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MOOISTE ‘HOUDEN VAN HONDEN-MOMENT’ 2015
Houden van honden, daar staan we voor! De Raad van
Beheer is benieuwd hoe u ‘Houden van honden’ het
afgelopen jaar heeft beleefd. Daarom dagen wij u uit
om ons uw mooiste ‘Houden van honden-moment’ van
het afgelopen jaar
te laten weten. De
leukste momenten
maken kans op een
prijs. Insturen kan tot
en met 31 december
2015.

speciale ‘houden van honden’-kleurplaat. Een tekening of
ander knutselwerk is ook prima. Winnaars ontvangen
persoonlijk bericht. Namen van de winnaars worden in de
Raadar gepubliceerd. Digitale knutsels kunt u sturen naar
communicatie@raadvanbeheer.nl.

Uw inzending kunt u
doen in de vorm van
een foto of (voor de
kleinere
hondenliefhebber) de

Niet-digitale knutsels stuurt u per
post naar:
Raad van Beheer - Houden van
honden moment
Antwoordnummer 47240
1070 VK Amsterdam
Meer informatie,
inclusief kleurplaten,
vindt u op onze website

Houden van honden

1

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 3 | nummer 16 | december 2015

Raadar

NIET VERGETEN: ‘HOND VAN HET JAAR 2015’
Begin volgend jaar is ‘De Flint’ in Amersfoort het
toneel van de crème de la crème van de rashonden
uit Nederland: de ‘Hond van het Jaar 2015’-show. Op
zondag 10 januari kunt u weer genieten van tientallen
schitterende rashonden.
De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling
waarvoor iedereen kan inschrijven. Deelname gebeurt op
basis van een uitnodiging waarvoor je je kunt
kwalificeren op de tentoonstellingen door het
jaar heen. In de loop van september/oktober 2015
hebben de exposanten van wie de hond zich heeft
gekwalificeerd, een uitnodiging ontvangen om de hond
in te schrijven. U dingt mee voor respectievelijk de titel
Beste Hond van het Jaar, Beste Veteraan van het Jaar en
Beste Hond van de Nederlandse Rassen van het jaar.

In het kort
Datum : zondag 10 januari 2016
Locatie : ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort
Aanvang keuringen : 12.00 uur, zaal open om 11.00 uur
Entree : € 7,50 voor volwassenen
Reductie : € 2,50 reductie met kortingsbon kinderen, 65+
en gehandicapten

FOTOGRAAF ERNST VON SCHEVEN

€ 2,50 korting!
Voor meer informatie, onder meer over de keurmeesters
op de Dag van de Hond, kijkt u op de website van de
Raad van Beheer. Daar vindt u eveneens het
bestelformulier voor toegangskaartjes en de kortingsbon
ter waarde van € 2,50/kaartje!

PLAN VAN AANPAK ZWITSERSE WITTE HERDER
GOEDGEKEURD
Het Plan van Aanpak voor verbreding van de genenpool
van de Zwitserse Witte Herder is onlangs goedgekeurd.
Het geldt voor alle honden, dat wil zeggen alle
dekaangiften van alle fokkers van dit ras. Het geldt dus
niet alleen voor de fokkers die zijn aangesloten bij één
van de drie rasverenigingen.
In het kader van het project Fairfok werken wij aan
gezonde (ras)honden. Een van de maatregelen uit Fairfok
is het verbreden van de genenpool. Verbreding van de

genenpool kan onder meer door het toepassen van
outcross (het inkruisen van een ander erkend hondenras)
of door variëteitskruising (het kruisen van verschillende
variëteiten van een ras).
Voordat hiermee begonnen kan worden, moet eerst per
ras een plan van aanpak ter goedkeuring worden
voorgelegd. Daarin staat beschreven hoe de kruising e.d.
wordt uitgevoerd.
Onlangs heeft de Raad van Beheer het plan van aanpak
goedgekeurd voor de Zwitserse Witte Herder. In het plan
zijn vier maatregelen opgenomen:
• Het veilig stellen van de bestaande populatie.
• Het registreren van importhonden.
• Aankeuringen van look-alikes, waarbij de hond
minimaal 12 maanden oud moet zijn.
• Outcross, in de zin van het kruisen met een ander ras.
In het plan van aanpak, dat al in werking is getreden,
zijn de maatregelen nader uitgewerkt.

Houden van honden
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Het lange, maar prachtige
weekend van 11 t/m 13 december
bracht hét kynologisch
evenement van het jaar. Met
respectievelijk de Holland
Cup, de Eukanuba World
Challenge (EWC) en de Winner
Show konden duizenden
hondenliefhebbers uit binnen- en
buitenland zich vergapen aan
bijna 7.000 honden van 294
verschillende rassen. Winnaars
werden respectievelijk Bearded
Collie Beardie Connections
Kenji van M.C.H.B. Otto (BIS
Holland Cup), de Amerikaanse
Cocker Spaniel Very Vigie I
Don’t Know van F. Pichard en M.
Leonard-Nolle (winnaar EWC) en
Flatcoated Retriever Castlerock
Simply Magic van F. Brooks en
E.Dyrén (BIS Winner Show).
De Winner Show is er één van
superlatieven, waarbij het rijtje
‘groot, groter, grootst’ helemaal
van toepassing is. Op de Holland
Cup op 11 december
verwelkomden we maar liefst
2.383 honden (1.101 reu, 1.281
teef) van 261 verschillende
rassen en 1.583 exposanten.
Vervolgens ging de Winnershow
op 12 en 13 december daar nog
een flink overheen, met 4.138
honden (1.957 reu, 2.181 teef)
verdeeld over het recordaantal
van 294 verschillende rassen
(grootste aantal ooit in

FOTO’S: KYNOWEB

WINNER SHOW AMSTERDAM WEER GROOT SUCCES!

BIS Holland Cup: Bearded Collie Ch. Beardie Connections Kenji, E. M.C.H.B. Otto

Winnaar Eukanuba World Challenge:
Amerikaanse Cocker Spaniel: Ch. Very Vigie
I Don’t Know, Frankrijk, F. L. Pichard, E. M.
Leonard-Nolle

BIS Winner Show: Flatcoated Retriever,
Castlerock Simply Magic, F. D. Brooks, E. A.
Dyrén

Nederland!) en 2.792 exposanten.
Uitslag Holland Cup
BIS: Bearded Collie Ch. Beardie
Connections Kenji, NL/LU/BE/GB/DE
CIB NJK BWBE’15,W’14, NHSB
2859474 F. I. Hectors, E. M.C.H.B. Otto
Res. BIS: Samojeed, Cabaka’s
Happy Go Lucky, F. G.M. Morell, E.
G.M. Morell & G. Donato-Morell
(Beste Zelfgefokte)
Bekijk hier de complete uitslagen
van de Holland Cup
Uitslag Eukanuba World
Challenge
Winnaar: Amerikaanse Cocker
Spaniel: Ch. Very Vigie I Don’t
Know, Frankrijk, F. L. Pichard, E. M.
Leonard-Nolle
Runner-up: Schotse Terrier: Ch.
Mcvan’s To Russia With Love,
Crufts winnaar, F. V.L. Huber, E. M.
Knenkina
1st Runner-up: Toy Poedel: Tirkane
The Big Issue, E. A Ingram, K Ryan,
M Morzik, l Nelson & L Bryant
Uitslag Amsterdam Winnerhow
BIS: Flatcoated Retriever,
Castlerock Simply Magic, F. D.
Brooks, E. A. Dyrén
Res. BIS: Samojeed, Cabaka’s
Happy Go Lucky, F. G.M. Morell, E.
G.M. Morell & G. Donato-Morell
(Beste Zelfgefokte)
Meer zien? Kijk hier!
Bekijk hier video’s van diverse
onderdelen van de Winnershow
2015

Res. BIS Holland Cup: Samojeed, Cabaka’s
Happy Go Lucky
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MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE PENNINGMEESTER
Wat is je binding met de kynologie? Heb je zelf een hond?
‘In 1978 kregen wij onze eerste Schotse Herdershond. Tot
en met 2006 hadden wij thuis Collies en hebben we ook
een paar nestjes gefokt. In 1998 kregen we onze eerste
Shiba, op dit moment hebben wij nog acht Shiba’s. Mijn
vrouw is keurmeester voor een aantal rassen waaronder
de Shiba en de Collie. Af en toe fokken wij een nestje.’
Wat trekt je in de functie van penningmeester RvB?
‘Ik hou van uitdagingen. Momenteel zijn er belangrijke
beslissingen te nemen op het gebied van automatisering
en de financiering daarvan. Daarin kan ik een rol spelen.
Vanuit mijn bankervaring sluit de functie goed aan op
mijn kennis en kunde en ook gezien mijn
managementervaring kan ik een goede bijdrage leveren.’
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft een nieuwe
penningmeester: Albert Hensema! Raadar had een
mini-interview met Albert, waarin hij zichzelf aan u
voorstelt.

Ben je al eerder in een soortgelijke vrijwilligersfunctie
werkzaam geweest?
‘Jazeker. Hiervoor was ik voorzitter van een
personeelsvereniging en een ondernemingsraad,
penningmeester van SHV de Collieclub en voorzitter van

Wie is Albert Hensema?
‘Ik ben 60 jaar en ik woon in Zuid-Scharwoude. Ik ben
gehuwd, heb twee kinderen en één kleinkind. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam als interim-manager, met
als achtergrond financiële dienstverlening. Van 1975 tot
en met 2010 werkte ik voor banken, service providers,
makelaardijen en assurantiekantoren in verschillende
staf-, management- en directiefuncties. Sinds 2010 ben ik
werkzaam als interim-manager in diverse bedrijven
waaronder zorginstellingen.’

Rasgroep 1 Herdershonden en Veedrijvers. Naast
penningmeester van de Raad van Beheer ben ik ook nog
penningmeester bij de Amsterdamse Vereniging Voor
Sportschutters (AVVS).’
Wat betekent voor jou ‘houden van honden’?
‘Honden maken een onlosmakelijk deel uit van ons leven
en ons gezin, en geven ons veel plezier. Voor ons is het
een hobby waarbij de hond en zijn/haar gezondheid
centraal staan.’

Houden van honden
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KEESHONDEN: GEZONDHEID BOVEN KLEUR
Per 1 januari 2016 zijn Keeshonden met de niet
erkende kleur merle niet meer inzetbaar voor de
fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de
Raad van Beheer en de Nederlandse Keeshonden
Club hebben afgesloten.
De kleur merle komt niet voor bij de Keeshond en
veroorzaakt bij meerdere andere rassen
gezondheidsproblemen. Door het afsluiten van dit
convenant voorkomen we dat er gefokt wordt op
een modekleur en dat de honden daardoor mogelijk
gezondheidsproblemen ontwikkelen. Om de
maatregel in het convenant ook daadwerkelijk uit te
voeren, gaat de Raad van Beheer de kleuren van de
reu en teef bij de dekaangifte vanaf 1 januari 2016
controleren.

CAMPAGNE ‘WAAROM EEN RASHOND?’ GESTART
De Raad van Beheer is de campagne gestart om de verschillen tussen
rashonden met stamboom en honden zonder stamboom uit te leggen.
De kick-off was tijdens de algemene vergadering van 28 november.
De aanwezige leden kregen een promopakket met daarin posters,
folders en de banners voor Marktplaats en het uitzendschema voor de
radiospotjes voor 2015.
Dat we ook radiospotjes gaan inzetten in de campagne, is een primeur in
het meer dan 110-jarig bestaan van de Raad van Beheer! De
advertentiecampagne heeft als thema ‘Zoek de verschillen’. Daarbij
benadrukken we de voordelen van de rashond met stamboom en
promoten zo de verantwoord gefokte rashond met stamboom.
In 2016 bouwen we de campagne nog verder uit, zowel online als offline.
Maar we kunnen het niet alleen. Alle hulp is welkom. Als u de met zorg
gefokte stamboomhond een warm hart toedraagt en wilt helpen om deze
te promoten vindt u diverse promotiematerialen op de website
www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie.

Raad van beheer
Bezoek onze nieuwe website.
Alles over houden van honden!

www.houdenvanhonden.nl
Houden van honden
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EERSTE KEURMEESTER WATERWERK BENOEMD
Per 1 januari 2016 is de eerste keurmeester waterwerk in functie
benoemd: Beate van Genabeek.
Sinds enkele jaren is het mogelijk om waterwerkbrevetten te halen in
een door de Raad van Beheer goedgekeurd programma. In eerste
instantie konden alleen honden die hier van origine voor gefokt zijn
de brevetten behalen. De belangstelling voor dit programma bestond
echter ook bij eigenaren van andere hondenrassen, waarop de Raad
heeft besloten ook andere hondenrassen toe te laten.
De commissie Werkhonden heeft dit opgepakt door een
keurmeesterreglement op te stellen dat deels is overgenomen van de
keurmeesterreglementen die voor andere sporten die onder de CWH
vallen, zijn vastgesteld. Tegelijkertijd is de opleiding van een
keurmeester ter hand genomen. In september 2015 kon deze
keurmeester, Beate van Genabeek, theorie- en praktijkexamen doen.
Dit werd tijdens de brevettendag in Brielle afgenomen door een
Belgische leerkeurmeester. Daarvoor slaagde Beate met glans, zodat
de commissie Werkhonden haar ter benoeming kon voordragen.
De commissie werkhonden feliciteert Beate van Genabeek van
harte!

NIEUW: HONDEN-TV OP RTL-4!

Hart voor

Sinds kort is er een nieuw
hondenprogramma op
televisie: HondenTV. Het
programma wordt elke
week op zaterdagmiddag
15.30 uur uitgezonden en
gaat in op zaken als opvoeding, verzorging, voeding, vrije
tijd en zorg.

November 2015 | € 3,95
Nederland

01511

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 1 6 7 5

Grote test

Hoe achterdochtig
is jouw hond?
Blz. 36

Maak zelf

een unieke eethoek
voor je hond Blz. 73

28 ja

Hart voar
Die or

Elke mren
aand
verras
send!

Zwemles voor
waterschuwe
pinguïn Blz. 74

Van Brigitte Bardot tot
Jane Goodall: pioniers in
de dierenbescherming Blz. 22

Exclusief interview

Chirurg geeft
beer een
nieuw leven Blz. 32
Huisdierenverzekering

Zo bespaar je op
je uitgaven!
Blz. 58

over katten
9 misverstanden
Blz. 14

Begrijp me nou!

De geheime
taal van
konijnen
Blz. 45

Foto van de maand
Blz. 6

De eerste aflevering van HondenTV ging over pups en
alles wat daarbij komt kijken, gevolgd door respectievelijk
een aflevering over hondenbrokken en hulpmiddelen en
een aflevering over de bereiding van vers vlees en
actieve vakanties. Op de eigen website van het
programma, www.honden.tv, vindt u blogs van
hondendeskundigen zoals dierenarts en keurmeester
Hildeward Hoenderken.

Maak nu
kennis met

Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING 28 NOVEMBER 2015
Op zaterdag 28 november 2015 vond de 40e Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder
treft u de besluitenlijst aan.
• Notulen 38e AV d.d. 20 juni 2015 – goedgekeurd
(inclusief enkele wijzigingen).
• Exploitatiebegroting Raad van Beheer 2016 –
vastgesteld.
• Projectkosten en de campagne ‘Waarom een rashond’
voor 2016 – vastgesteld.
• De heer A. Hensema gekozen als penningmeester
Raad van Beheer.
• Voorstel aanpassing HR (samenstelling financiële
commissie) – goedgekeurd.

• Financiële commissie – de heren W. de Groot en J.
Lahaye herkozen. Nieuw gekozen leden: mevrouw L.
Stoppkotte-Linschoten en de heren A. van der Horst en
R. Boekholt.
• Aanpassing artikel 26 statuten (afschaffing Ledenraad)
– goedgekeurd.
• Voorstel tot aanpassing artikel V. KR (formele inbedding
van de sporten uitvoering door de Raad van Beheer in
het KR) – goedgekeurd.
• Voorstel tot aanpassing artikel III.29 KR
(registratiebewijs en stamboom) – goedgekeurd.
• Voorstel tot aanpassing artikel IV.18 KR (weigering
inschrijving exposities bij diskwalificatie) – goedgekeurd.

IERSE SETTER CLUB VIERT 100-JARIG BESTAAN
Dit jaar bestaat de Ierse Setter Club 100 jaar. De club is de enige door de Raad van
Beheer erkende rasvereniging voor de Ierse Setter en behartigt de belangen van
de Ierse Setter rood en Ierse Setter rood-wit. De club is opgericht in 1915 en is een
van de oudste rasverenigingen van Nederland. Van harte gefeliciteerd!
Meer informatie over de jarige Ierse Setterclub vindt u op hun website en nog veel
meer op hun zeer actieve Facebook-pagina

KYNOLOGISCH REGLEMENT (KR) WIJZIGT PER 1 JANUARI 2016
In de Algemene Vergaderingen van juni en november
2015 zijn er wijzigingen van het Kynologisch Reglement
(KR) vastgesteld. De onderstaande wijzigingen gelden
per 1 januari 2016.
• Aanpassing van de artikelen III.21 en III.22. Hiermee
wordt de mogelijkheid om digitaal dek- en
geboorteaangifte te doen, vastgelegd. De termijn voor
het doen van aangifte blijft gelijk. Verder geldt een
overgangsperiode, waarin nog geen administratiekosten
in rekening worden gebracht voor de papieren aangifte.
Deze periode duurt één jaar vanaf het moment dat het
digitale loket operationeel is, dus t/m september 2016.
• Aanpassing van artikel VIII.1 (BWG). De 10- en
24-maandenregels komen te vervallen en worden
vervangen door een 12-maandenregel. Vastgesteld is
dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende
nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste

•
•
•

•

•

twaalf maanden dient te zitten.
Toevoeging van artikel 33 HR: hierin is de samenstelling
van de financiële commissie geregeld.
De Ledenraad wordt afgeschaft. Artikel 26 Statuten
komt daarom te vervallen.
De titels 5 t/m 7 van hoofdstuk V zijn aangepast, zodat
de sporten FCI Obedience, Agility en Flyball formeel
zijn ingebed.
Aanpassing van artikel III.29: naast de eigendoms
overdracht is nu ook voor de adreswijziging formeel
geregeld dat het registratiebewijs moet worden
ingediend.
Aanpassing van artikel IV.18: personen en honden die
gediskwalificeerd zijn, kunnen ook geweigerd worden
bij de inschrijving voor een expositie.

Het nieuwe Kynologisch Reglement vindt u op de
website van de Raad van Beheer.

Houden van honden
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PRIMEUR: STABIJHOUN
NEDERLANDS
JEUGDKAMPIOEN
Marianne van Dam uit Ontstwedde (Gr.), fokker van
Stabijhouns, had dit jaar een primeur. Ze won met haar
zelfgefokte bruine Stabij-teefje Lutske Grietje fan è âlde
leane het Nederlands Jeugdkampioenschap. Het is voor
het eerst dat een bruine Stabij een kampioenstitel wint
bij dit Nederlandse ras.
Marianne, van harte gefeliciteerd!

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR SPEURHONDEN
In het weekend van 5 en 6 december jl. werd in Schijndel
het Nederlands Kampioenschap voor Speurhonden
gehouden. Er waren 19 combinaties geselecteerd, terwijl
er maximaal twaalf kunnen meedoen. Beide dagen
waren goed bezocht met speurfanaten die hun hart
konden ophalen. Nederlands kampioen werd Frans van
Gestel met Victor van de Koeberg die 192 punten en de
kwalificatie ‘uitmuntend’ behaalde.
De organisatie was in handen van VDH kringgroep
Schijndel. Hun inspanningen leverden twee dagen
topsport op. Twee ervaren keurmeesters (Arie Stam en
Toon Hop) kregen sporen voorgeschoteld, gelegd door
twee ervaren spoorleggers en twee spoorleggers die
voor het eerst op een kampioenschap voor speurhonden
aan het werk waren.

waren. Nico Ouwens met zijn Duitse Herder Juran van ’t
Palmaleinehof kreeg iedereen stil door maar liefst 98 van
de 100 punten te scoren op dit moeilijke veld.
Winnaar
Namens de Commissie Werkhonden reikte
portefeuillehouder John Lijffijt (bestuurslid Raad van
Beheer) de legpenning uit aan de nieuwe Nederlands
kampioen: Frans van Gestel met Victor van de Koeberg.
Hij behaalde een totaal van 192 punten en de kwalificatie
‘uitmuntend’. Tweede en derde (ex-aequo) werden Nico
Ouwens (189 p.), Frank Cornelissen en Henk Graas
(beiden 183 p.). De Commissie Werkhonden mag samen
met kringgroep Schijndel terugkijken op een sportief
weekend van hoog niveau!
Bekijk het totale klassement

Twaalf herders
Elf Duitse en één Mechelse Herder startten op zaterdag
op grasland. Voor de meeste deelnemers bleek dit te
doen. En op zaterdagavond was iedereen nog in de race.
Frans van Gestel met zijn Duitse Herder Victor van de
Koeberg bleek met 97 van de 100 punten de lijst aan te
voeren. De tweede dag was andere koek, de sporen
werden nu gelegd op akkers die gedeeltelijk erg nat
Nederlands kampioen werd Frans van Gestel met Victor
van de Koeberg. Tweede werd Nico Ouwens en derde
(ex-aequo) werden Frank Cornelissen en Henk Graas.

Houden van honden
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OUTCROSS BELGISCHE GRIFFONS
Sinds kort worden de Petit Brabançon, de Griffon
Belge en de Griffon Bruxellois ook door de
International Griffon Club Holland (Griffonya) en de
Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN)
vertegenwoordigd. Dit houdt in dat de vereiste
goedkeuring voor outcross ook bij deze verenigingen
kan worden aangevraagd.
Eind maart 2015 trad het plan van aanpak met betrekking
tot outcross tussen de Petit Brabançon, de Griffon Belge
en de Griffon Bruxellois in werking. Dit plan van aanpak
was afkomstig van de Pekingees en Dwergspanielclub,
op dat moment de enige belangenbehartiger voor de
Griffons. Nu zijn daar dus twee nieuwe clubs bijgekomen.
Zie ook het nieuwsbericht: ‘Goedgekeurde outcross
Belgische Griffons’ van 31 maart 2015

Outcross is een van de maatregelen uit het projectplan
Fairfok

‘RAAD HET RAS’ DECEMBER: BOHEEMSE HERDER
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van
de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In
samenwerking met Kynoweb plaatsen we een
vertroebelde foto van een rashond en u moet raden om
welk ras het gaat. Onder de inzenders van het goede
antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken
van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’.

Juiste antwoord december:
Boheemse Herder
(Chodsky Pes)

De rashond van de maand december was Boheemse
Herder (Chodsky Pes). Winnaar van deze maand is
Tammy Direks - van Lier uit Leunen. Zij krijgt het boek
van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

Bezoek onze nieuwe website.
Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Houden van honden
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GOEDGEKEURDE VERENIGINGS- NIEUWE VACATURE BIJ
FOKREGLEMENTEN (VFR’S)
VERENIGINGEN
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de
VFR van de onderstaande rasvereniging goedgekeurd:
• Papillon en Phaléne Club
Nederland (PPCN)

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature
bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de
vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website
• Kynologenvereniging Rijnland zoekt penningmeester (m/v)

STAMBOEK ONLINE IS ‘LIVE’
De vroegere Stamboek CD is vervangen door een gratis
online applicatie: Stamboek Online. In grote lijnen biedt
deze applicatie dezelfde functionaliteiten als de CDversie. Het is de bedoeling de gegevens ieder halfjaar
te actualiseren. Tot nu toe gebeurde dat slechts een
keer per jaar.
Om Stamboek Online te bekijken ga naar
www.houdenvanhonden.nl/stamboek-online.

INFORMATIEAVOND OVER
HERZIENING TUCHTRECHT
Momenteel wordt er een herziening van het Tuchtrecht
in het Kynologisch Reglement voorbereid. Omdat het
tuchtrecht taaie kost is, vinden we het belangrijk tijdig
uitleg te geven over wat de wijzigingen behelzen en
waarom ervoor gekozen is. Daartoe organiseren we
op 26 januari a.s. een informatieavond voor leden en
fokkers in ‘De Camp’ te Woudenberg.
Tijdens deze avond wordt kort uitgelegd waarom en
hoe het Tuchtrecht wordt herzien en zal er veel ruimte
zijn voor discussie en vragen. Ook wordt er die avond
zo nodig een kleine werkgroep geformeerd, die zich
over het concept van het herziene Tuchtrecht zal
buigen.
Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie en inschrijven voor deze avond ga
naar onze website.
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Raadar

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en
Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele
agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.
9 januari 2016: 	Nieuwjaarsreceptie - ‘t Spant!
Bussum (uitsluitend op uitnodiging)
10 januari 2016: 	Hond van het Jaar Show 2015,
De Flint Amersfoort, bekijk de

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad
van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

website
26 januari 2016:

Informatieavond over herziening
Tuchtrecht, De Camp, Woudenberg

22 mei 2016: 	Dag van de Hond, thema ‘Hond &
Ras’, www.dagvandehond.nl
11 juni 2016:

Algemene Vergadering
Raad van Beheer

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of
ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan
honden.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!

RAADAR OP IPAD OF
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android
tablet. U kunt de app downloaden via:
App Store Apple
Android store

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen
die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de
Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)
hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden
en downloaden via de website van de Raad van Beheer:
www.houdenvanhonden.nl/raadar.

social media
Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.houdenvanhonden.nl maar ook de 
Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer.
Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.

www.Houdenvanhonden.nl

