zondag in de erering de 

keuring van de Beste van de Nederlandse 

rassen plaatsvinden.

UITVOERINGSREGELS ONDERSCHEIDINGEN AANGEPAST

Onlangs heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten de Uitvoeringsregels Onderscheidingen per 

1 november 2018 aan te passen. Hierdoor is het nu onder meer mogelijk een eerder toegekende onderscheiding in 

te trekken. 

Aanleiding van deze maatregel is het feit dat het bestuur 

onlangs besloot een Gouden Erespeld in te trekken. De 

Uitvoeringsregels Onderscheidingen voorzagen hier 

echter nog niet in. Omdat voorzien werd dat het in de 

toekomst vaker nodig kan zijn een onderscheiding in te 

trekken, heeft het bestuur besloten de uitvoeringsregels 

aan te passen. 

Aanpassingen

Er is een nieuw artikel (artikel 23) toegevoegd, waarin is 

opgenomen dat het bestuur kan besluiten een 

onderscheiding in te trekken als naar het oordeel van het 

bestuur de gedecoreerde de kynologie schaadt. 

Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om in de 

uitvoeringsregels de bij de verjaring genoemde maximale 

boetes aan te passen van € 225 naar € 275. Dat sluit 

beter aan bij de huidige realiteit van door het tucht-

college opgelegde boetes.

De nieuwe regels zijn op 1 november 2018 in werking 

getreden. De volledige Uitvoeringsregels 

Onderscheidingen vindt u op onze website 

De Curly Coated Retriever Club Nederland en de Nova 

Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland vielen vorig 

jaar in de prijzen.

https://bit.ly/2Q1dXA1]
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KENNIS TOUR OVER INFECTIEZIEKTEN EN HYGIèNE

Op dinsdagavond 13 november hield prof. dr. Frans van Knapen in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn lezing ‘Ben 

ik wel de beste vriend van mijn hond?’ De lezing ging onder meer in op infectieziekten die met importhonden 

meekomen en de bekende parasitaire infecties in Nederland. De toehoorders gaven een 8,1 voor de inhoud van de 

lezing en een 8,7 voor de spreker. 

Behalve over infectieziekten ging de lezing ook over 

(persoonlijke) hygiëne en huisdieren: de hond is een 

volwaardig lid van het gezin en toch een risico voor de 

gezondheid van de familie... En: moeten we nou kiezen 

tussen volledig vegetarisch voedsel of volledige rauw 

vleesvoedsel of is er nog een verstandiger alternatief? 

Frans van Knapen daagde zijn toehoorders graag uit tot 

discussie op dit punt.

Erelid KNMvD 

Op zaterdag 4 november jl., tijdens de Najaarsdag van 

de KNMvD in Utrecht, kreeg Frans van Knapen namens 

alle leden het erelidmaatschap aangeboden. Als 

“gedreven hoogleraar en expert op het gebied van de 

levensmiddelenhygiëne en veterinaire volks gezond-

heid, die nog steeds mensen weet te binden en te 

boeien op het thema Public Health”, eerde Merel 

Langelaar, voorzitter van de KNMvD, hem voor zijn 

langjarige inzet voor de veterinaire wereld.

Volgende lezing

Op woensdagavond 19 december aanstaande houdt 

specialist cardiologie Marjolein den Toom in Ermelo de 

lezing “Van puppyruis tot echoscreening; vragen en 

antwoorden over hart-

ziekte bij rashonden”. Wat 

doe ik als mijn puppy 

hartruis heeft? Verdwijnt 

die ruis nog, of niet? Welke 

hartziekte komt binnen 

mijn ras vaak voor? Moet ik 

mijn hond laten screenen 

op hartziekte? Door wie 

kan ik mijn hond het beste 

laten screenen? Zijn alle 

hartziektes erfelijk? Bij mijn 

hond is een hartziekte 

vastgesteld, wat nu? 

Zomaar wat vragen waar hondenliefhebbers mee zitten 

en waarvan de antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. 

Cardioloog Marjolein den Toom, als specialist verbonden 

aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in 

Utrecht, zal deze en andere vragen aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke onderzoeken 

proberen te beantwoorden.

U kunt nog inschrijven voor deze lezing, gebruik daarvoor 

het inschrijfformulier.

Spreekuur voorzitter 
Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt 

maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad 

van Beheer in Amsterdam. Voor de maand december 

is er geen vaste datum gepland, maar kunt u 

desgewenst een afspraak maken.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich 

aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen 

dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

UITSPRAKEN TUCHTCOLLEGE 
VERWIJDERD VAN WEBSITE

Tot voor kort publiceerde de Raad van Beheer de 

uitspraken van het Tuchtcollege op de website, mits het 

Tuchtcollege dat had geadviseerd. Tevens was er op de 

website een overzicht met gediskwalificeerde personen 

te vinden. In verband met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming is het echter niet meer mogelijk 

dit te doen zonder vergunning van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

De Raad van Beheer zal deze vergunning aanvragen. Als 

deze aanvraag gehonoreerd wordt, kan (onder de bij die 

vergunning behorende voorwaarden) weer tot publicatie 

worden overgegaan. Wij houden u op de hoogte.

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl


Meer dan voeding.Meer dan voeding.

BESTEL NU JE 
PARKEERKAART

 MET € 5,- 
KORTING 
VOORAF!

Speciale gezinstickets € 32,50 (prijs aan de kassa)

14, 15 en 16 December 2018 - RAI AMSTERDAM
Het evenement voor hondenliefhebbers

www.hond-event.nl

Demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping, Hondendorp, Holland Cup,
Amsterdam Winner Show en meer

BESTEL JE 

ENTREEKAARTEN 

IN DE 

VOORVERKOOP 

EN PROFITEER 

VAN € 2,50 

KORTING

https://hond-event.nl/
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‘RAAD HET RAS’ november: foxterrier draadhaar

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 rashond van de maand november was Foxterrier 

Draadhaar. Winnaar van deze maand is Bineke Kalkman. 

Zij heeft haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. 

Gefeliciteerd!

NIEUWE AANWINST VOOR ONZE BIBLIOTHEEK

Onlangs verscheen het boekwerk ‘De Duitse Staande Draadhaar in Nederland. Ras, jacht en vereniging’ van Henk 

Verhoeven en Léon Verheugt. Het boek verschijnt bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging 

Vrienden Duits Draadhaar (VVDD). Voorzitter Jack Alberts van de Raad van Beheer ontving het boek uit handen 

van auteur Léon Verheugt (zie foto) om op te nemen in onze bibliotheek. 

‘De Duitse Staande Draadhaar 

in Nederland. Ras, jacht en 

vereniging’ is de eerste uitgave 

in ons taalgebied die helemaal 

aan dit specifieke ras gewijd is. 

Het boek bevat een schat aan 

achtergrondinformatie omtrent 

het ras, waaraan zowel de door 

de wol geverfde draadhaarlief-

hebbers als de nieuwbakken 

adepten van het ras hun hart 

kunnen ophalen. Verder bevat het boek een groot aantal 

afbeeldingen in zwart-wit en kleur, waarvan vele nog niet 

eerder gepubli ceerd zijn. Kortom een boek waar de 

rasliefhebbers menig uurtje leesplezier aan zullen 

beleven en waarin de historie van de VVDD, de 

draadhaar, alsook onderwerpen als de jacht, shows en 

gezondheid grondig zijn vastgelegd.

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen aan onze bibliotheek? Dat 

kan op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden 

het wel fijn als u daarvoor een afspraak maakt. Dat kan 

door het invullen van het contactformulier en dit te 

e-mailen aan info@raadvanbeheer.nl of telefonisch  

(020) 6644471. Meer informatie en bestellen via 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

BESTEL HET BOEK NU!
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
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HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. 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.

OVER RAADAR
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. 

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 Facebook-

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 17 december 2018:  Hond2018 in RAI Amsterdam

12 januari 2019:  Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

13 januari 2019:  Hond van het Jaar Show 2018

23 februari 2019:  Secretariatendag Agility, 

Woudenberg

26 mei 2019:   Dag van de Hond thema ‘Hond & 

Ras’ (www.dagvandehond.nl)

22 juni 2019:  Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.dagvandehond.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/

