
1

Raadar

www.houdenvanhonden.nl

Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 10   |   juli 2018

editie
juli

2018

OUDSTE RASVERENIGING VAN HET LAND (125) ONTVANGT 
LEGPENNING 

De Nederlandse Duitse Doggenclub (NDDC) viert dit jaar als oudste rasvereniging van 

Nederland haar 125-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze mooie mijlpaal overhandigde bestuurs-

lid Hugo Stempher op 1 juli jl. namens de Raad van Beheer een speciale legpenning aan het bestuur van de NDDC.

De uitreiking vond plaats tijdens de Kampioenschaps

clubmatch die de NDDC in het kader van het 125jarig 

jubileum organiseerde. Het evenement vond plaats op het 

landgoed Bergzicht te Heumen. Hoewel het aantal 

ingeschreven honden enigszins tegenviel, was het een 

prachtige dag met mooi weer en een goede sfeer. 

Het bestuur van de NDDC liet weten verheugd te zijn om 

terug te kunnen kijken op een rijk verleden en doet er alles 

aan om deze bijzondere rasvereniging te verzekeren van 

een goede toekomst.

Tentoonstellingsagenda 2019
De Tentoonstellingsagenda voor het jaar 2019 is onlangs vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Bekijk de complete agenda op onze website.

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/tentoonstellingsagenda-2019/
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CORRIGENDUM BOEK VERRASSENDE 
NEDERLANDSE HONDENRASSEN

Helaas zijn er onvolkomenheden geslopen in het boek ‘Verrassende Neder-

landse Hondenrassen’. De aanpassingen/verbeteringen hebben wij opge nomen 

in een corrigendum dat u vindt op onze website. In de voorraad boeken wordt het 

corrigendum als losse bijlage toegevoegd.  

Bekijk het corrigendum op onze website 
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FAIRFOK GOED ONTVANGEN BIJ HET EUROPEES 
PARLEMENT

Tijdens een lunchbespreking voor leden van het 

Europees Parlement op 26 juni jl. in Brussel, over het 

tegengaan van fokken op extreme uiterlijke kenmerken, 

presenteerde directeur Rony Doedijns het succesvolle 

Nederlandse Fairfok-programma en kreeg daarvoor de 

handen op elkaar. Een korte impressie.

Het fokken op extreme uiterlijke kenmerken en wat 

daaraan te doen, daar ging het op 26 juni jl. over in het 

Europees Parlement te Brussel. Op uitnodiging van 

parlementsleden Petras Austrevicius and Marlene Mizzi 

en mede georganiseerd door de Federation of 

Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA), de 

Federation of Veterinarians of Europe (FVE) and the EU 

Cat and Dog Alliance, gaven diverse stakeholders hun 

visie op dit onderwerp. Namens de Raad van Beheer 

sprak Rony Doedijns. 

‘Extremen voorkomen’

‘We moeten extremen in welke vorm dan ook 

voorkomen’, aldus Rony Doedijns. Als Nederlandse 

oplossing voor de problematiek presenteerde hij het 

Nederlandse Fairfokprogramma. Daarin werkt de Raad 

van Beheer intensief samen met diverse stakeholders, 

waaronder overheid en wetenschap, om tot een gezonde 

en sociale Nederlandse hond te komen. Hoewel het 

programma succesvol is, benadrukte Doedijns dat 

stamboomhonden slechts 25 procent van alle Neder

landse honden uitmaken, en dat zijn organisatie geen 

controle heeft over de fokkerij van lookalike honden die 

buiten het stamboomsysteem vallen. Hetzelfde geldt 

voor importhonden.

   

Bijval

De Nederlandse presentatie kreeg de nodige bijval in 

Brussel. Van een Nederlandse afgevaardigde in het 

parlement kreeg Rony Doedijns complimenten voor zijn 

presentatie en de stappen die de sector in Nederland 

binnen Fairfok neemt. De afgevaardigde gaf aan trots te 

zijn op Nederland en de samenwerking die binnen de 

sector op gang is gekomen. Monique Megens van de 

organiserende FECAVA: ‘Dank voor jullie aanwezigheid 

en uitstekende bijdrage vandaag. “Sharing Good 

Practice” is wat wij heel belangrijk vinden en ik denk dat 

jullie programma zeker een goed voorbeeld is voor 

andere landen in Europa!’

Rony Doedijns (midden) met collegasprekers en leden van het 

Europees Parlement die de bijeenkomst organiseerden

Rony Doedijns samen met Jørgen Hindse, voorzitter van FCI 

Europese Sectie (midden) en communicatiemanager Paul Peeters

https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
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World Dog Show Amsterdam 2018 breekt records

U weet het inmiddels allemaal: van 9 tot en met 12 augustus 2018 organiseren wij in de RAI 

Amsterdam de World Dog Show 2018, met als motto ‘Show the world your talent’. Het evenement 

breekt nu al diverse records: zo zijn er meer dan 33.500 honden ingeschreven, die tezamen (bijna) 

alle 350 hondenrassen vertegenwoordigen! Buiten de show zijn er uiteenlopende activiteiten met 

en voor de hond en met meer dan 200 beursstands valt er ook volop te shoppen.

Met meer dan 33.500 inschrijvingen breken we alle 

records. De vorige World Dog Shows in Europa trokken al 

veel inschrijvingen: Parijs (2016) ruim 21.000, Leipzig 

(2017) ruim 31.000, maar daar gaan we nu ruim overheen. 

Uiteraard zijn we trots, we zullen er alles aan doen om 

deze grote belangstelling waar te maken en er een 

onvergetelijk evenement van te maken. Let op: de 

inschrijvingen zijn medio juli gesloten, dus u kunt niet 

meer inschrijven!

Inschrijvingen per show

Benelux Winner Show

In totaal zijn er voor de Benelux Winner 7712

inschrijvingen gedaan, verdeeld over 335 rassen.

Inschrijvingen per FCI-rasgroep

Rasgroep 1: 984

Rasgroep 2: 1147

Rasgroep 3: 1011

Rasgroep 4: 325

Rasgroep 5: 980

Rasgroep 6: 466

Rasgroep 7: 468

Rasgroep 8: 703

Rasgroep 9: 1239

FCI rasgroep 10: 389

Top-10 deelnemende nationaliteiten (totaal 64)

Rusland 1052

Nederland 751

Finland 670

Engeland 655

Duitsland 634

Zweden 523

Denemarken 404

Frankrijk 371

Noorwegen 340

Italië 261

Top-10 rassen

Rhodesian Ridgeback 137

Jack Russell Terrier 106

Labrador Retriever 102

Mopshond 97

Dalmatiër 90

Golden Retriever 90

Whippet 83

Beagle 81

Staffordshire Bull Terrier 78

Pommeranian 77

World Dog Show

In totaal kwamen er 17.652 inschrijvingen binnen, 

verdeeld over 362 rassen. 

Inschrijvingen per FCI-rasgroep

Rasgroep 1: 2027 

Rasgroep 2: 3305 

Rasgroep 3: 2214 

Rasgroep 4: 759 

Rasgroep 5: 2029 

Rasgroep 6: 962 

Rasgroep 7: 1032

Rasgroep 8: 1491 

Rasgroep 9: 2894

Rasgroep 10: 939

Top 10 deelnemende nationaliteiten (totaal 72)

Nederland 1921

Duitsland 1894

Rusland 1851

Frankrijk 1544

Italië 1344

Zweden 917

Engeland 901

Polen 835

Finland 818

België 709

https://wds2018.com/nl/
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Top 10 rassen

Franse Bulldog 235

Rhodesian Ridgeback 231

Labrador Retriever 227

Golden Retriever 219

Jack Russell Terrier 218

Beagle 212

Bulldog 204

Mopshond 200

American Staffordshire Terrier 188

Berner Sennenhond 175

Specialties World Dog Show

In totaal zijn er 8.294 inschrijvingen

binnengekomen, verdeeld over 331 rassen. 

Inschrijvingen per FCI-rasgroep

Rasgroep 1: 2027 

Rasgroep 2: 3305 

Rasgroep 3: 2214 

Rasgroep 4: 759 

Rasgroep 5: 2029 

Rasgroep 6: 962 

Rasgroep 7: 1032 

Rasgroep 8: 1491 

Rasgroep 9: 2894 

Rasgroep 10: 939 

Top 10 deelnemende nationaliteiten (totaal 70)

Rusland 1101

Engeland 717

Finland 678

Nederland 603

Duitsland 584

Zweden 528

Italië 470

Frankrijk 467

Denemarken 432

Norwegen 331

Top 10 rassen

Rhodesian Ridgeback 154

Labrador Retriever 129

Whippet 116

Golden Retriever 106

Mopshond 102

Jack Russell Terrier 97

Australian Shepherd 89

Berner Sennenhond 88

Pommeranian 87

Welsh Corgi Pembroke 86

Prijzen

De organisatie van de 

World Dog Show 2018 

heeft een aantal prach

tige prijzen klaarliggen 

voor de diverse winnaars. 

Kunstenaar Hugo 

Stempher vervaardigde 

de diverse trofeeën voor 

zowel de Benelux Winner 

als voor de World Dog 

Show 2018: de Best In Show, de reserve Best In Show, en 

een schitterende bronzen tulp voor de beste van de 

Nederlandse hondenrassen. We zijn er heel trots op deze 

prachtige trofeeën uit te kunnen reiken!

Honden Welzijn Team

Gezondheid en welzijn van honden staan voorop tijdens 

dit evenement. Daarom controleert ons Honden Welzijn 

Team streng op het naleven van de regels voor het 

welzijn van de honden. Zij letten er onder andere op dat 

honden niet te lang in een bench zitten, niet te lang op 

een (trim)tafel moeten staan, kunnen beschikken over 
(Lees verder op pagina 6)
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vers drinkwater en dat zij niet ruw behandeld worden. 

Het team werkt nauw samen met de lokale politie. 

Constateert men dat het welzijn van een hond mogelijk in 

het geding is, dan wordt daar melding van gemaakt. 

Afhankelijk van de ernst worden er passende 

maatregelen genomen. Dit kan bijvoorbeeld een 

diskwalificatie van de hond betekenen voor het event. 

Prikbanden zijn wettelijk verboden, ook voor 

buitenlandse bezoekers. Ook daarop wordt 

gecontroleerd.

Parkeren

Parkeren in Amsterdam is altijd al een uitdaging, maar nu 

helemaal... Dus wilt u de WDS2018 als toeschouwer 

bezoeken, kom dan liefst met openbaar vervoer. (De 

Noord/Zuidlijn, de nieuwe metrolijn van Amsterdam is 

open en stopt bij de RAI!) Lukt dat niet, weet dan dat 

parkeren bij de RAI uitsluitend is voorbehouden aan 

exposanten/deelnemers aan de tentoonstelling. 

Bezoekers dienen hun auto elders te parkeren, dus houd 

daar rekening mee!

Lik-op-stuk-beleid

Voor de organisatie van de World Dog Show 2018 staat 

de veiligheid van mens en dier hoog in het vaandel. Als 

mensen zich onverhoopt misdragen, geldt een likop

stukbeleid en treft de organisatie direct maatregelen. Zo 

wordt in ieder geval streng opgetreden tegen het 

achterlaten van honden in de auto (ongeacht de 

buitentemperatuur), vechtpartijen en bedreigingen.

Wanneer deze misdragingen worden geconstateerd, 

nemen we de volgende maatregelen:

• Uit de competitie halen van de honden, inclusief het   

 intrekken van eventueel behaalde punten en titels. Dat  

 geldt voor alle honden die door de exposant en/of   

 handler zijn ingeschreven of worden voorgebracht.

• Diskwalificatie van alle honden van de betrokken   

 exposant en/of handler door de keurmeester.

• Verdere ontzegging van de toegang op de vier   

 showdagen.

• Schorsing van de betrokken persoon, zodat deze niet   

 aan volgende shows kan deelnemen. 

• Indiening van een klacht bij het Tuchtcollege, waarbij   

 de geëiste strafmaat een diskwalificatie van de   

 persoon zal zijn.

Dank!

De Raad van Beheer en de WDS organisatie zijn zeer 

dankbaar voor de enorme steun die we hebben 

ontvangen vanuit de hele wereld voor de WDS2018. We 

zien jullie graag tijdens de World Dog Show in 

Amsterdam: Show the world your talent! 

Benieuwd naar het actuele nieuws rondom de World Dog 

Show? Kijk dan regelmatig op www.wds2018.com of op 

de speciale Facebook-pagina. 

Fairfokstand 

Gezondheids- en welzijnsproblemen in de hondenfokkerij vormen een 

groot internationaal probleem, dat niet ophoudt aan de landgrenzen. 

Alleen internationale samenwerking zal leiden tot een spoedige 

oplossing van de problematiek.

Het Nederlandse Fairfokprogramma (2014) waarin alle stakeholders 

samenwerken om tot gezonde en sociale Nederlandse honden te 

komen, werpt duidelijk vruchten af. Tijd om internationaal te gaan: 

World Wide Welfare, wat kun jij doen voor honden?  Om meer 

informatie te verschaffen over het programma, staan wij met een 

Fairfokstand op de World Dog Show 2018. Behalve infomatie over 

Fairfok is er ook voor kinderen van alles tebeleven, zoals de Fairfok

prijsvraag waarmee ze leuke prijzen kunnen winnen. Wij verwelkomen 

u graag in de stand tijdens de World Dog Show!

Initiator:
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Ondersteund door:
Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 

(KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord 

Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren 

(LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.

‘FAIRFOK’
Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland

houden van honden

http://www.wds2018.com
https://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018/]
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HELP MEE BIJ HET AANPAKKEN VAN LEVERSHUNT BIJ 
HONDEN! 

Honden met een aangeboren ‘levershunt’ hebben last 

van een extra bloedvat dat het bloed om de lever heen 

leidt. Het bloed wordt dus niet gereinigd en gifstoffen 

belanden direct in het lichaam - met als gevolg een ernstig 

zieke hond! Dr. Frank van Steenbeek, onderzoeker van 

de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wil de ziekte 

aanpakken en vraagt hondenliefhebbers om financiële 

steun. De Cairn Terrier Vereniging is al begonnen met 

crowdfunding, doet u mee?

Een aangeboren ‘extrahepatische portosystemische 

shunt’ is een veel voorkomend probleem bij veel honden

rassen. We zien deze aandoening bij Cairn Terriers, 

Yorkshire Terriers, Jack Russell Terriers, Dwerg

schnauzers, Mopshondjes en nog vele vele anderen. 

Giftige stoffen 

Een shunt is een bloedvat dat de poortader verbindt met 

de achterste holle ader, die naar het hart loopt. Zo’n 

shunt is normaal niet aanwezig, het is dus een extra 

aangelegd bloedvat. Het gevolg is dat het bloed 

grotendeels door de shunt, buiten de zuiverende functie 

van de lever om, naar de achterste holle aders stroomt 

(zie afbeelding hieronder). Daarmee komen ook de giftige 

stoffen vanuit de darmen direct in het lichaam terecht. 

Bovendien werkt de lever niet goed omdat er veel minder 

bloed dan normaal in de lever aankomt.

Vooruitgang 

In de afgelopen jaren heeft de Faculteit Diergenees

kunde veel vooruitgang geboekt in de zoektocht naar de 

genetische achtergrond van shunts. Met behulp van 

onderzoek bij Cairn Terriers heeft men een verband 

kunnen vinden tussen het ziektebeeld van shunts en 

twee genen. Dit verband heeft men ook in andere rassen 

kunnen vinden, zoals Yorkshire Terriers, West Highland 

White Terrier, Jack Russell Terrier, Dwergschnauzers en 

Shih Tzu. Het onderzoeksteam onder leiding van Frank 

van Steenbeek wil dit onderzoek verder uitbreiden en 

bevestigen. Vervolgens kunnen zij kennelclubs en 

rasverenigingen adviseren, zodat er in de toekomst 

alleen nog maar pups zonder shunts worden geboren. 

Geld nodig

Voor het zo ver is, moet de laatste stap nog genomen 

worden. En die kost geld. Om een goede vergelijking te 

kunnen maken tussen rassen willen de onderzoekers het 

DNA van veertig zieke honden analyseren. Een volledige 

analyse per hond kost € 1.650. Daarna volgt de 

ontwikkeling van een DNAtest met behulp van het DNA 

dat men nog van andere patiënten heeft. Het 

streefbedrag en uiteindelijke doel is € 70.000 voor het 

nodige vervolgonderzoek. 

Help mee!

Om dit geld op te halen is een crowdfundingactie 

gestart, waarbij de onderzoekers eigenaren, fokkers en 

verenigingen oproept om te helpen in de strijd tegen 

deze ernstige ziekte. De Cairn Terrier Vereniging neemt 

hierbij voortouw en laat zien dat zij dit onderzoek willen 

steunen door acties te starten en als vereniging haar 

steentje bij te dragen. 

Kijk voor meer informatie over deze actie op de 

actiepagina

LAAT UW HOND NIET IN DE AUTO!

http://www.nctc.nl/nederlandse-cairn-terrier-club-doneert-aan-shunt-onderzoek/
http://www.nctc.nl/nederlandse-cairn-terrier-club-doneert-aan-shunt-onderzoek/
https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts/
https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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EUROPEAN OPEN AGILITY JUNIOREN ROOSENDAAL

Van 12 tot 15 juli jl. deden ruim 500 junioren uit 25 landen in Roosendaal mee aan het jaarlijkse European Open 

Agility Junioren. Sommige kinderen, nu al bijna onverslaanbaar door volwassenen, lieten Agility op topniveau zien. 

Daarnaast waren er ook veel kinderen die met volle teugen genoten en zich nog volop kunnen ontwikkelen samen 

met hun hond.

Op dit internationale evenement zijn twee leeftijds

categorieën actief: “Children” onder 15 jaar en “Juniors” 

van 15 tot 18 jaar. Er waren kinderen bij die nauwelijks 

boven de hindernissen uitstaken, maar ook bijna 

volwassen kinderen. De sfeer was gemoedelijk, de zon 

scheen volop, en de locatie was top. De keur meesters 

hadden mooie, eerlijke parcoursen neergezet, al was er 

hier en daar wel een parcours te zien waar ook vol

wassen zich nog kopzorgen over zouden maken. 

De organisatie is erin geslaagd een heel mooi toernooi 

van internationale klasse te realiseren! Veel dank aan de 

vele vrijwilligers die dit evenement mede door hun inzet 

tot zo’n mooi internationaal toernooi hebben gemaakt. 

Speciale dank voor het organiserende team dat dit 

evenement tot een onvergetelijke ervaring heeft gemaakt 

voor vele “agility”kinderen!  

Volgend jaar wordt dit evenement gehouden in Zwitserland.

Het team van Kroatië had er zin in...

Het Nederlands team draagt de vlag het terrein op

Een Nederlands duo in actie

Een Belgische jongen en zijn hond gaan ervoor... 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een keerzijde 

aan! De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de auto laten 

van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke Honden-

bescherming hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om deze 

boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze evenementen. 

Ons Honden Welzijn Team heeft daarin samen met de organisaties een taak om 

mensen te waarschuwen en controle uit te oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan een email 

naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke versie (Nederlands 

of Engels) en uw gegevens. De digitale advertenties en stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina.

LAAT UW HOND  
NIET IN DE AUTO!

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

HITTEPROTOCOL RAAD VAN BEHEER

Volgens de weersvoorspellingen kunnen wij de komende 

tijd hoge temperaturen verwachten. De gezondheid 

en het welzijn van zowel mensen als honden zijn 

mogelijk in het geding. De Raad van Beheer voelt zich 

verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid van mens 

en dier, daarom geven we een aantal suggesties mee voor 

evenementen die bij hoge temperaturen plaatsvinden.

Bekijk ons hitteprotocol en bekijk onze webpagina over 

alles dat te maken heeft met warmte en honden. 

mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
http://www.reaaldierenzorg.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/0c94d71b9060454cb50b8fb5e379ec01/raad-van-beheer_activiteiten-en-warmte.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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MAATREGELEN TEGEN IN OPSPRAAK GERAAKTE FOKKER

Dit voorjaar kwam een Woerdense fokker van teckels regelmatig negatief in het nieuws in verband met 

misstanden. Er werden bij de fokker ook ongeveer 150 honden in beslag genomen. Gezien deze ontwikkelingen 

hebben wij inmiddels maatregelen tegen deze fokker genomen.

De Raad van Beheer heeft in het voorjaar van 2018 een 

locatiecontrole en hercontrole uitgevoerd. De bevindingen 

waren zwaar onvoldoende, waarna wij maatregelen 

hebben getroffen. Allereerst hebben we besloten de 

dienstverlening te staken, vervolgens is de kennelnaam 

ingetrokken en is er overleg geweest met de NVWA. 

Naar aanleiding van verdere ontwikkelingen is ten slotte 

de toekenning van de Gouden Erespeld (2016) 

ingetrokken. Het ernstig schaden van het imago en 

daarmee de belangen van de kynologie past immers niet 

bij een drager van de Gouden Erespeld.

AVG PRIVACYWETGEVING: VRAGEN STAAT VRIJ!

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat 

deze nieuwe privacyregelgeving gevolgen voor onze 

aangesloten verenigingen zou hebben, realiseerden 

we ons terdege. Daarom hebben we al het mogelijke 

gedaan om u te ondersteunen. Heeft u echter nog 

vragen, aarzel dan niet om die te stellen.

In de Raadar van december 2017 hebben we de AVG 

voor de eerste maal onder uw aandacht gebracht. In de 

Raadars van april en mei 2018 hebben we weer aandacht 

besteed aan het onderwerp en u handvatten gegeven 

om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. In een 

mailing aan onze leden van 25 juni hebben we 

antwoorden opgenomen op een aantal veelgestelde 

vragen. Mochten wij nieuwe specifieke kynologische 

vragen ontvangen betreffende de AVG dan zullen wij 

deze met u blijven delen. Heeft u nog vragen en of 

opmerkingen over de AVG dan is onze juridische afdeling 

u graag van dienst. Mail uw vraag naar jurist@

raadvanbeheer.nl.   

Meer informatie 

De belangrijkste tips en adviezen die wij met u kunnen 

delen vindt u in elk geval op het besloten deel van onze 

website. Ook vindt u veel handige informatie op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

RAAD VAN BEHEER VAN DE PARTIJ OP HORSE EVENT

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij 14, 15 en 16 september 

aanstaande op Horse Event, het grootste educatieve paardenevenement van Nederland. 

Het evenement vindt plaats op een nieuwe locatie: Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. 

Naast onze eigen stand, waarin wij de stamboomhond promoten, zijn er ook stands van 

diverse aangesloten rasverenigingen te bewonderen. 

Met 40.000 bezoekers is Horse Event het grootste 

educatieve paardenevenement van Nederland. De Raad 

van Beheer vult één van de twaalf pleinen op Horse Event, 

die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam 

programma voor jong en oud. 

Houden van honden-dorp 

In het Houden van Hondendorp treft u onze stand en die 

van diverse rasverenigingen. Die nemen uiteraard zelf 

honden mee, zodat u kunt genieten van de prachtigste 

honden. Gezien het succes van de afgelopen jaren en het 

feit dat een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse 

Event een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als 

ideale plek om de stamboomhond te promoten bij een 

groot en toegewijd publiek. Van harte aanbevolen!

Openingstijden

Vrijdag 14 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

Zaterdag 15 september: 9.30 uur tot 20.00 uur

Zondag 16 september: 9.30 uur tot 18.30 uur

mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/AVG/
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/AVG/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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Tweede verdiepingsavond outcross en aankeuren 
look-alikes

Wegens de overweldigende belangstelling voor 

de eerste avond eind mei jl., komt er een tweede 

verdiepingsavond over outcross en het aankeuren van 

look-alikes. Deze avond vindt plaats op 11 september 

2018, ook weer in Woudenberg. 

De agenda is dezelfde als die van de eerste avond. 

Diegenen die zich al voor de eerste avond hadden 

aangemeld, maar moesten worden afgezegd omdat de 

zaal vol was, krijgen een rechtstreekse uitnodiging. Als er 

dan nog plaatsen vrij zijn, laten we dat weten en kunnen 

gegadigden zich alsnog opgeven. 

We hopen dat ook bij de tweede avond veel 

geïnteresseerden zullen brainstormen. We roepen 

uitdrukkelijk ook mensen op die meer moeite hebben 

met het onderwerp, zodat de discussie tussen voor en 

tegenstanders gevoerd kan worden.

CHINEES JAAR VAN DE HOND: LEVEN IN ROEDELS

De hond is een echt groepsdier dat in roedels leeft. Een roedel bestaat meestal uit ongeveer vijf tot twintig dieren, 

afhankelijk van het beschikbare voedsel. Ook menselijke gemeenschappen blijken een maximale omvang te hebben. 

Volgens de Britse antropoloog Robin Dunbar kunnen we 

met maximaal 150 personen een stabiele band 

onderhouden. Met deze groepsgrootte is er voldoende 

verscheidenheid aan talent aanwezig om problemen op 

te lossen. 

Google 

Bedrijven als Google maken al gebruik van

deze natuurlijke grens. Zij vormen binnen hun 

organisatie ’stammen’ van maximaal 150 personen die 

samen verantwoor delijk zijn. Voor een kleine groep 

zet je je harder in; bij een grote, anonieme groep ligt 

klaplopen op de loer. Er bestaat ook een natuurlijke 

limiet aan onze solida riteit: iemand kan zich solidair 

voelen met de hele mensheid, maar dat mooie gevoel 

houdt snel op als bijvoorbeeld 1 procent van de 

mensheid plotseling bij ons op de stoep zou staan.

Gemeenschapsgevoel

In dit Jaar van de Hond ligt de nadruk dus op 

gemeenschapsgevoel, loyaliteit en samenwerking op 

overzichtelijke schaal. Hoe ziet uw gemeenschap eruit? 

Met wie bent u bereid samen te leven en samen te 

werken? Wie verdedigt u met hand en tand? Vragen die 

in de kynologie in elk geval iedere dag actueel zijn, en 

niet alleen in het Jaar van de Hond. 

(Bron: www.telegraaf.nl)

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities en sportwedstrijden die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de 

Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben 

en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens 

gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 
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WIJZIGINGEN REGLEMENTEN PER 1 AUGUSTUS

Op zaterdag 30 juni jl. heeft de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer enkele voorstellen tot wijziging 

van het Kynologisch Reglement (KR) en het Algemeen Onderzoeksreglement aangenomen. Deze wijzigingen 

treden op 1 augustus 2018 in werking.

Hulpmiddelen

Het voorstel van het bestuur luidde als volgt:

Artikel I.5 KR 

De Organisator zal het gebruik van hulpmiddelen door 

deelnemers aan een Expositie, Wedstrijd, Examen, 

Praktijkproef en/of Gedragstest, die dienen ter 

ondersteuning van het voortbewegen, toestaan.

De Organisator faciliteert het veilige gebruik van de in 

het vorige lid bedoelde hulpmiddelen.

Het amendement – waarin werd voorgesteld dat het dan 

om medische hulpmiddelen zou moeten gaan – is niet 

door de Algemene Vergadering aangenomen.

Ten aanzien van lid 2 is wel afgesproken dat vanuit de 

leden nog een voorstel komt om dit nader te 

specificeren. Indien mogelijk wordt dit geagendeerd voor 

de vergadering van 2 december aanstaande.

Weigering inschrijving

Op grond van artikel IV.18 KR kunnen inschrijvingen voor 

exposities geweigerd worden als een exposant bij 

eerdere shows ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond. 

Voor andere kynologische evenementen geldt een 

dergelijke clausule niet. Besloten is daarom om aan het 

hoofdstuk over wedstrijden en dergelijke een artikel 

hierover toe te voegen. Dit is artikel V.1 KR geworden, 

waarin wordt aangegeven dat artikel IV.18 KR van 

overeenkomstige toepassing is op wedstrijden, examens 

en praktijkproeven.

Algemeen Onderzoeksreglement

Sinds 1 januari 2017 kunnen dierenartsen alleen nog via 

RvB Vetsonline HD en EDonderzoeken aanleveren. In 

het Algemeen Onderzoeksreglement stond echter de 

oude werkwijze nog vermeld, dus moest dit worden 

BESLUITEN 46e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN 
BEHEER 2018 

Op zaterdag 30 juni 2018 vond de 46e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder treft u 

de besluitenlijst. 

 →  Notulen 44e Buitengewone Algemene Vergadering 

d.d. 5 september 2017 – vastgesteld 

 →  Notulen 45e Algemene Vergadering d.d. 3 december 

2017 – vastgesteld (met inachtneming van een 

tekstuele wijziging) 

 →  Voorstel tot vaststelling balans en staat van baten en 

lasten 2017 – aangenomen 

 →  Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake 

gevoerd financieel beleid 2017  aangenomen 

 →  Voorstel tot goedkeuring Jaarverslag 2017 – 

aangenomen 

 →  Bestuursverkiezing: dhr. A. Hensema is herkozen en 

mevr. G. Kolster is als nieuw lid gekozen 

 →  Amendement m.b.t. agendapunt 8: Voorstel artikel 1.5 

en aanpassing artikel I.4 KR (hulpmiddelenbeleid) 

– verworpen 

 →  Voorstel artikel I.5 KR en aanpassing artikel I.4 KR 

(hulpmiddelenbeleid)  aangenomen 

 →  Voorstel nieuw artikel V.1 KR (weigering inschrijving 

wedstrijden e.d.) – aangenomen 

 →  Voorstel tot aanpassing Algemeen 

Onderzoeksreglement  aangenomen (met 

inachtneming van wijziging tekst in definities* 

 

*gewijzigde tekst pag. 3 Algemeen Onderzoeks

reglement: Individueel onderzoek: onderzoek waarbij de 

eigenaar/houder de te onderzoeken hond aanbiedt en 

waarbij de onderzoeksinstantie de identiteit van de hond 

controleert aan de hand van het chipnummer en de 

gegevens op de stamboom.
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aangepast. Daarnaast stonden in het reglement ook enkele 

onduidelijkheden, die hiermee tevens verhelderd zijn.

Bij dit Algemeen Onderzoeksreglement horen ook de 

onderzoeksprotocollen waarin een meer gedetailleerde 

procedure per onderzoek vermeld is. Die voor HD en ED 

zijn – ook in verband met RvB Vetsonline – aangepast. 

Die wijzigingen zijn al eerder door het bestuur 

vastgesteld, en treden tegelijk met het Algemeen 

Onderzoeksreglement op 1 augustus in werking.

De aangepaste reglementen kunt u vinden op de website 

van de Raad van Beheer:

Kynologisch Reglement

Algemeen Onderzoeksreglement

DUTCH PET AWARDS: NOMINEER UW FAVORIETE 
DIERENSPECIAALZAAK!

Kent u een dierenspeciaalzaak die bekend staat om klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, goede omgang met 

dieren en een mooie prestatie in de winkel? Bezorg deze winkel dan de DSZ Award en draag hem voor! Deze 

award wordt, naast de Product Award, DAP Award, Not for Profit Award, Talent Award en Keten Award, uitgereikt 

tijdens de Dutch Pet Awards op maandag 12 november in de Studio’s in Aalsmeer.

Dierenspeciaalzaken kunnen zichzelf inschrijven voor 

deze award, maar ook klanten kunnen winkels 

voordragen. Verdient uw favoriete dierenspeciaalzaak 

deze titel? Nomineer hem dan, eventueel anoniem, vóór 1 

september via www.dutchpetawards.nl.

Dutch Pet Conference & Awards

De branche samenbrengen, kennis opdoen en elkaar 

inspireren is de opzet van hét netwerkwerkevent van het 

jaar, de Dutch Pet Conference & Awards. Het evenement 

vindt plaats op maandag 12 november in de Studio’s in 

Aalsmeer. Overdag staat de Dutch Pet Conference op het 

programma met als keynote speakers onder anderen 

Andre Kuip ers (foto), Kitty Koelemeijer en Kees Bruur. 

Tijdens een groots gala in de avond worden de zes Dutch 

Pet Awards uitgereikt aan bedrijven en personen die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 

ontwikkeling van de dierenbranche.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op  

www.dutchpetconference.nl.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/algemeen-onderzoeksreglement/
http://www.dutchpetawards.nl
www.dutchpetconference.nl.
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312


Demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...
14, 15 en 16 December 2018 
Het evenement voor hondenliefhebbers

AMSTERDAM WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Holland Cup 129ste Amsterdam Winner Show
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Holland Cup 129
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Founded by

www.winnershow.nl

Meer dan voeding.

KOM EEN
 KIJKJE NEMEN
 OP DE MEEST
KLEURRIJKE 

HONDENSHOW
 VAN EUROPA
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KENNIS TOUR OVER CHIROPRACTIE, OSTEOPATHIE EN 
ACUPUNCTUUR

Op dinsdagavond 10 juli jl. hield Irene van Dijl in Zwolle 

haar lezing ‘Kraken en prikken? De toepassing van 

chiropractie, osteopathie en acupunctuur bij honden’ 

in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. De 

toehoorders gaven een dikke 9 zowel voor de inhoud 

van de lezing als voor de spreker. 

Chiropractie en osteopathie houden zich met de wervel

kolom bezig. Oorzaken en gevolgen van wervelkolom

blokkades worden toegelicht en overeenkomsten en 

verschillen tussen de behandelmethoden komen aan de 

orde. Acupunctuur laat zich prima combineren met zowel 

chiropractie als osteopathie. Achtergronden en 

toepassingen van acupunctuur komen aan bod, zowel 

theoretisch als aan de hand van praktijkgevallen.

Volgende lezing

Op dinsdagavond 28 augustus houdt specialist 

cardiologie Mark Dirven zijn lezing “Van puppyruis tot 

echoscreening; vragen en antwoorden over hartziekte bij 

rashonden” alles wat u moet weten over het vroegtijdig 

signaleren van een (erfelijke) hartafwijking bij honden. 

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? Zomaar wat vragen 

waar hondenliefhebbers mee zitten en waarvan de 

antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. U kunt nog 

plaatsen reserveren voor deze lezing, die plaatsvindt in 

Berlicum. Ga naar het inschrijfformulier. 

10 
NUMMERSvoor 
€ 47,60 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Compleet 
vernieuwd

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

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
https://www.onzehond.nl/
https://www.reaaldierenzorg.nl
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WERELDKAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE IN ERMELO

Van 21 tot en met 24 juni jl. werd in Ermelo het 

Wereldkampioenschap FCI Obedience gehouden. 

Het kampioenschap vond plaats op de schitterende 

locatie van het KNHS. Maar liefst 114 deelnemers uit 

zo’n 25 landen streden mee voor een plaatsing op het 

allerhoogste wereldniveau, zowel individueel als in 

teamverband. 

Hoewel er vooral Border Collies in actie kwamen, waren 

er sporadisch ook enkele andere rassen 

vertegenwoordigd, zoals Labrador, Duitse Herder en 

Golden Retriever. 

Het evenement werd georganiseerd door onze 

Commissie FCI Obedience, bijgestaan door een grote 

groep enthousiaste vrijwilligers. Voor deze gelegenheid 

was er een grote groep ringstewards uit binnen en 

buitenland om dit team te ondersteuen. Al met al een 

zeer geslaagd internationaal evenement!

Top-3 Individueel 

1. Valentina Balli, Mind the dog Lycan (Italië)

2. Satu Paavilainen, & Tending Trusty (Finland)

3. Kristin Gudem & Myrullen`s Lazy Haste (Noorwegen)

Top-3 Teams 

1. Finland

2. Noorwegen

3. Zweden

Border Collies voerden de boventoon
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Hier een duo met een Duitse Herder 

in actie
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Winnares individueel Valentina Balli, Mind the dog Lycan
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De winnende teams van Finland, Noorwegen en Zweden

F
O

T
O

: K
Y

N
O

W
E

B



17Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 10   |   juli 2018 Raadar

HONDENFOTOGRAAF UIT RIJEN WINT PRIJS BRITSE 
KENNELCLUB

Met deze prachtige foto van een Deense Dog heeft Monica van der Maden uit Rijen de eerste prijs gewonnen in 

een internationale fotowedstrijd, georganiseerd door onze collega’s van de Britse The Kennel Club. Uit tienduizend 

inzendingen uit zeventig landen werd haar inzending als beste bestempeld. 

Monica van der Maden van MoNoa Photography kreeg een paar weken geleden al een telefoontje uit Londen. Een 

jurylid van The Kennel Club vertelde haar dat ze in de categorie senior honden eerste was geworden. En dat deze foto 

ook de beste van dit jaar was. ‘Ik had met mijn foto iedereen weggeblazen. Maar ik mocht niets zeggen. Dat viel niet 

mee. Ze hebben dat afgelopen week naar 

buiten gebracht. Op 5 oktober mag ik de 

Awards in Londen ophalen.’ 

(Bron: BN De Stem)

Tijdens de World Dog Show 2018, die wij van 

9  12 augustus in Amsterdam organiseren, 

wordt de winnaar gekozen van de 

internationale competitie ‘Dog Photographer 

of the Year’, georganiseerd door

The World Dog Press Association (WDPA). 

Meer info op www.wds2018.com. 

ACTIVITEITENAGENDA: 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. In de 

activiteitenagenda ziet u welke tentoonstellingen er zijn. 

Op tentoonstellingen worden honden door een 

keurmeester beoordeeld aan de hand van de 

rasstandaard. Daarin staat hoe een hond van het ras eruit 

moet zien, moet bewegen en zich hoort te gedragen. De 

plus en minpunten van de hond worden verwerkt in een 

keurverslag voor de eigenaar en rasvereniging. 

Voor honden die voor de fok ingezet worden is deelname 

aan keuringen vaak verplicht. Zo weet de fokker de 

plus en minpunten en krijgt de rasvereniging een beeld 

van de populatie. 

Nieuwe hond? Bezoek een show! 

Ook voor bezoekers zijn shows interessant. Niet alleen 

krijgt u een goed beeld van de verschillen tussen 

rassen, maar ook de verschillen tussen honden van 

hetzelfde ras. 

Interessant als u zich oriënteert op de aanschaf van een 

hond. Ook zijn de vele stands leuk om te bezoeken. 

Aankomende shows

4 en 5 augustus • Den Bosch

(inschrijving gesloten) 

Internationale show voor alle rassen

9 – 12 augustus • World Dog Show 

(inschrijving gesloten)

Grootste hondenevenement ter

wereld dit jaar in Amsterdam!

8 en 9 september • Rotterdam

Internationale show voor alle rassen

29 en 30 september • Maastricht

Internationale show voor alle rassen

Een volledig overzicht van alle shows vindt u op  

www.raadvanbeheer.nl/activiteitenagenda/ 
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http://www.wds2018.com
http://www.brabant-cup.nl
http://www.wds2018.com
http://www.dogshowrotterdam.nl
http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/activiteitenagenda/
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Nederlands Kampioenschap Agility: uitslagen 
junioren

Op 16 en 17 juni jl. vond bij KC Canida Venlo e.o. het Nederlands Kampioenschap Agility plaats. In de Raadar van 

juni 2018 besteedden wij al aandacht aan dit mooie kampioenschap, alleen konden wij u toen nog niet de namen 

en foto’s van de junior-winnaars laten zien. Dat maken we hieronder goed. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

In verband met de nieuwe (en strenge) privacywetgeving in de EU kunnen wij niet meer foto’s van minderjarigen 

plaatsen, zonder de toestemming van hun ouders. Dat zijn zaken waar (nog) veel tijd in gaat zitten. Inmiddels hebben 

wij van alle ouders toestemming, zodat we u hieronder de winnaars kunnen presenteren. 

Winnaars Large

1. Feline Tunders met Cadie

2. Larissa Moria met Senna

3. Kirsten van Ravenhorst met Fenrir

Winnaars Medium

1. Elvira van den Dries met Skye

2. Lysianne van Proosdij met Lennie

Winnaars Small

1. Elvira van den Dries met Tootsie

2. Iris van Vlimmeren met Free Wifi
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Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://petsplace.nl/vipclub
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN 2018

Op 7 en 8 juli jl. werd op het terrein van NBG-vereniging DAVG Arnhem het Nederlands Kampioenschap 

Werkhonden 2018 gehouden. Maar liefst 22 honden verschenen aan de start. De temperaturen bleven gelukkig 

binnen de perken, zodat het een heerlijk werkhondenweekend werd. Verslag van Gerard Besselink van de 

Commissie Werkhonden. Foto’s: Kynoweb/Ron Baltus

Het was een spannend weekend, niet alleen vanwege 

het Nederlands Kampioenschap, maar ook omdat het de 

laatste kans was om je te kwalificeren voor deelname aan 

de wereldkampioenschappen voor werkhonden. 

Bovendien was het maar de vraag of het niet te warm zou 

worden, want dan moest het warmteprotocol in werking 

treden. Dat zou de hele wedstrijd overhoop gooien 

omdat de loting dan heel anders uitpakt dan voorzien. 

Gelukkig bleven de temperaturen binnen de perken, en 

was dit niet nodig.

7 juli: speuren

Bij het speuren moesten de honden sporen van 600 

passen volgen, waarin vier hoeken waren gelegd en 

waarop drie voorwerpen waren “verstopt”. Op kurkdroog 

weiland moesten ze aan de bak. Een lastige opdracht, 

wat ook bleek 

uit de 

resultaten. 

Hoewel maar 

één hond niet 

kon voldoen 

aan de 

minimale eis 

van 70 punten, 

was er toch een 

aantal honden die onder hun normale kunnen 

presteerden. Willem den Oudsten en zijn Mechelse 

Herder Aaron vom Münzenberg werkten foutloos en 

behaalden dus de droomscore van 100 punten. 

Keurmeester Jos Beck keurde zoals we van hem gewend 

zijn: fair en bereid om inzet en hard werken te belonen.

8 juli: gehoorzaamheid en pakwerk

Gehoorzaamheid

Wat een geweldige prestaties hebben we hier gezien. 

Honden die ondanks de hitte vrolijk en correct werkten 

met de absolute topper in deze afdeling, Manon Dillenius 

met de jongste hond van het veld Aikido vom puren 

Leben. Zij leverden maar één punt in en werden door 

keurmeester Hans Hengelman beloond met 99 punten.

Pakwerk

Het pakwerk, gekeurd door de kersverse voorzitter van 

de VDH, Toine Jonkers, moest het eindresultaat op het 

bord brengen. Ieder klein foutje wordt gezien en de 

pakwerkers deden net alsof het niet warm was. Ze 

werkten zoals ze dat altijd doen, vol inzet en overtuiging.

In deze afdeling 

waren het Rienk 

Taekema en zijn 

Mechelse herder 

Mareck van het groot 

Wezenland die de 

hoogste score 

behaalden: 95/100 

punten.

Kampioen

Nederlands 

kampioen 

Werkhonden 2018 

Genieten voor baas en hond

Winnaar Manon Dillenius in actie...

Genieten van spectaculair pakwerk

Ralph Sweebroek werd derde
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werd Manon Dillenius met haar Mechelse herder Aikido 

vom puren Leben met 290 punten en kwalificatie 

Uitmuntend. Tweede werd Willem den Oudsten met 287 

punten en kwalificatie Uitmuntend en derde de kampioen 

van 2017 Ralph Sweebroek met Germali’s Nero met 284 

punten en kwalificatie Zeer Goed.

WK-selectie

De bij dit NK behaalde punten tellen als selectie mee 

voor deelname aan de WK in september. Hierdoor kon de 

volgende WKselectie worden samengesteld:

•  Manon Dillenius met Aikido vom puren Leben

 (Mechelse Herder), 

• Willem den Oudsten met Aaron vom Münzenber   

 (Mechelse Herder), 

• Ralf Sweebroek met Germali’s Nero

 (Mechelse Herder), 

• Sjacky Cnossen met Pablo van Hamerslag

 (Duitse Herder) en 

• Sandy Lips met Jerry vom Zabelstein

 (Mechelse Herder). 

Reserve is John Snoeren met Kay les Bétulacées 

(Mechelse Herder). 

‘RAAD HET RAS’ juLi: 
Polski Owczarek Nizinny 

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 juli was Polski Owczarek 

Nizinny. 

Winnaar van deze maand is Linda Sieba uit Oss. Zij heeft 

haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. 

Gefeliciteerd!

Willem den Oudsten in actie. Hij werd tweede.

De trotse winnaars op het erepodium...

http://Facebook.com/raad.vanbeheer
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PRIJSWINNAARS PUPPY-
ENQUÊTE JUNI 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 juni zijn: M. Albers 

(cadeaubon), F. Smit (boek ‘Kynologische Kennis 1’) en H. 

Knevelbaard (boek ‘Het fokken van rashonden’). Van 

harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de PuppyEnquête?

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

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 augustus 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.

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

 
Meer informatie en bestellen via 

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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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.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 
bestel nu!

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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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.

9 t/m 12 augustus:   World Dog Show 2018 in 

Amsterdam

11 september 2018:   Tweede verdiepingsavond 

outcross en aankeuren lookalikes

15 september 2018:  Fokgeschiktheidskeuring Engelse   

 Bulldog

1 december 2018:  Algemene Vergadering Raad   

 van Beheer (uitsluitend voor 

 bestuursleden aangesloten   

 verenigingen)

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

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:

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

