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Jaaroverzicht 2021: genieten van honden ondanks corona
De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht uit van hoogte-
punten in de Nederlandse kynologie. Daarin lees je waar de Raad van Beheer anno nu 
voor staat: gezonde en sociale honden. Het Jaaroverzicht 2021 blikt terug op het 
tweede coronajaar, dat onder meer resulteerde in een recordaantal van bijna 42.000 
afgegeven stambomen.
In deze ‘Houden van honden in woord en beeld’, dat circa 140 pagina’s telt, worden de 
hoogtepunten van de Nederlandse hondenwereld van 2021 prachtig in beeld gebracht. 

Highlights en thema’s
In het Jaaroverzicht vind je onder meer per maand gerangschikte highlights. Daar-
naast behandelt het een aantal thema’s, waaronder uiteraard de wijze waarop de Raad 
van Beheer is omgegaan met (beperkingen van) de coronacrisis, de verdere uitrol van 

IT4Dogs, de brachycefale hondenrassen, gezond-
heidsbeleid, lokale kynologie, de Kennis Tour 2021, 
en de hondensport-evenementen en -tentoonstellin-
gen. Daarnaast worden gewaardeerde overleden 
kynologen en jubilea vermeld, alsmede de kynologi-
sche cijfers over 2021. Je kunt de bladerversie van het 
Jaaroverzicht 2021 (en voorgaande edities) digitaal 
bekijken of een gedrukt exemplaar bestellen via 
www.houdenvanhonden.nl/jaaroverzicht. 
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Nieuwe duurzame kledinglijn 
voor landenteams 
Dit jaar voert de Raad van Beheer een 
duurzame kledinglijn in voor landen-
teams. Het is de bedoeling deze kle-
dinglijn meerdere jaren te gebruiken. Er 
is gekozen voor een combinatie van het 
merk Craft en Clique. De eerste kleding 
is besteld voor de WK-teams FCI 
Obedience en het EO-team Junioren 
Agility. Aan de kledinglijn voor 
supporters wordt nu hard gewerkt. 

Het jaaroverzicht zit vol met prachtig beeldmateriaal, 
onder meer van hondensportevenementen.
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Raad van Beheer Youth Zomerkampen 2022 
Dit jaar organiseert de Raad van Beheer weer twee Zomerkampen voor de jeugd. Op vrijdag 12 en zaterdag 
13 augustus is het Youth Zomerkamp voor deelnemers van 8 tot en met 13 jaar en hun hond. Van maandag 
15 t/m 17 augustus is het kamp voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar en hun hond. 
De Raad van Beheer heeft veel aandacht voor de jeugd, de kynologen van de toekomst, en heeft daarvoor een 
eigen jeugdclub: Raad van Beheer Youth. Deze club organiseert verschillende activiteiten voor jeugdige 
hondenliefhebbers. De afgelopen maanden is de organisatie hard bezig geweest om ook dit jaar weer een 
verrassend programma op te stellen voor beide kampen. Dat belooft vol te zitten met leuke en leerzame 
activiteiten, zoals workshops en clinics van tal van sporten die je met je hond kunt doen. Ook gaan de jonge-
ren weer creatief aan de slag, worden er allerlei spellen gespeeld en wordt het ook in de avond gezellig.
Meer informatie over de Youth Zomerkampen vind je op www.houdenvanhonden.nl. 
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Team NL wereldkampioenschap Agility bekend
Van 22 t/m 25 september wordt in Schwechat, Oostenrijk, het FCI Wereldkampioenschap 
Agility 2022 gehouden. Uit een aantal selectiewedstrijden is het definitieve Team NL gefor-
meerd, met als coaches Antal van Tienen en Esther Buth. Hieronder de combinaties.

Team Large: Wendy Willemse met Legend en Draig, Bianca van Gastel met Ffinics, Kim Tolner 
met Force, Nathalie de Korte met Brave (alle vijf Border Collies).
Team Medium: Janne Lise de Boer met Dali (Perro de Agua Español), Virginia Ouwehand met 

Liam (Miniature American Shepherd) , Monique v.d. Laarschot met 
Lovag (Mudi) en Patrick Driessen met Eep (Australian Kelpie).
Team Small: Jeanine Bekking met Sjinkie (Épagneul Nain Continental, 
Papillon), Jan Coumans met Yippie (Épagneul Nain Continental, 
Papillon), Michèle Taffijn met Dutch RePlay (Shetland Sheepdog) en 
Jasmijn van Vlimmeren (Épagneul nain continental, Papillon).

Meer over het FCI Wereldkampioenschap Agility 2022 vind je op 
www.awc2022.at.
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Nederlands record FCI Flyball 
Op het FCI-wereldkampioenschap Flyball, dat op 28 
en 29 mei jl. in het Belgische Lommel plaatsvond, 
heeft het Nederlandse team van de Holland Xpress 
een officieel Nederlands record gevestigd: 17,83 
seconden. 
Flyball bestaat al tientallen jaren, maar pas enkele 
jaren geleden heeft de FCI (Fédération Cynologique 
Internationale, de internationale koepelorganisatie 
op kynologisch gebied) de sport ook omarmd, met 
de oprichting van een internationale Flyball-com-
missie. Die commissie is hard aan het werk om de 
sport verder te internationaliseren, en organiseert 
elke twee jaar een wereldkampioenschap. Dit jaar 
ging het om het wegens corona uitgestelde WK van 
2020. De 64 snelste teams uit een flink aantal landen 

waren aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd 
door de Holland Xpress, het flyballteam van Kynolo-
genclub Zeeland. 
In de voorrondes presteerde de Holland Xpress 
bovenmatig goed. In hun divisie versloegen zij een 
aantal sterke teams. Uiteindelijk behaalden zij plaats 
51 met een officieel geregistreerd Nederlands record: 
17,83 seconden. De uitdaging is om dit record de 
komende tijd te verbeteren. De volgende editie van 
het WK wordt in 2024 georganiseerd. Hopelijk 
kunnen er dan meer Nederlandse teams afgevaar-
digd worden. 

Lees meer over de sport Flyball op 
www.houdenvanhonden.nl.  

Eerste Nederlandse nest Ciobanesc Romanesc Mioritic
Op 10 maart werd in Nederland het eerste nest Ciobanesc Romanesc Mioritic geboren, een Roemeens ras uit FCI-ras-
groep 1. Fokker is Marieke de Wolde van Berner Sennenhonden-kennel Vom Dürrbächler Wald in Ansen. De Mioritic is 
een rustige en stabiele hond. Een goede herdershond, zeer moedig en een efficiënte vechter tegen mogelijke indringers. 
Niet een hond die iedereen zomaar aankan. Na lang zoeken en fokkers te hebben gesproken in het buitenland, vloog 
Marieke net voor corona naar Roemenië waar ze een pup uitzocht: Victoria. Gaandeweg leek het Marieke een goed idee 
om een nestje te fokken met Victoria. Daarom reed ze vorig jaar met Victoria naar Polen, waar ze een geschikte reu had 
gevonden. Marieke: “Je moet er wat voor over hebben, maar ik wilde echt de allerbeste combi. Deze reu kwam van 
dezelfde fokker en hij raadde me deze aan. Victoria bracht haar elf pups zonder enige hulp ter wereld en ze is een heel 
goede moeder.” (Zie ook ‘Hond van de Maand’, pagina 62 – red.)

Moederhond Victoria 
beviel binnen vier uur 
van maar liefst elf pups. Fo
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