
1

Raadar

www.houdenvanhonden.nl

Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 2   |   januari 2019

editie
Januari
2019

De winnende honden met hun eigenaren en alle keurmeesters poseren trots als afsluiting van de show...

SCHOTSE HERDERSHOND KORTHAAR ‘WOODY’ HOND VAN 
HET JAAR 2018

Op zondag 13 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort ‘De Hond van het Jaar Show 

2018’. Honderden hondenliefhebbers genoten daar van de mooiste honden van Nederland. Best in Show werd de 

Schotse Herdershond Korthaar ‘Woody’ van Bianca de Feijter. 

FOTOGRAFIE: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN EN RON BALTUS

Alle rasgroepwinnaars poseren samen met hun eigenaren en keurmeesters. De namen van de rasgroepwinnaars vindt u op 

pagina 4.
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Op deze prachtige catwalk gebeurde het allemaal...

Blij met elkaar

Deelname aan de Hond van het Jaar Show kan 

uitsluitend op uitnodiging. Deze geldt voor honden die in 

2018 op CAC-tentoonstellingen tijdens de groepskeuring 

als eerste, tweede of derde geplaatst werden, of honden 

die clubkampioen werden. Het showen gebeurt niet in 

een gewone ring, maar op een echte catwalk, de honden 

staan letterlijk en figuurlijk in de spotlights, als echte 

artiesten. Niet alleen voor de exposanten is het een grote 

eer om deel te nemen aan deze show, dat geldt ook voor 

de keurmeesters. Alleen (Nederlandse) keurmeesters die 

een respectabele staat van dienst hebben worden voor 

deze show gevraagd. Vol overgave en passie werden alle 

honden door een deskundig oog bekeken, vergeleken 

en geselecteerd. 

Waar is een catwalk anders voor...?
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Even bijkomen en kijken naar de rest Gefeliciteerd met een mooie prestatie

Heel blij met elkaar Keurmeesters keuren op mooi maar ook op fit for function

Blij met elkaarPassie voor de kynologie in optima forma

De uiteindelijke winnaar en zijn baas in actie tijdens de show... De prijzentafel was weer goed gevuld...
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Alaska Malamute ‘Stormchaser the Saint’ van R. Liebrand 

werd Beste Veteraan

Beste van de Nederlandse Rassen werd Drentsche Patrijs-

hond ‘Faro fan’t Suydevelt’

Overige winnaars

Behalve Best In Show zijn er ook nog een reserve Best In 

Show aangewezen, en FCI-rasgroepwinnaars, Beste 

Veteraan en Beste van de Nederlandse Rassen. 

Hieronder de gelukkige winnaars.

 → Reserve Best in Show werd de American Staffordshire 

Terrier ‘Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire (Spot)’ van 

Olaf Verhorevoort

 → Beste Veteraan werd Alaska Malamute ‘Stormchaser 

the Saint’ van R. Liebrand

 → Beste van de Nederlandse Rassen werd Drentsche 

Patrijshond ‘Faro fan’t Suydevelt’ van D.H. Ruthenkolk-Smelt

 → Beste van rasgroep 1 werd Schotse Herdershond 

Korthaar ‘Woody’ van Bianca de Feijter (tevens BIS)

 → Beste van rasgroep 2 werd Landseer ECT ‘Naos Noam 

us Arsnouphis’ van C.Th.J.M. Knippenborg

 → Beste van rasgroep 3 (en reserve BIS) werd American 

Staffordshire Terrier ‘Carmichael’s Liar Liar Pants on 

Fire’ van Olaf Verhorevoort

 → Beste van rasgroep 4 werd Dwergdashond korthaar 

‘Minidogland Take After Sun’ van P. Meier

 → Beste van rasgroep 5 werd Samojeed ‘Dont Stand 

Close v.’t Huis te Woude’ van T. van der Elst 

 → Beste van rasgroep 6 werd Black and Tan Coonhound 

‘Bayaway Kennisaw Flying Dutchman’ van C.T.E.M. 

Beckers-de Jong & K.C.T.W. Beckers

 → Beste van rasgroep 7 werd Bracco Italiano ‘Nestore 

Savio du Clos des Petites Vignes’ van S. Weber

 → Beste van rasgroep 8 werd Cão de Agua Português ‘Casa 

Hoya’s Stop and Stare’ van Ilona Griffioen-van Beek 

 → Beste van rasgroep 9 werd Middenslag Poedel zwart 

‘Curlfinch Jakira’ van G.C. Kroes-Vink & A.K.C. Platerink-

Kroes & J.F. Kroes 

 → Beste van rasgroep 10 werd Whippet ‘Crème Anglaise’s 

Eat My Dust’ van J.W. Akerboom-van der Schaaf & K. 

van der Schaaf-Akerboom

Ga voor meer uitslagen en foto’s naar onze website

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/13-januari-2019/
http://www.databankhonden.nl
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DRUKBEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE RAAD VAN BEHEER

De nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer in 

Woudenberg op 12 januari jl. werd goed bezocht 

door leden, relaties en andere genodigden. Er werd 

volop bijgepraat en men hief het glas op weer een 

voorspoedig kynologisch jaar. Vice-voorzitter Albert 

Hensema sprak het gezelschap namens het bestuur 

toe. Een korte samenvatting en sfeerimpressie.

2018

In zijn speech blikte Hensema terug op een bewogen 

kynologisch jaar, met als absoluut hoogtepunt de World 

Dog Show (WDS2018) in augustus. Het was een zeer 

geslaagd evenement, mede dankzij de inzet van een 

leger aan vrijwilligers. Er kwam veel pers op af, die over 

het algemeen enthousiast rapporteerde. Helaas was er 

ook de gemeente Amsterdam die met een verwijzing 

naar de WDS en kritiek van Dier&Recht aankondigde een 

verbod op het organiseren van evenementen met dieren 

door te willen voeren. De Raad van Beheer kon alle 

kritiek uitstekend weerleggen, onder meer door te 

verwijzen naar het strenge toezicht op dierenwelzijn 

tijdens shows door het HondenWelzijnTeam. Positief in dit 

verband is de stellingname van de minister van LNV, die 

in antwoord op Kamervragen liet weten niet van zins te 

zijn hondenshows te verbieden. 

Na vriendelijke begroeting door onze gastvrouwen was het goed bijpraten voor bezoekers, bestuursleden en andere genodigden

Vice-voorzitter Albert Hensema sprak het gezelschap toe, 

waarbij hij terugkeek op 2018 en vooruit keek naar 2019
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2019

Albert Hensema blikte ook vooruit, naar het jaar 2019. De 

evaluatie van het Fairfok-programma leidde eind 2018 tot 

de breed gedragen conclusie dat het programma met 

deze deelnemers door moet gaan op de ingeslagen weg. 

De komende jaren zullen dus in het teken blijven staan 

van dit belangrijke programma, de rapportage volgt deze 

of volgende maand. Het rapport zal dan worden 

gepubliceerd op onze website bij de overige informatie 

over Fairfok: www.houdenvanhonden.nl/fairfok. 

De vernieuwing van het IT-systeem van de Raad van 

Beheer – IT4Dogs – zal in 2019 verder gestalte krijgen. 

De bouw van het nieuwe systeem is najaar 2018 

begonnen en gaat het komende jaar verder. In de vorm 

van regelmatige updates via de bekende eigen media zal 

de achterban van de voortgang op de hoogte worden 

gehouden. 

Met ingang van 2019 zal de Winner Show niet meer in de 

RAI Amsterdam worden gehouden. Binnenkort maakt het 

bestuur bekend hoe de toekomst van deze oudste 

hondententoonstelling van Nederland eruit gaat zien.

Niet naar China

Afsluitend liet Albert Hensema weten dat het bestuur 

heeft besloten niet deel te nemen aan de tweejaarlijkse 

FCI-ledenvergadering, die gekoppeld is aan de World 

Dog Show 2019 in China. Dit met het oog op de ernstige 

misstanden met honden in dit land. 

Lees de complete speech van Albert Hensema

De nieuwjaarsreceptie bood zoals ieder jaar een mooie gelegenheid om oude vrienden en bekenden te begroeten en bij te praten

http://www.houdenvanhonden.nl/fairfok
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/toespraak-nieuwjaarsreceptie-2019/
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RSI’S: GOEDE INSTRUCTIEVIDEO ZWEEDSE KENNELCLUB

Voor een aantal hondenrassen gelden in het kader van 

gezondheid, welzijn en gedrag Rasspecifieke Instructies 

(RSI’s). Keurmeesters volgen deze instructies bij het 

keuren van deze aandachtsrassen en zijn verplicht 

een formulier in te vullen over specifieke en uiterlijk 

waarneembare welzijnsaspecten van het ras. Zo 

kunnen de rasverenigingen deze rassen nadrukkelijk 

monitoren en kan de rasvereniging indien nodig het 

fokbeleid bijstellen. 

De Zweedse Kennelclub heeft onlangs een zeer 

verhelderende, Engelstalige instructievideo gemaakt, 

waarin het wie, wat, waar en waarom van de 

rasspecifieke instructies nog eens duidelijk wordt 

uitgelegd: ‘Pedigree dogs for the future - and the role of 

breed specific instructions’. In deze video wordt 

eveneens aandacht geschonken aan het begrip ‘fit for 

function’. Met de welgemeende complimenten voor onze 

Zweedse collega’s! 

Bekijk de video

Een ‘still’ uit de video van de Zweedse Kennelclub

KC ZWOLLE ORGANISEERT CURSUS RINGMEDEWERKER 

Wegens grote belangstelling organiseert de KC 

Zwolle op 12 en 19 april opnieuw de opleiding tot 

ringmedewerker. In deze cursus leert u wat nodig 

is om als schrijver, ringcommissaris of ringmeester 

te functioneren. Deze drie functies worden tijdens 

de cursus behandeld aan de hand van praktische 

voorbeelden. Daarnaast krijgt u een uitgebreide 

toelichting over de gang van zaken in de ring.

De cursus wordt in Zwolle gegeven door ervaren 

ringmedewerkers en/of keurmeesters die vanuit hun 

ervaring tips en trucs geven over hoe in de ring een 

soepel team gevormd kan worden. Op 19 april wordt de 

cursus afgesloten met een examen, bestaande uit twintig 

meerkeuzevragen en tien open vragen. Geslaagden 

ontvangen het certificaat Raad van Beheer Ring mede-

werker. Zij kunnen zich vervolgens bij de Raad van Beheer 

laten registreren als gecertificeerd Ringmedewerker.

Kosten en inschrijven

De kosten voor niet-leden bedragen € 35,00. 

Inschrijven kunt u op de website van KC Zwolle. Wie 

zich twee dagen beschikbaar stelt om mee te werken 

als ringmedewerker op de IJsselshow en de Hanzeshow 

op 23 en 24 juni 2018, kan om teruggave van het 

cursusgeld vragen.

https://bit.ly/2QMXZ8D
https://kczwolle.nl/cursussen/bekijk/47
https://petsplace.nl/vipclub
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Campagnebeeld ‘Dag van de Hond 2019’: stem nu!

De landelijke Dag van de Hond wordt in 2019 voor 

de negende keer georganiseerd met het thema 

Hond & Ras. Dit succesvolle initiatief van de Raad 

van Beheer heeft ieder jaar een nieuw, aansprekend 

campagnebeeld en u mag bepalen welk beeld het dit 

jaar wordt!

Tijdens de Dag van de Hond op zondag 26 mei 2019 zijn 

er op diverse locaties door heel Nederland leuke en 

leerzame activiteiten voor hondenliefhebbers. Met het 

thema ‘Hond & Ras’ kunt u uiteraard genieten van heel 

veel verschillende sportactiviteiten en nog veel meer! 

Komt dat zien, komt dat zien!

Stemmen

Bij het kiezen van het campagnebeeld voor de 

Dag van de Hond 2019 betrekken we graag u als 

hondenliefhebber. Stemmen kan tot en met 3 februari 

aanstaande. Stem nu

Boek: ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’ 
bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU !
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

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://nl.surveymonkey.com/r/beeld-dag-vd-Hond2019
http://www.dagvandehond.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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BEGIN MAART: BENELUX WINNER SHOW IN GRONINGEN

Op 2 en 3 maart aanstaande wordt in Groningen de 

internationale Benelux Winner Show gehouden, als 

onderdeel van de Martinidogshow die op 1 maart van 

start gaat. De Benelux Winner en Benelux jeugdwinner 

kwalificeren zich voor Crufts 2020. De inschrijving sluit 

op 10 februari 2019 - of eerder als het maximumaantal  

ingeschreven honden is bereikt. De Benelux Winner 

wordt gesponsord door partner Eukanuba.

Om in aanmerking te komen voor de organisatie van 

deze titelshow in Nederland, moet men aan een aantal 

criteria voldoen. Niet alleen moet de locatie voldoende 

plaats bieden voor een dergelijke show, men moet ook 

een intentieverklaring tekenen en een projectplan en 

begroting indienen, die goedgekeurd moeten worden 

door de Raad van Beheer. De Martinidogshow voldoet 

prima aan alle eisen en criteria. 

Bijzonder

Het evenement van 2019 wordt heel bijzonder en bestaat 

uit twee shows en drie showdagen. Op vrijdag 1 maart 

vindt een jubileumshow plaats met CAC/CACIB, de 

”Peerd van ome Loeks-show”. Voor elke Best of Breed is 

er het “Peerd van ome Loeks” in special edition en voor 

elke exposant een rozet. De Best In Show ontvangt een 

replica van de Martinitoren van 45 cm hoog. Op zaterdag 

2 maart en zondag 3 maart wordt vervolgens de Benelux 

Winner met CAC/CACIB gehouden.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijvingen gaat u naar 

www.martinidogshow.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.martinidogshow.nl
https://www.onzehond.nl/raadar
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
https://www.eukanuba.nl
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Voor de agenda: begin mei Animal Event!

Op 3, 4 en 5 mei is de Raad van 

Beheer present op Animal Event, 

hét driedaagse dierenfestival van 

Nederland. Zoals vanouds wordt 

het event georganiseerd bij De Beekse Bergen in 

Hilvarenbeek. Dierenliefhebbers uit alle hoeken van het 

land zijn met (of zonder) hun trouwe viervoeter van 

harte welkom voor een gezellige en leerzame dag uit. 

Wie vroeg tickets koopt, krijgt € 5,- korting per kaartje!

De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt begin mei 

(mei-vakantie!) omgetoverd tot een dierenfestival met 

honderden dierenshows, hondenworkshops, gezellige 

terrassen, verrassend straattheater en muziekacts. Ook 

worden er tal van educatieve clinics en lezingen gegeven. 

Animal Event is het enige festival in Nederland waar dieren 

centraal staan én waar je je hond mee mag nemen. Zo geven 

meer dan 25 rasverenigingen voorlichting over hun ras en de 

aanschaf en verzorging van verantwoord gefokte 

stamboomhonden. Duizenden honden met baasjes en 

andere dierenliefhebbers uit alle windstreken komen jaarlijks 

naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg. 

Om te genieten van acts, demonstraties en shows, 

workshops te volgen en te shoppen bij de 200 winkeltjes met 

de mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten dierenvoer. 

Korting op kaartjes

De kaartverkoop start op 1 februari aanstaande. De hele 

maand februari profiteert u van de Early Bird-actie. Deze 

geeft maar liefst € 5,- korting per ticket! 

Kijk voor meer informatie, actueel programma en tickets 

op www.animal-event.nl.

Tijdens Animal Event kunt u rekenen op heel veel activiteiten en demo’s met honden...

http://www.animal-event.nl
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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. 

40-jarig jubileum 
ELLEN KOPP

Op 1 januari 2019 was Ellen Kopp, 

administratief medewerkster op de afdeling 

Stamboekhouding, 40 jaar werkzaam voor de 

Raad van Beheer. Ellen werd natuurlijk in het 

zonnetje gezet in verband met het bereiken 

van deze bijzondere mijlpaal en kreeg onder 

meer een mooi boeket uit handen van 

directeur Rony Doedijns.

AMERIKAANSE KENNELCLUB OPENT HONDENMUSEUM IN 
NEW YORK

Op 8 februari aanstaande opent de Amerikaanse 

Kennelclub (AKC) officieel de deuren van een 

gloednieuw hondenmuseum midden in New York: 

The AKC Museum of the Dog, met meer dan 180 

hondenkunstwerken en een zestal interactieve digitale 

tentoonstellingen gewijd aan de hond. Een uniek 

museum en een must see voor hondenliefhebbers. 

Met deze opening is het museum teruggekeerd in de 

schoot van de metropool New York, op Park Avenue. Van 

1982 tot 1986 was het gevestigd in het New York Life 

Building, en verhuisde daarna naar St. Louis, Missouri, 

waar het dertig jaar bleef. In dit nieuwe museum komen 

het AKC Museum of the Dog en de AKC Collection voor 

het eerst onder één dak samen. In het pand zijn 

eveneens het hoofdkantoor, de bibliotheek en het archief 

van de AKC gevestigd. 

Interactief

Behalve de vaste collectie kunnen bezoekers ook 

genieten van interactieve exposities, zoals de “Meet the 

Breeds”-tafel, waar u met maar liefst 193 erkende rassen 

kennis kunt maken. Of de interactieve puppy-training, 

waarbij u in de vorm van een zogeheten avatar zelf via 

internet met een Labrador-pup aan de slag kunt met 

stem- en gebarencommando’s. 

Behalve dit soort geavanceerde digitale gadgets kunt u 

in de museumwinkel terecht voor allerlei accessoires en 

speeltjes voor de hond.

Meer informatie op de website van de AKC

https://www.akc.org/expert-advice/news/akc-museum-of-the-dog-to-open-in-nyc/
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EUROPESE DIERENARTSEN: BETERE REGELS VOOR ONLINE 
DIERENHANDEL 

De drie grootste Europese dierenartsorganisaties, 

te weten Federation of Veterinarians of Europe 

(FVE), Union of European Veterinary Practitioners 

(UEVP) en de Federation of Companion Animal 

Veterinary Associations (FECAVA), gesteund door de 

dierenbeschermingsorganisatie Four Paws, stuurden 

in december jl. een brief aan eurocommissarissen 

Ansip (digitale economie) en Andriukaitis (gezondheid 

en voedselveiligheid) waarin zij betere regels voor de 

online huisdierenhandel bepleiten.

Online hondenhandel is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen binnen de EU. Het min of meer constante 

aantal advertenties waarin huisdieren worden 

aangeboden, bedraagt meer dan 200.000. ‘Het internet 

is de plek waar frauduleuze handelaren in contact 

kunnen komen met nietsvermoedende consumenten’, 

aldus FECAVA-voorzitter Wolfgang Dohne. 

Verplichte I&R

Op dit moment is er nauwelijks regelgeving voor online 

handel binnen de EU. Dit vergroot niet alleen de kans op 

het importeren van ziektes die ook voor de mens 

gevaarlijk kunnen zijn, aldus Dohne, maar het leidt ook 

tot emotionele en financiële drama’s voor mensen die 

een zieke pup kopen die snel overlijdt. ‘Het maken van 

winst mag nooit belangrijker worden dan gezondheid en 

welzijn voor mens en dier’, benadrukte hij. ‘Voor een 

betere handhaving en voor een betere bescherming van 

mens en dier bepleiten de ondertekenaars een verplichte 

identificatie en registratie van honden in heel Europa.’ 

Aanbevelingen

De organisaties doen een aantal aanbevelingen om de 

regelgeving te verbeteren, zoals verificatie en registratie 

van hondenhandelaren, verplichte informatie over de 

verkochte dieren (incl. ID), een verbod op 

huisdieradvertenties en de mogelijkheid om schendingen 

van gezondheid en welzijn te rapporteren. De drie 

organisaties presenteerden bij deze gelegenheid een 

gezamenlijk rapport: ‘Working towards responsible dog 

trade’, waarin eveneens sterk wordt gepleit voor internet-

regelgeving. Daarbij doen zij ook een beroep op 

advertentiewebsites zoals eBay en Marktplaats, die mede 

verantwoordelijk zijn. 

Het rapport is te downloaden op de website van FECAVA

vlnr FECAVA-voorzitter Wolfgang Dohne, FVE-voorzitter 

Rafael Laguëns, UEVP-voorzitter Thierry Chambon

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://www.fecava.org/files/ckfinder/files/2016_Working%20towards%20responsible%20dog%20trade%20final%20draft.pdf
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312


13Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 2   |   januari 2019 Raadar

Spreekuur voorzitter 
Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt 

maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad 

van Beheer in Amsterdam. Er is geen specifieke datum 

gepland in de maand februari, maar u kunt 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.

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures bij aangesloten verenigingen. Voor meer informatie 

over deze en andere vacatures gaat u naar de vacaturepagina op onze website  

• KC Flevoland zoekt per direct een Instructeur G&G (m/v)

• KC De Kempen zoekt per direct een Instructeur Sport & Spel (m/v)

• KC De Kempen zoekt per direct een Instructeur Obedience (m/v)

• De vereniging Nippon Inu zoekt per direct een Penningmeester (m/v)

• De Raad van Beheer is op zoek naar een lid voor de Commissie Agility (m/v)

FAIRFOK: Cursus gedragsbeoordeling EDUPET

Op 9 maart aanstaande begint bij EduPet de Opleiding 

gedragskeurmeester. In deze cursus, die bestaat 

uit twee modules die in de loop van dit jaar worden 

gegeven, leren keurmeesters het gedrag van honden 

te observeren en interpreteren. Kandidaten die worden 

voorgedragen door rasverenigingen, hebben voorrang.

Deze opleiding is bedoeld om de rasvereniging, door het 

observeren en interpreteren van het gedrag van de hond 

tijdens een gedragstest, te voorzien van gegevens ten 

behoeve van inventarisatie of ten behoeve van de 

fokkerij. Ongeacht of dit nu een rasspecifieke- of een 

MAG-test betreft. Na het behalen van Module 1 & 2 kan 

de aspirantgedragskeurmeester stagelopen in de praktijk 

zodat men daarna ofwel een rasspecifiek examen kan 

doen, of een praktijktoets voor MAG-keurmeester.

Ook wordt het huidige gedragskeurmeesterkorps in de 

gelegenheid gesteld een opfriscursus te volgen ten 

behoeve van de interne betrouwbaarheid. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op www.edupet.nl.

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 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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EEN UITGAVE VAN

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.

mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
https://www.edupet.nl/gedragskeurmeestermodule1
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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‘RAAD HET RAS’ januari: 
zwitserse witte herdershond

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 januari was de Zwitserse Witte 

Herdershond. Winnaar van deze maand is Ingrid Stolzenbach-van 

Londen. Zij heeft haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. 

Gefeliciteerd!

voor de agenda: Informatiedag voor 
hondenfokkers 

Op woensdag 10 april aanstaande 

vindt in de Fokker Terminal te Den 

Haag de Landelijke Fokkersdag 

plaats, als aftrap van het 

Voorjaarsdagen Congres dat van 10 tot 12 april wordt 

gehouden. Op deze dag komen vooraanstaande 

veterinaire wetenschappers aan het woord over tal van 

onderwerpen die van belang zijn voor de fokkerij. Een 

prima kans om helemaal bijgepraat te worden, dus 

noteer deze datum in uw agenda!

Een greep uit de sprekers en onderwerpen die nu al 

bekend zijn: Herman Hazewinkel, specialist Orthopedie, 

over erfelijke gewrichtsaandoeningen; Anne-Marie 

Verbruggen, specialist Oogheelkunde, over erfelijke 

oogaandoeningen; Niek Beijerink, specialist Cardiologie, 

over erfelijke hartaandoeningen; Jeffrey de Gier, 

specialist Voortplanting, over fertiliteitsbegeleiding; 

PETscan over welke erfelijke aandoeningen bij bepaalde 

rassen kunnen voorkomen; Herman Egberink, specialist 

Virologie, over titeren van honden; de Nederlandse 

Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) over de import en 

export van honden en katten; Royal Canin over het 

nieuwe product Puppy Protech.

Voorjaarsdagen

Deze Landelijke Fokkersdag wordt door de 

Voorjaarsdagen Commissie georganiseerd voorafgaand 

aan het Voorjaarsdagen Congres, een jaarlijks 

terugkerend internationaal congres voor dierenartsen en 

paraveterinairen. De Landelijke Fokkersdag wordt 

georganiseerd in samenwerking met onder andere de 

Raad van Beheer, de Nationale Databank 

Gezelschapsdieren, Royal Canin, de NVWA, het 

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en 

verschillende specialisten diergeneeskunde.

Wat: Landelijke Fokkersdag

Wanneer: Woensdag 10 april 2019 van 9:00 - 17:30 uur

Waar: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch, koffie en 

thee. Gratis parkeren.

Meer informatie: www.voorjaarsdagen.eu 

De Fokkersdag vindt plaats op een prachtige locatie met een 

toepasselijke naam: de Fokker Terminal in Den Haag

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
http://www.voorjaarsdagen.eu


15Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 2   |   januari 2019 Raadar

‘GENERATIES & GEZONDHEID ONLINE’ NOG 
GEBRUIKSVRIENDELIJKER

In de databank Generaties & Gezondheid Online, die u 

vindt op de website van de Raad van Beheer, kunt u de 

afstamming van een hond of zijn gezondheidsuitslagen 

bekijken. Deze databank bevat de gegevens van 

honden die sinds 1 januari 1997 zijn geregistreerd in 

het Nederlands Honden Stamboek. U kunt er zoeken 

op NHSB-nummer, naam of chipnummer. Sinds 

kort is het ook mogelijk de gegevens te sorteren op 

stamboeknummer, geboortedatum, ras of naam. 

De gegevenslijst wordt standaard gesorteerd op 

geboortedatum. U kunt nu ook op andere gegevens 

sorteren, door eenvoudig op de desbetreffende 

gegevenskolom te klikken. Het is mogelijk om zowel 

oplopend als aflopend te sorteren. Een pijltje naast de 

titel geeft de sortering aan. 

Ga naar Generaties en Gezondheid Online

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

Wedstrijdkalender Windhondenrensport 2019

De Commissie voor de Windhondenrensport van de Raad van Beheer heeft de wedstrijdkalender 2019 van 

de Windhondenrensport vastgesteld en gepubliceerd. Het gaat om de agenda’s voor Windhondenrennen en 

Coursing.

Bekijk de Wedstrijdkalender Windhondenrensport

https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/7565131b9a544f02a1737538da5bf71d/wedstrijdkalender-2019.pdf
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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:

 →  1 - 3 februari Dog Show Eindhoven 

CAC/CACIB

 →  17 februari Gezelschapshondenshow Zutphen 

CAC

 →  1 - 3 maart Martinidogshow Groningen 

CAC/CACIB/Benelux Winner

 →  23-24 maart Dogshow Rijnland Hazerswoude 

CAC/CACIB

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

specifieke-agendas 

PRIJSWINNAARS PUPPY-
ENQUÊTE DECEMBER 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 december 2018 zijn: 

Leon Manders (boek Fokken van rashonden), Marga 

Verdonk (cadeaubon) en Hans Meijer (Boek Kynologische 

Kennis 1). 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

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.dogshoweindhoven.nl
http://www.gezelschapshonden.nl/
http://www.martinidogshow.nl
http://www.dogshowrijnland.com
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.puppyverschillen.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.

10 april 2019:  Landelijke Fokkersdag in de Fokker 

Terminal, Den Haag

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

(www.dagvandehond.nl)

12 juni 2019:  Symposium Genetica voor de 

Kynologie

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
www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl
https://www.royalcanin.nl
https://www.royalcanin.nl
https://www.eukanuba.nl
https://hulphond.nl

