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de namen van de pups en de chipper
in te voeren. Dat maakt het een stuk
eenvoudiger voor de fokker.

GRATIS INVUL SERVICE BIJ
DATABANK HONDEN
Databank Honden is een officiële
door de overheid aangewezen
databank voor de verplichte registratie van honden. Het is een
initiatief van de Raad van Beheer,
al meer dan 100 jaar de overkoepelende organisatie voor de registratie
van alle rashonden in Nederland.
Invul Service
voor fokkers van rashonden
Als extra gratis service biedt Databank Honden de mogelijkheid voor
fokkers van rashonden om de
nestgegevens van de gefokte pups
automatisch in te laten vullen op
Databank Honden. De nestgegevens
zijn de gegevens zoals die in het
NHSB, het Nederlands Honden
Stamboek, worden ingegeven door
de Raad van Beheer. Deze nestgegevens worden door de invul service
‘opgehaald’ uit het stamboek en
ingevuld in het aanmeldformulier
bij Databank Honden. De fokker
hoeft dan niet meer chipnummers,

Invul Service
voor pupkoper rashond
Voor de pupkoper bestaat de invul
service uit het laten ophalen en
invullen van de gegevens van de
raspup. De pupkoper hoeft dan
niet meer het chipnummer en de
naam van de hond in te voeren. Dat
maakt het een stuk eenvoudiger
voor de pupkoper.
De Invul Service werkt alleen voor
rashonden, omdat de gegevens van
rashonden bij de Raad bekend zijn.
Deze gratis service is afgelopen
maand actief geworden. Hiermee
heeft Databank Honden nu een
complete dienstverlening: gratis
Terug Vind Service én gratis Invul
Service, en is daarmee uniek in zijn
soort. Geen andere databank kan
deze service bieden. Meer informatie op: www.databankhonden.nl

BENELUX WINNER TITELS TE
BEHALEN VANAF AUGUSTUS
In de eerste uitgave van Raadar dit
jaar is er al aandacht aan besteed:
Dankzij het samenwerkingsverband
tussen België, Luxemburg en
Nederland zijn in deze landen vanaf
2014 de volgende nieuwe titels te
behalen: Benelux Winner, Benelux
Junior Winner, Benelux Veteranen
Winner en de drielanden titel
Benelux Champion. Omdat er nu al
vragen binnenkomen over toekenning van deze titels, willen wij de
voorwaarden nogmaals toelichten.
De Raad van Beheer heeft de eerste
Benelux Winner Show in Nederland
toegekend aan Stichting Honden-

RAADAR

59

ARTIKELEN UIT RAADAR
Onze Hond publiceert maandelijks enkele artikelen uit Raadar,
de Nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Alle aangesloten leden
ontvangen de nieuwsberichten
via het e-mailadres van het
secretariaat. Via de website:
www.raadvanbeheer.nl/raad-vanbeheer/nieuwsbrief-raadar/ kunt
ook u zich aanmelden om
Raadar regelmatig te ontvangen.

tentoonstelling Rotterdam. Zij zal
op 6 en 7 september 2014 de eerste
Nederlandse Benelux Winner Show
in Rotterdam organiseren. Deze
show zal in Nederland rouleren, en
dus ieder jaar door een andere
tentoonstellinggevende vereniging.

In België zal de eerste Benelux
Winner Show plaatsvinden op de
tentoonstelling te Brussel, op 6 en 7
december 2014. Voor Luxemburg
zal dat hoogstwaarschijnlijk de
tweejaarlijkse tentoonstelling op 30
en 31 augustus 2014 worden.
Let op: de hiervoor reeds behaalde
landstitels in bovenstaande landen
tellen niet mee voor het behalen van
de diverse Benelux titels.
De Raad van Beheer heeft de
criteria voor het behalen van de
diverse Benelux Winner titels in het
nieuwe Kynologisch Reglement
(KR) gepubliceerd. Deze criteria
kunt u terugvinden via de link op:
http://www.raadvanbeheer.nl/
uploads/media/KR_geldig_ vanaf_1_januari_2014.pdf De criteria
staan in het KR vanaf pagina 89.

