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Promotie Stamboomhond op Huishoudbeurs
Op zaterdag 25 februari aanstaande is de Raad
van Beheer aanwezig op de Huishoudbeurs (RAI,
Amsterdam). Onze stand staat geheel in het teken
van de promotie van de stamboomhond, met veel
informatiemateriaal en persoonlijk advies van onze
medewerkers. Bezoekers kunnen tevens meedoen aan
een prijsvraag, waar leuke prijzen mee te winnen zijn!
De Raad van Beheer is door partner Prins Petfoods en
Lifestyleforpets.tv uitgenodigd deel te nemen aan de
Huishoudbeurs. Deze unieke kans om de stamboomhond
te promoten op een van de grootste beursevenementen

van Nederland hebben we natuurlijk met beide handen
aangegrepen. Met dank aan Prins Petfoods en
Lifestyleforpets.tv!
Praktische informatie
De Huishoudbeurs is geopend van 11 – 18 uur. U vindt het
Huisdierenplein in Hal 7, waar op en rond een centrale
piste een uitgebreid programma met workshops en
demo’s wordt gepresenteerd.
Voor meer informatie over het programma kijkt u op de
website van Prins Petfoods. Van harte aanbevolen!

De Huishoudbeurs is een van de best bezochte beurzen
van het land...

HOND2016 DECOR VAN VIDEOCLIP DWDD
Leuk om beelden, gemaakt tijdens Hond2016, terug te
zien in een videoclip bij het populaire TV-programma
De Wereld Draait Door (DWDD). Het filmpje werd op
Hond2016 gemaakt door de huisband van DWDD ‘Sue
the night’. Dat wilden we graag even met u delen!
Bekijk de videoclip
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DIT IS HET CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 2017
De Raad van Beheer organiseert op zondag 21 mei de zevende editie
van de landelijke Dag van de Hond. Duizenden hondenliefhebbers
kunnen op meer dan dertig locaties in het land genieten van leuke
activiteiten met honden. We vroegen u als hondenliefhebber het
beste campagnebeeld voor dit evenement te kiezen uit negen
voorstellen. Met bijna 30 procent van de ruim 1.500 stemmen werd
het beeld hiernaast gekozen!
Het meisje heet Mares en haar
hond Quinty. Mares is 7 jaar en is
een grote dierenvriendin, maar ze
is vooral gek op honden. Ze heeft
tijdens Hond2016 met Quinty
deelgenomen aan de Prins Kids
party van Judith Lissenberg. Mares
en Quinty hebben als blijk van
waardering voor hun medewerking
aan het campagnebeeld een aardig
cadeaupakketje thuisgestuurd

gekregen. Het duo zal in alle
centrale uitingen van de Dag van
de Hond te zien zijn dit jaar.
Promotiecampagne start nu
Met de keuze van het definitieve
campagnebeeld start meteen ook
de promotiecampagne voor de
Dag van de Hond. Kijk voor alle
locaties die al bekend zijn op www.
dagvandehond.nl. Wordt vervolgd!

RAAD VAN BEHEER POPULAIR OP FACEBOOK
Hoera! De aandacht voor en waardering van de Raad van Beheer op de sociale media groeit en groeit. Eind januari
passeerden we de mijlpaal van maar liefst 15.000 ‘likes’. Op naar de 20.000!
Op onze Facebook-pagina wordt u bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen op kynologisch gebied, foto’s,
verslagen en spelletjes zoals Raad het Ras (zie elders in
deze nieuwsbrief). Heeft u onze zeer actuele en leven
dige pagina nog niet bezocht en ‘geliked’? Ga er dan
beslist een keertje heen en laat eens weten wat u er
van vindt!

15.000 Likes
Klik hier om meteen naar onze Facebook-pagina toe te
gaan.
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RAAD VAN BEHEER Kennis Tour binnen ééN WEEK
uitverkocht!
Gezien het succes van de afgelopen jaren organiseert
de Raad van Beheer ook in 2017 weer een Kennis
Tour door het land. Deze lezingenreeks, gericht op
fokkers, hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen,
paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommisies
en kynologenclubs, voorziet duidelijk in een grote
behoefte: alle lezingen in 2017 waren binnen een week al
volgeboekt!
De Kennis Tour bestond in 2016 uit een serie van tien
lezingen door diverse toonaangevende sprekers. De
lezingen werden verdeeld over het hele jaar gehouden
op verschillende locaties in het land. In totaal trok de tour
maar liefst zo’n 600 geïnteresseerde bezoekers! Het
rapportcijfer dat de bezoekers gaven was bijzonder hoog:
een 8,4! Wegens dit succes prolongeert de Raad van
Beheer de Kennis Tour van harte in 2017!

Nieuwe partner: Bayer Animal Health
De Raad van Beheer is heel blij met de toetreding van
Bayer Animal Health als nieuwe partner voor de
Kennis Tour. De Raad van Beheer ziet dit partnerschap
als een bevestiging van het feit dat we op de goede
weg zijn. Behalve Bayer zijn Proteq Dier&Zorg en
Eukanuba partners van de Kennis Tour. Mede dankzij
hen kunnen we deze sessies tegen een aantrekkelijk
tarief (€ 19,50) blijven organiseren.

Luisteren naar de klant
Voor de samenstelling van het programma van 2017
hebben we goed naar de markt geluisterd. Dat draagt bij
aan de overweldigende animo voor de sessies in 2017. Zo
hebben we in een klanttevredenheidsonderzoek onder
fokkers ook gevraagd welke onderwerpen zij graag
zouden zien in de Kennis Tour. Daar hebben we veel
informatie uitgehaald. Zo zijn de sessies over fokken voor
diversiteit, proprioceptie en epilepsie voorbeelden van
onderwerpen die men in het onderzoek vaak noemde.
De lezing van Marjolein Roosendaal over kleur was zo

Op 8 februari herhaalde Maarten Kappen zijn lezing ‘De
toekomst van de fokkerij - kansen en bedreigingen’. De
volle zaal in Zwolle hing aan zijn lippen

populair in 2016, dat we die sowieso in 2017 herhalen.
Ondanks dat alle sessies al zijn volgeboekt kunt u
aangeven of u interesse heeft in een lezing of suggesties
aandragen. Voor de planning voor 2018 worden deze dan
meegenomen.

Voor het totale programma en de sprekers
in deze Kennis Tour
kijk op www.houdenvanhonden.nl/kennistour

Aanmelden Kennis Tour
Aanmelden voor de Kennis Tour 2017 is dus niet meer
mogelijk, behalve voor de sessie over het fokbeleid van
stichting Hulphond Nederland op 15 maart as.
Op www.houdenvanhonden.nl/kennistour kunt u
aangeven welke van de sessies uit 2017 u in 2018 herhaald
zou willen hebben. Ook kunt u suggesties voor nieuwe
onderwerpen aangeven via kennistour@raadvanbeheer.nl.
Voor 2017 worden er geen extra sessies meer ingepland.
Vervolgsessies of nieuwe sessies komen weer in 2018.
Planning en inschrijving daarvan volgt eind 2017. Uiteraard
neemt de Raad van Beheer uw wensen en suggesties
mee voor de planning voor de Kennis Tour in 2018.

Zoek
de
 erschillen
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Ben Ekhart benoemd tot ere-keurmeester
Op zondag 29 januari jl., tijdens de vergadering van
africhtingkeurmeesters, werd keurmeester Ben Ekhart
benoemd tot erekeurmeester van de Raad van Beheer.

werkhondenverenigingen
gebruik maken van zijn
kwaliteiten als keurmeester.’

Na afloop van het NK Africhting van de Vereniging van
fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH),
sprak africhtingcommissaris Toine Jonkers Ben Ekhart
toe. Een selectie uit zijn toespraak: ‘Ben is al heel veel
jaren een echte “hondenman”. Hij heeft besloten dit jaar
te stoppen als africhtingkeurmeester. Een beslissing die
wij niet waarderen maar zeker wel respecteren. Ben is
begonnen als africhter van Duitse Herdershonden in het
VH/IPO programma vanuit de VDH, voor wie hij keur
meester was van 1984 tot 2008. In 2008 werd Ben Raad
van Beheer-keurmeester en konden ook andere

Duidelijke mening
‘Ben is een keurmeester die
overal op zijn plaats is, hij
weet de situatie altijd goed
naar waarde en belang
rijkheid in te schatten en is
geweldig voor geleiders.
Voor pakwerkers is hij niet
makkelijk, hij weet wat hij wil
zien en vertelt dat de pakwerkers dan ook duidelijk.
Niets mis mee, een keurmeester moet hier een
duidelijke mening over hebben.
‘Behoudens de laatste jaren is Ben altijd actief geweest
als africhter. Zijn hoogtepunt in de africhting behaalde hij
met zijn Mischa van Haus Sevens: deelnemer aan het
EUSV Europees Kampioenschap, de voorloper van ons
huidige WUSV WK. Kortom, we gaan Ben erg missen
maar nogmaals, we respecteren zijn besluit om het na 32
jaar keuren voor gezien te houden.
Ben bedankt!’

Ben Ekhart kreeg de bijbehorende oorkonde uit handen
van bestuurslid John Lijffijt van de Raad van Beheer.

De Commissie Werkhonden onderschrijft de woorden van
Toine Jonkers. Hoewel Ben niet meer keurt, hopen wij
toch nog eens van zijn kennis en vaardigheden gebruik te
mogen maken in andere rollen binnen de hondensport.

DIERENCAFé, NIEUW ONLINE DIERENPROGRAMMA
Dierencafé is een nieuw online dierenprogramma dat u
kunt bekijken via Lifestyle for pets, het online platform
voor huisdierenliefhebbers van Prins Petfoods. In
het Dierencafé schuiven diverse gasten aan tafel bij
presentatrice Maud Mulder, bekend van Idols.
Iedere week staat een onderwerp centraal waarover
dierenexperts hun mening geven. De kijker krijgt tips en
informatie mee en nieuwe producten worden getoond en
getest. Tijdens dit programma gaat het team van Lifestyle
for pets ook op pad om de leukste dieren, sporten en
evenementen te laten zien.
Dierencafé is begin februari online gegaan en is te zien
via www.lifestyleforpets.tv.

Dierencafé wordt in de eigen televisiestudio van
Lifestyleforpets.tv opgenomen

Houden van honden
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Crufts 2017 STAAT VOOR DE DEUR...
Van 9 – 12 maart a.s. wordt in het NEC te Birmingham de jaarlijkse Crufts-show gehouden. Er zijn dit jaar opnieuw
rond de 22.000 honden ingeschreven, verdeeld over zo’n 200 rassen, en er zijn maar liefst 400 stands. Er wordt
geshowd, maar ook gesport met honden. Een aanrader!
Honden moeten zich
kwalificeren voor Crufts.
Dit kan op de Engelse
shows, maar ook op
andere shows in de wereld.
Ook in Nederland hebben
we twee overseas
qualifying shows, namelijk
de Winner Amsterdam en
de Benelux Winner. Alle
‘Winners’ en ‘Benelux
Winners’ (ook jeugd)
kwalificeren zich voor deze grote show, onder
voorbehoud dat het ras in Engeland erkend is.
Daarnaast worden er diverse sporten gepresenteerd
en onderdelen van de The Kennel Club zoals Flyball,
Obedience, Agility, Stakes, Junior Handling, Youth
enzovoort.

Extra controle BOB’s
Honden die besten van hun ras zijn geworden worden
met ingang van dit jaar door officials en dierenartsen
gecontroleerd vóórdat zij kunnen deelnemen aan de
groepskeuring in de erering. Deze maatregel is ingevoerd
naar aanleiding van de ophef in 2016 rondom de beste
Duitse Herder, die zich zeer angstig en nerveus in de
erering gedroeg. “Het meedoen in de (ere)ring op Crufts

FOTO: KYNOWEB, ERNST VON SCHEVEN

Hoge kwaliteit
Behalve dat de Crufts de grootste show van de wereld is,
is ook de organisatie van hoge kwaliteit. Kijk alleen maar
naar de zeer gebruiksvriendelijke website. Als je

bijvoorbeeld bij de rassen
kijkt en daar een ras
aanklikt, link je meteen door
naar de rasbeschrijving op
de website van de The
Kennel Club. De
veelgestelde vragen vind je
niet alleen in het Engels,
maar ook in het Russisch,
Spaans, Duits, Frans, Fins
enzovoort.
Ook dit jaar is voor de
thuisblijvers de Crufts weer te volgen via live-stream. Het
programma vindt u op de website van de Crufts.

Openingsceremonie Crufts 2015

Houden van honden
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kan voor zowel hond als begeleider een overweldigende
ervaring zijn”, aldus de Kennel Club. “Vandaar deze
controle.” Honden die niet ‘fit for function’ en/of ernstig
gestrest zijn, en naar verwachting problemen in de erering
zullen veroorzaken, worden in overleg met de eigenaar
reglementair uitgesloten van deelname. De controle is een
basis-check, uitgevoerd door een official en een dierenarts
die de hond observeren in stand en beweging. Dit om er
zeker van te zijn dat hond en voorbrenger klaar voor zijn
om plezier en succes te hebben in de erering.
Lijst deelnemers
De complete lijst van ingeschreven honden per rasgroep
vindt u op de website van Crufts2017. Wij wensen alle
(Nederlandse) deelnemers en bezoekers een prettige tijd
tijdens de Crufts in Birmingham!

Zoals u ziet, staat Nederland qua aantal inschrijvingen op
de vierde plaats!

Eukanuba World Challenge
Tijdens Crufts 2017 vindt dit jaar ook de tiende editie van
de Eukanuba World Challenge (EWC) plaats. Een
geweldige gelegenheid om het neusje van de zalm van
de international rashonden in actie te zien. Nederland
wordt vertegenwoordigd door Bearded Collie ‘Kenji’ van
Anneke Otto uit Den Haag. Veel succes gewenst!
28, 29 en 30 april 2017

Vroegboekactie Animal Event:
tot 35% korting!
De kaartverkoop voor Animal Event is begonnen. Om dat te vieren biedt de
organisatie de hele maand februari een vroegboekkorting aan van maar liefst € 5,per kaartje. De korting voor een dagticket loopt op tot wel 35 procent.

Beekse Bergen Hilvarenbeek

Driedaags
festival voor
dierenfans!
€ 5,- early bird •
korting in februari •
Bestel je tickets vóór 1 maart op
www.animal-event.nl

Koop nu uw tickets en profiteer van deze unieke actie! Nog tot en met 28 februari
bestelt u met vroegboekkorting op www.animal-event.nl.

•
•

Ruim 500 demo’ s en shows met o.a.
Verkiezing ‘Mooiste hond van Nederland’
Eindshow door Duitse dierentrainster Anne Krüger
met paarden, eenden en honden
Uitgebreid workshopprogramma voor hond en baas
Koeien, schapen, katten en veel meer diersoorten

www.animal-event.nl

AE2017_OnzeHond215x285.indd 1

1/26/2017 1:31:33 PM

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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Inschrijving World dog Show 2017 geopend!
Van 9 tot 12 november aantaande vindt in de befaamde Leipziger Messe te Leipzig, Duitsland, de World Dog Show
2017 plaats. De organisatie is in handen van onze Duitse zusterorganisatie Verband für das Deutsche Hundewesen
(VDH). Inmiddels is de inschrijving voor deze grote jaarlijkse show geopend.
Bezoekers van de World Dog Show 2017

spektaculaire Dog Diving (honden duiken in

kunnen een spectaculair programma

het water), wereldkampioenschap Junior

tegemoetzien, waarin onder meer 20.000

Handling, wereldkampioenschap Dog

honden van 300 rassen strijden om een

Dancing, demonstraties van tal van andere

plaats op het erepodium.

hondensporten in een waar showprogramma
met Dog Frisbee, Herding, Reddingshonden,

Keuringsprogramma

Werkhonden, Comedy Honden, Jachthonden

→→Donderdag 9 november keuring van de rasgroepen

en nog veel meer.

4, 6, 7, 8.
→→Vrijdag 10 november keuring van de rasgroepen 5 en 9.

Aanmelden

→→Zaterdag 11 november keuring van de rasgroepen 1 en 3.

Aanmelden als deelnemer aan de WDS 2017 kan via de

→→Zondag 12 november tenslotte keuring van de

website van de WDS 2017

rasgroepen 2 en 10.
Kijk hier voor de keurmeesterlijst
Overige programma
Naast het keuringsprogramma kan de bezoeker van WDS
2017 genieten van tal van rashonden en zich in de stands
van rasverenigingen oriënteren op een mogelijke
aanschaf. Verder kunt u op de WDS2017 genieten van de
Duitse kampioenschappen Agility, het vrolijke en

Het geweldige complex van de Leipziger Messe

INSCHRIJVEN EUROPEAN DOG SHOW 2017 TOT 3 JULI
Van 24 tot 27 augustus 2017 organiseert onze zusterorganisatie de Oekraïense Kennel
Union de European Dog Show 2017. Het evenement, dat deelnemers vanuit heel Europa
trekt, vindt plaats in de prachtige hallen van het International Exhibition Centre op de
Expo Plaza in Kiev (zie foto). Inschrijven kan tot 3 juli aanstaande.
Vier dagen lang houdt een internationaal gezelschap van
de beste keurmeesters en andere experts zich bezig met
het keuren van de beste en mooiste honden van Europa.
Een en ander gebeurt in een mix van nationale
rassenshows, hondensportwedstrijden en de European
Dog Show 2017.

Vroegboekkorting
Inschrijven kan nog tot 3 juli 2017. Wie voor 1 juni
inschrijft, krijgt een leuke vroegboekkorting. U betaalt
dan 70 in plaats van 90 euro (EDS), dan wel 60 in plaats
van 70 euro (CACIB en CAC-UA). Ga naar de
inschrijfpagina van de EDS2017-website.

Keuringsprogramma
→→Vrijdag 25 augustus keuring van de
FCI-rasgroepen 1, 3, 6 en 7
→→Zaterdag 26 augustus keuring van de
rasgroepen 2, 8 en 10.
→→Zondag 27 augustus keuring van de
rasgroepen 4, 5 en 9.
Houden van honden
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FAIRFOK: FOLDER HONDENOPVOEDING & HONDENSPORT
VERSPREID
Een nieuwe editie van de folder ‘Hondenopvoeding & Hondensport’ is klaar en in een oplage van 12.500 exem
plaren afgenomen door vijf kynologenclubs, te weten KC Deventer, KC Rijssen, KC Scheldezoom, KC Nieuwegein
en KC Nijmegen.
Enkele jaren geleden heeft de Raad
van Beheer deze wervende folder
ontwikkeld. Hij onderstreept het
belang van hondenopvoeding en
-sport en stimuleert hondeneigenaren
een gedrags- en gehoorzaamheids
cursus te volgen. Hij past als zodanig
in het Fairfok-plan voor gezonde en
sociale honden.

contactgegevens in op te laten
nemen. Zodoende werd het een
‘eigen’ publicatie. Het bleek een
succes en zo kregen wij vorig jaar via
diverse kynologenclubs het verzoek
of de actie herhaald kon worden. Een
verzoek waar wij graag aan voldeden.
De folders zijn inmiddels afgeleverd.
KC Rijssen heeft de folder afgenomen
en heeft een exemplaar op het mede
delingenbord gehangen.

Hernieuwde actie
Naast de algemene folder van de
Raad van Beheer zelf was er enkele jaren geleden een
speciale actie voor kynologenclubs. Opzet van de actie was
dat kynologenclubs deze folder tegen geringe vergoeding
konden bestellen en hem konden ‘personaliseren’ door er,
behalve de basisinformatie, ook eigen tekst en

De folder Hondenopvoeding &
Hondensport verwijst naar de
regionale kynologenclubs voor het
volgen van diverse cursussen en trainingen. We
verspreiden de folder via onze chippers onder fokkers,
met het verzoek hem aan pupkopers mee te geven. Ook
via de informatiestand van de Raad van Beheer wordt de
folder actief gepromoot.
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Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

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.

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 indien aanwezig de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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OPLOSSING AANDOENING MARKIESJE DOOR
SAMENWERKING WETENSCHAPPERS EN LIEFHEBBERS
Bij pups van het Nederlandse hondenras het
Markiesje komt een ernstige bewegingsstoornis
voor: paroxysmale dyskinesie. Dankzij onderzoek
van wetenschappers dr. Paul Mandigers en dr. Peter
Leegwater is de ziekte nauwkeurig beschreven en
kon de erfelijke oorzaak worden opgelost. Dit werd
mogelijk dankzij goede samenwerking, een subsidie
van de Nederlandse Markiesjes Vereniging en de inzet
van enkele zeer toegewijde leden/fokkers. Hulde!
Een recent voorbeeld waar de samenwerking tussen de
universiteiten van Utrecht en Wageningen heeft geresul
teerd in een positief resultaat, betreft een onderzoek bij
het Nederlandse ras ‘Het Markiesje’. Wetenschappers
Harmen Doekes en dr. Kor Oldenbroek van de WUR
hebben, na bemiddeling van dr. Paul Mandigers, de
genetische variatie van de populatie in beeld gebracht.
Vervolgens hebben Paul Mandigers en Harmen Doekes
bekeken hoe de paroxysmale dyskinesie vererft. Dankzij
een subsidie van de rasvereniging hebben Paul
Mandigers en Peter Leegwater de ziekte nauwkeurig in
beeld gebracht en de erfelijke oorzaak opgelost. Dit
konden zij doen dankzij de inzet enkele zeer toegewijde
leden/fokkers.
Verkramping
Paroxysmale dyskinesie treedt op als de pups 3 tot 4
maanden zijn. In rust kunnen ze redelijk functioneren,
maar na inspanning verkrampen ze en kunnen ze niet

Het Markiesje is door dit onderzoek straks gevrijwaard
van een nare erfelijke aandoening

meer lopen. Hoewel de aandoening op zich niet dodelijk
is, kiezen de meeste eigenaren noodgedwongen voor
euthanasie. In totaal zijn er nu acht nesten gezien waarin
meerdere pups aangedaan waren.
Uit de stambomen van de aangedane honden bleek dat
de ziekte waarschijnlijk door een enkel, recessief over
ervend gendefect veroorzaakt wordt. Dit werd bevestigd
door een genoombrede analyse van het DNA van de
patiënten waaruit tevens de chromosoomlocatie van het
gendefect afgeleid kon worden. Vervolgens kon door
DNA-sequentieanalyse van patiënten en gezonde
familieleden de oorzakelijke genmutatie geïdentificeerd
worden. Dankzij deze ontdekking kunnen Markiesjes
voortaan getest worden op dragerschap van de ziekte,
zodat kruisingen van twee dragers niet meer hoeven
plaats te vinden.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
JANUARI 2017
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 januari zijn: Corrie
Ottens (DVD ‘Meer genieten met een hond’), Bill Post (VVV Cadeaubon) en
Ilona Tent (boek ‘Kynologische kennis 1’). Van harte gefeliciteerd! De prijzen
komen zo snel mogelijk uw kant op.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!
Houden van honden

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE
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GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR THERAPIE-HULPHONDEN
Hulphond Nederland zet hulphonden in bij therapie en coaching voor jongeren met uiteenlopende gedrags
problematiek. Deze honden hebben ook een thuis nodig. In de regio’s rondom Rijswijk, Weesp, Rotterdam en
Nijmegen-Boxmeer is Hulphond Nederland op zoek naar gastgezinnen voor deze Therapie-hulphonden. Een warm
en liefdevol thuis waar ze kunnen wonen, slapen en gewoon lekker hond kunnen zijn.
Als gastgezin krijg je een Therapie-hulphond in huis als
hij zo’n anderhalf jaar oud is. De hond breng je dan twee
dagen per week naar een locatie waar therapeuten van
Hulphond Nederland hem inzetten tijdens therapie- en
coachingsessies voor jongeren met bijvoorbeeld ADHD,
autisme, een verstandelijke beperking of pestproblemen.
Stabiele thuissituatie
Deze hulphond heeft thuis niet veel opleiding meer
nodig. Hij is vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie
waar geen kinderen of volwassenen met gedrags
problemen aanwezig zijn. Zo is er voor de hond duidelijk
onderscheid tussen vrij zijn en werken. Het gastgezin
kan bestaan uit een of meer volwassenen met eventueel
kinderen en/of andere huisdieren.
Eigenzinnig
Een Therapie-hulphond is vaak een eigenzinnige hond.
Net als andere hulphonden is de hond gehoorzaam en
uitstekend opgeleid, maar ook een beetje eigenwijs.
Deze karaktertrek heeft hij nodig voor de therapie- en
coachingsessies. Aan zijn vrije tijd kunnen jullie samen
veel plezier beleven.
Trainingen
Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en
medische zorg. Ook is er een kilometervergoeding voor

het brengen naar en halen van de trainingslocatie. Zes
keer per jaar biedt de stichting informatieavonden en
trainingen aan voor gastgezinnen. Ook komt er regel
matig iemand bij je langs om te zien of alles goed gaat.
De hond blijft in principe tot en met zijn pensioen bij je
wonen.
Interesse om gastgezin te zijn? Kijk dan op
www.hulphond.nl/steunen/gastgezin.

Spreekuur voorzitter Raad van
Beheer
Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer kondigde
voorzitter Jack Alberts aan dat hij voor de leden op regelmatige basis
een spreekuur zal houden op het kantoor van de Raad van Beheer in
Amsterdam.
Het volgende spreekuur staat gepland op 8 maart a.s. Wilt u hiervan
gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Houden van honden
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OVERZICHT BELANGRIJKE
NEDERLANDSE SHOWS 2017

NIEUWE VACATURES BIJ
VERENIGINGEN

Graag vertellen we u welke belangrijke Nederlandse
shows er dit jaar op het programma staan. We
vermelden ze kort, met de desbetreffende website
erachter vermeld. Dan kunt u zelf op onderzoek uit...

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures bij
diverse aangesloten verenigingen. Voor meer informatie over
de vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website

→→3 en 4 maart, Groningen-Stad -

www.martinidogshow.nl
→→18 en 19 maart, Leiden - www.dogshowrijnland.com
→→15 en 16 april, Goes - www.dogshowgoes.nl
→→26 - 28 mei, Oss - www.kcoss.nl
→→1 en 2 juli, Echt - www.limburgia-hondenshow.nl
→→29 en 30 juli, Rotterdam - www.dogshowrotterdam.nl
→→30 september - 1 oktober, Maastricht -

www.dogshowmaastricht.nl
→→7 en 8 oktober, Zwolle - www.ijsselshow.nl
→→4 en 5 november, Bleiswijk - www.dogshowbleiswijk.nl
→→8 december, Amsterdam “Holland Cup” (Hond2017)
- www.winnershow.nl
→→9 en 10 december, Amsterdam, Winner Show
(Hond2017) - www.winnershow.nl
→→16 en 17 december, Gorinchem - www.kerstshow.com

Doe mee aan het
Rashondenfokker-Plan
van Proteq Dier & Zorg
U ontvangt € 25 voor elke polis
die via uw site afgesloten wordt
en uw klant € 10.

→→Border Collie Club Nederland zoekt per direct een
Voorzitter (m/v)
→→KC Hoeksche Waard zoekt per direct een Instructeur
Agility (m/v)
→→KC Hoeksche Waard zoekt per direct Instructeurs (m/v)
voor puppy-, jonge honden- en gehoorzaamheidstraining
→→KC Hoeksche Waard zoekt per direct een enthousiaste
Penningmeester (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt per direct een Instructeur Agility (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt per direct een Instructeur FCI
Obedience (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt per direct een Instructeur Hoopers
(m/v)
→→KC Uden en omstreken zoekt een Instructeur Ringtraining
(m/v)
→→Picardische Herdershonden Club Nederland zoekt per
direct een Secretaris (m/v)

10x

+ GRATIS CURVER TRAVELLING KIT
Jaarabonnem

ent

voor € 46,25

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

+ gratis
Curver Travell
ing Kit
of € 5,- kortin

g!

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

Word nu abonnee of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Houden van honden
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Dubbeldekking: wat mag en/of is wenselijk?
Eind 2016 stond in het voormalige maandblad ‘De Hondenwereld’ een artikel over een dubbeldekking. Hierbij was
een teef met sperma van twee verschillende reuen geïnsemineerd. In het artikel werd de suggestie gewekt dat de Raad
van Beheer actief heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van deze dubbeldekking, althans bij de administratieve
afhandeling ervan. Dit is geen correcte weergave van de feiten.
In artikel III.21 van het Kynologisch Reglement (KR) staat
namelijk dat een fokker met het doen van de dekaangifte
verklaart dat zijn teef door één reu is gedekt. Dit houdt in
dat een dubbeldekking niet is toegestaan. De Raad van
Beheer zal alleen daarom al niet actief meewerken aan
een geplande dubbeldekking.
Ongeplande dekking
Sinds de invoering van het verplichte afstammingsonder
zoek in juni 2014 is wel gebleken dat pups soms niet
afstammen van dezelfde opgegeven vaderhond. In
dergelijke gevallen is een teef ongepland ook door een
andere reu gedekt. Wanneer deze reu van hetzelfde ras
is en uit afstammingsonderzoek blijkt dat die reu de
vader is van de overige pups, kan de Raad van Beheer
toch stambomen afgeven.
Van belang is dan nog wel dat er geen sprake is van
overtreding van de inteeltregels. De Raad van Beheer
doet dit om enerzijds de fokker tegemoet te komen en
niet de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking en
anderzijds om deze honden te behouden voor de
fokkerij, hetgeen met het oog op een brede genenpool
wenselijk is.
Administratieve problemen
Er zitten op dit moment echter wel administratieve
nadelen aan deze procedure. De automatisering is er
namelijk (nog) niet op ingericht dat binnen één nest twee
vaderhonden kunnen worden geregistreerd. Op onze
website bij Stamboek online wordt daardoor altijd de
eerst opgegeven vaderhond bij een nest vermeld. Het is
niet mogelijk om de andere vaderhond hier te vermelden.
Deze informatie gaat ook op deze wijze naar de ras
verenigingen. Bij Generaties & Gezondheid online is het
wel mogelijk om voor elke pup uit een nest afzonderlijk
de vaderhond aan te geven. Dit gebeurt echter hand
matig en is daardoor meer foutgevoelig.
Discussie
Binnen de werkgroep Fokkerij & Gezondheid – en daarna
in de diverse rasgroepen – is reeds gediscussieerd over
de eventuele wenselijkheid van het toestaan van dubbel
dekkingen en dus het aanpassen van artikel III.21 KR.

Voor sommige rassen kan het namelijk in het kader van
de verbreding van de genenpool goed zijn als een teef
tijdens één loopsheid door meerdere reuen wordt
gedekt. Maar of het ook mogelijk zou moeten zijn als het
binnen het ras niet nodig is, omdat de genenpool al best
breed is, daar is men nog niet uit. Ook de vraag door
hoeveel reuen een teef maximaal gedekt zou mogen
worden, kon nog niet beantwoord worden.
Resumé
Momenteel zijn dubbeldekkingen nog niet toegestaan.
Wanneer het per ongeluk echter toch is gebeurd, gaat de
Raad van Beheer daar pragmatisch mee om. Dit om te
voorkomen dat er honden verloren gaan voor de populatie.
Administratief kan dit echter nog niet goed verwerkt worden.

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’ WWW.WDS2018.COM

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

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

Houden van honden
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Deze campagne is een initiatief van:
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De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is een vereniging die bestaat uit ruim 300
verenigingen (ras-, regionale en bijzondere verenigingen). De Raad van Beheer behartigt de belangen van de
kynologie in brede zin. Zij doet dit o.m. door het voeren van een stamboekhouding voor rashonden, het
reglementeren van alle vormen van hondensport, het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van
honden(populaties) en het zorgen voor een optimale inbedding van de kynologie in de Nederlandse
samenleving. De Raad beschikt voor de uitvoering van zijn doelstellingen over een bureau waar circa 40
medewerkers werkzaam zijn. De Raad van Beheer kent een 7-hoofdig bestuur. De directie is
eindverantwoordelijk voor de organisatie.
Op dit moment bevindt de Raad van Beheer zich in een dynamische omgeving. Vanuit de organisatie is een
omslag aan de gang van het slechts registreren van rashonden naar een verregaande beoordeling van de
gezondheid en het welzijn.
Wij zoeken voor onze servicedesk een enthousiaste en gedreven collega die het team fulltime kan versterken.
Daarnaast is het van belang dat de medewerker inzetbaar is op onze evenementen, die soms in het weekend
plaatsvinden.

MEDEWERKER SERVICEDESK/STAND (M/V) 1 FTE
Hoofdbestanddelen van de functie
→→beantwoorden en doorverbinden van binnenkomende telefoongesprekken;
→→afhandelen of doorsturen van correspondentie van externe klanten;
→→diverse administratieve werkzaamheden;
→→ontvangen van bezoekers;
→→afhandelen van onze social media/facebook-berichten;
→→inrichten, opruimen en inpakken van standspullen;
→→bezoekers op evenementen aanspreken en informatie verstrekken over de producten en diensten van de Raad
van Beheer.
Functie-eisen
→→(MBO-opleiding);
→→minimaal 5 jaar werkervaring;
→→affiniteit met de Kynologie;
→→zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
→→beheersing van MS Office;
→→rijbewijs.
Bij dit functieprofiel behoren de volgende competenties: klantvriendelijk, representatief, dienstverlenend,
communicatief. U bent flexibel en accuraat. U woont bij voorkeur binnen een straal van 30 km van Amsterdam.
Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie en een marktconform salaris. Meer informatie over de Raad van Beheer
vindt u op onze website www.houdenvanhonden.nl.
Interesse?
Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 28 februari 2017 e-mailen naar
personeelszaken@raadvanbeheer.nl en adresseren aan: Raad van Beheer, t.a.v. Céline van Roon,
personeelsmedewerker.

Houden van honden
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‘RAAD HET RAS’ FEBRUARI: BORDEAUX DOG
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 februari was de Bordeaux Dog. Winnaar van deze maand is Georgette
Zevenhuizen-Buskens uit Mariahoop (L.). Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

NIEUWE video VOORDEEL STAMBOOMHOND onlINE!
Ons zevende videofilmpje over de voordelen van stam
boomhonden is 1 februari jl. online gegaan: ‘Regels en
aandacht voor inteelt’. De video benadrukt dat fokkers
van stamboomhonden er zorg voor dragen dat inteelt
wordt beperkt, waarbij zij zich aan een scala van regels
dienen te houden.
Fokkers van stamboomhonden houden rekening met een
scala aan factoren voordat zij bepalen welke reu welke teef
mag dekken. Zo beperken zij inteeltstijging. Hiervoor zijn
regels opgesteld waar alle fokkers van stamboomhonden
zich aan moeten houden. Zo mag een teef niet gedekt
worden door haar grootvader of kleinzoon. Bij een hond
met een onduidelijke afkomst weet je nooit zeker wat je
krijgt. Een stamboomhond biedt die zekerheid wel.
Campagne
De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom
een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf voordelen
van stamboomhonden belichten. Iedere maand komt er een
nieuwe video, dus verschijnt er per 1 maart ook weer een.

Beeld uit de video ‘Regels en aandacht voor inteelt’

Help mee, deel deze video’s!
We hopen dat alle hondenliefh ebbers deze video’s via
social media gaan delen, zodat zo veel mogelijk (poten
tiële) puppykopers er kennis van kunnen nemen en zo
een verantwoorde keuze kunnen maken bij de aanschaf
van een hond. Alvast heel hartelijk dank!
Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal via
www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de hoogte!

Gezondheidsonderzoeken uit verenigingsfokreglement
OP WEBSITE RAAD VAN BEHEER
Rasverenigingen hebben veel kennis over
mogelijke gezondheidsproblemen die binnen hun
ras(sen) voorkomen. In een verplicht op te stellen
verenigingsfokreglement (VFR) maken zij inzichtelijk
hoe zij met deze gezondheidsproblemen omgaan in
hun fokbeleid en publiceren dat op hun website. Om
het fokkers en pupkopers nog gemakkelijker te maken,
staan met ingang van 1 februari 2017 alle verplichte en/
of geadviseerde gezondheidsonderzoeken vermeld op
de rassenpagina’s van onze website onder het kopje
‘Gezondheid’.

Hiermee krijgen pupkopers, behalve informatie over ras en
karakter, ook informatie over wat de bij de Raad van Beheer
aangesloten rasverenigingen doen aan de gezondheid van
hun rassen. Deze informatie geeft ook duidelijkheid over
mogelijke verschillen in beleid tussen rasverenigingen voor
hetzelfde ras.
Voor fokkers is in één oogopslag duidelijk welke gezond
heidsonderzoeken verplicht of gewenst zijn. Heeft u vragen
over het fokbeleid van een rasvereniging of wilt u het VFR
helemaal kunnen lezen, kijk dan op de website van de
desbetreffende rasvereniging.

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 zeer 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.

28-30 april 2017: 	Animal Event, Beekse Bergen,
Hilvarenbeek.
21 mei 2017:

Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’.

14 juni 2017: 	symposium Genetica voor de 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.

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.
24 juni 2017: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten
verenigingen).
24-27 augustus 2017: European Dog Show, Kiev, Oekraïne.
8-10 september 2017: Horse Event, Nationaal Hippisch Centrum

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.

Ermelo.
5 oktober 2017: 	evaluatie uitvoeringregels
keurmeesterbeleid (voor keurmeesters en
verenigingen gezamenlijk), locatie wordt
bepaald op basis van het aantal

Partners in sport

aanmeldingen.
8-12 november 2017: World Dog Show 2017, Leipzig Duitsland.
2 december 2017: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten
verenigingen).
Partners in youth

8-10 december 2017: Hond2017, RAI Amsterdam.

Actief met je maatje!

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.
Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

www.Houdenvanhonden.nl

De Raad van Beheer steunt:

