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DE NATIONALE: kampioenschapskeuring
nederlandse rassen
Op zaterdag 27 juni 2015 wordt de tweede CAC Show Nederlandse
Hondenrassen gehouden, onder een nieuwe naam: De Nationale. Dit
mooie evenement wordt gehouden in het Kynologisch Centrum Zwolle,
Anthonie Fokkerstraat 11 te Zwolle. Er komen veel standhouders, een uniek
horecaplein, een erering voor de eindkeuringen en een demonstratiering
waarin de werkende honden zich zullen presenteren.
De Eurodogshow te Leeuwarden in 2011, waarbij de
Nederlandse hondenrassen extra in het zonnetje
werden gezet, vormde de aanleiding voor de
rasverenigingen van de Nederlandse rassen om een
samenwerkingsverband aan te gaan. Dat resulteerde in
de eerste CAC Show
Nederlandse Honden
rassen op 29 juni 2013. Dat
werd een succes, dat
schreeuwde om een
vervolg.

Kamperen
De Nationale heeft voor iedereen kampeerplek, eigen
tenten zijn welkom op speciale plekken achter de ringen.
Campers hebben een eigen parkeerplaats op het
voorterrein, waar ze vanaf woensdag tot en met zondag
welkom zijn. Er zijn zelfs al
enkele campers aangemeld
vanuit het buitenland.

Erering
Evenals in 2013 worden de
eindkeuringen van de
negen rassen allemaal in de
erering gehouden. Voor het
publiek is dit een unieke
kans om alle rassen te zien
met hun beste exemplaren.
Dit keer met de deskundige
uitleg door Dick Baars.
Uiteraard worden hier ook
de Beste Jongste Pup, Pup,
Veteraan, Koppel en
Fokkerijgroep gekeurd.

Fokker van het jaar
De CAC Show wordt
afgesloten met de verkiezing
van de Beste Fokkerijgroep.
De fokker van deze groep
krijgt de titel ‘Fokker van het
Jaar’. De fokkerijgroepen
worden gekeurd door alle
keurmeesters. De
eindkeuring wordt gedaan
door keurmeesters Gerard
Jipping en Wim Wellens.
Meer informatie en
inschrijven op de website
van de Nederlandse
Hondenrassen
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PUPS ENGELSE BULLDOG OP NATUURLIJKE WIJZE GEBOREN
Op 7 mei jl. zijn er bij fokker Frans de Witte in Den Ham (Ov.) maar liefst acht pups van de Engelse Bulldog op
natuurlijke wijze geboren. Dit is het eerste nest dat het levenslicht ziet sinds de nieuwe regels met betrekking tot
toepassing van de keizersnede bij dit ras. Gefeliciteerd!
Raad van Beheer, Engelse Bulldog Club Nederland en
Bulldog Club Nederland hebben in 2014 een convenant
gesloten met daarin regels om te komen tot een betere
gezondheid van het ras. Er worden geen stambomen meer
afgegeven voor nesten waarvan de ouders niet aan de
regels van dit convenant voldoen. Eén van de regels is dat
de teef niet meer gedekt mag worden na een tweede
keizersnede. Er worden nog te weinig pups op natuurlijke
wijze geboren doordat teven, gezien hun bouw, veelal niet
in staat zijn natuurlijk te bevallen. Door de gezamenlijke
inspanningen van fokkers, rasverenigingen, dierenartsen en
keurmeesters begint het tij nu te keren. Wij zijn zeker trots
op dit eerste mooie resultaat. Wij hopen u nog regelmatig te
kunnen berichten over deze positieve ontwikkelingen!
Voor meer informatie over het convenant en het fokken
met de Engelse Bulldog verwijzen we u graag naar
onze website.

Voorlichtings en inspraakavonden ‘FAIRFOK’
Op dinsdag 26 mei aanstaande vanaf 20.00 uur
vindt er in De Schimmel te Woudenberg een extra
voorlichtings- en inspraakavond plaats over het
projectplan Fairfok. Op 22 juni vindt vervolgens nog
een extra voorlichtings- en inspraakavond plaats in
Den Durpsherd te Berlicum. Aanmelden graag via
www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond.

Op 15 september organiseert de Raad van Beheer ook nog
een extra AV om de onderdelen uit Fairfok die nog niet in
het Kynologisch Reglement (KR) zijn opgenomen, alsnog in
te bedden in het KR. Ter voorbereiding van deze AV
organiseren we diverse informatiesessies in het land.
Let op: u kunt uw vragen al van tevoren indienen via onze
website. Ze worden dan tijdens de bijeenkomst behandeld.

gezocht: leden voor het Honden Welzijn Team (HWT)
Het Honden Welzijn Team (HWT) van de Raad van
Beheer krijgt steeds meer werk en is daarom hard
op zoek naar nieuwe mensen die in het team mee
kunnen draaien. Beschikt u over ruime kynologische
ervaring en expertise, uitstekende communicatieve
vaardigheden, affiniteit met hondenshows en heeft u
tijd over? Geef u dan op, want we kunnen zeker nog
goede krachten gebruiken!
Het Honden Welzijn Team (HWT) is geen politie.
Integendeel, de mensen van het team zijn kynologen
onder kynologen. Mensen met een groot hart voor

rashonden, maar ook met veel kennis, ervaring en
expertise omtrent de juiste omgang met diezelfde
honden. Sinds een jaar zijn zij niet meer weg te denken
van hondenshows en -evenementen, waar zij zo nodig
coachend en corrigerend optreden. Belangrijk werk, dat
bijdraagt zowel aan het welzijn van onze honden als
aan een beter imago van de (ras)hondenwereld.
Reageren?
Stuur uw reactie per e-mail naar
hwt@raadvanbeheer.nl, dan hoort u snel van ons!
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VACATURE RAAD VAN BEHEER
Voorafgaand aan inschrijving in het Nederlandse Hondenstamboek, worden alle honden(nesten) bezocht door een
buitendienstmedewerker – ook wel chipper genoemd. Deze medewerker identificeert de honden door middel van
een transponder en controleert de nestomstandigheden. Voordat de buitendienstmedewerker actief wordt zal hij/zij
een korte opleiding tot chipper moeten volgen die door de werkgever wordt aangeboden.
In de regio Utrecht-Arnhem zijn wij op zoek naar een oproepkracht voor de functie van

FLEX-CHIPPER/BUITENDIENSTMEDEWERKER (M/V)
Hoofdbestanddelen van de functie
• Woonachtig op de lijn Utrecht-Arnhem.
• Het identificeren en registreren van honden.
• Controleren van kennelnamen.
• Het voeren van administratie.
• Onderhouden contacten met medewerkers bureau en
buitendienst, en met fokkers.

Functie-eisen
• Kynologische Kennis 1 of gelijkwaardig.
• Gevoel en passie voor honden.
• Aantoonbare ervaring met honden vanuit hobby of werk.
• Gemakkelijk in de omgang met klanten.
• In het bezit van een auto en rijbewijs.

Arbeidsvoorwaarden
De Flex-chipper valt onder de arbeidsvoorwaarden van een uitzendbureau met de daarbij behorende CAO. Bij
afwezigheid van de vaste buitendienstmedewerkers wordt de Flex-chipper opgeroepen.
Interesse?
Kijk voor meer gedetailleerde informatie op onze website

GOEDGEKEURDe VERENIGINGSFOKREGLEMENTen (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer
de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen
goedgekeurd:

• Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging
• Basset Griffon Vendéen Club Nederland
• Nederlandse Yorkshire Terrier Club

‘RAAD HET RAS’
mei: pointer
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 mei: Pointer

De rashond van de maand april was een
Pointer. Winnaar van deze maand is Anita
Jansen. Zij krijgt het boek van haar keuze
toegezonden. Gefeliciteerd!
Houden van honden
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AANRADER: RASHONDENFOKKER-PLAN VAN
PROTEQ DIER & ZORG
De Raad van Beheer en huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg hebben al jarenlang een prettige samenwerking in
het kader van verantwoord huisdierenbezit. Exclusief voor rashondenfokkers breiden we deze samenwerking nu
uit met het Proteq Dier & Zorg Rashondenfokker-Plan: eigenaren zijn verzekerd tegen hoge dierenartskosten,
‘uw’ pups zijn verzekerd van goede zorg en bovendien verdient u er nog iets aan.

Als hondeneigenaar moet je goed met je dier omgaan. Daar
hoort een huisdierenverzekering bij, die ervoor zorgt dat je
de soms hoog oplopende dierenartskosten kunt blijven
betalen. Als fokker heeft u veel contact met de nieuwe
raspup-eigenaar. Uw klant attent maken op het nut van een
goede huisdierverzekering is een logisch onderdeel van
verantwoord huisdierbezit, los natuurlijk van het feit dat u
ook wilt dat “uw pup” later goede medische zorg krijgt. Het
Rashondenfokker-Plan van Proteq Dier & Zorg is een
uitstekende manier om dit eenvoudig te regelen.

Wat is het Rashondenfokker-Plan?
Als de nieuwe rashondeneigenaar via uw website een
nieuwe Proteq Dier & Zorg Verzekering afsluit,
ontvangt u een premie van Proteq Dier & Zorg. De
nieuwe eigenaar krijgt bovendien korting op de
premie, zodat iedereen er wel bij vaart. U kunt zich
aansluiten bij het plan door een eenvoudig mailtje te
sturen naar Proteq Dier & Zorg, zij doen dan de rest.

Meer informatie?
Heeft u een vraag over het Rashondenfokker-Plan?
Bel gerust met Proteq Dier & Zorg, zij helpen u graag
op telefoon (072) 5 185 650. Of stuur een mailtje naar
verkoop@proteqdierenzorg.nl.

RAAD VAN BEHEER DOET HET GOED OP SOCIAL MEDIA!
De Raad van Beheer is heel actief op de social
media zoals Facebook en Twitter, en verheugt zich
in een groeiend aantal likes en volgers. Met dank
aan alle enthousiaste hondenliefhebbers die zo hun
waardering voor ons tonen!
Facebook
Onze Facebook-pagina kreeg tot nu toe al
meer dan 8.500 likes, het is dus nog maar een
kleine stap naar de 10.000! Het is een levendige
pagina met het laatste nieuws op kynologisch gebied,
aankondigingen en uitslagen van evenementen, veel
foto’s en natuurlijk de quiz ‘Raad het Ras’.
Bekijk de pagina en ‘vind hem leuk’!
Dag van de Hond
Voor de speciale pagina over de Dag van de Hond
hadden we medio mei al bijna 1.100 likes. Op deze
pagina houden we u op de hoogte van alle activiteiten
op deze dag en plaatsen we foto’s en verslagen.
Bekijk hem en ‘vind hem leuk’.

Twitter
Ook op Twitter is de Raad van Beheer inmiddels
heel actief. Dat vertaalt zich in een groeiend
aantal volgers, maar liefst ruim 2.500! Daar zijn we heel
blij mee, maar er kunnen er natuurlijk nog veel meer bij!
Bekijk onze Twitter-pagina en volg ons!

Nieuwe
pup in huis?
Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013
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Verslag informatie- en inspraakavond ‘Fairfok’
Op 29 april vond in Woudenberg de eerste van de drie geplande informatie en inspraakavonden van de Raad
van Beheer over projectplan ‘Fairfok’ plaats. Met ruim tachtig aanwezige leden, bestuurders, commissiesleden,
fokkers, geïnteresseerden uit de sector en overige belangstellenden, was de opkomst zeker goed te noemen. Een
verslag van Monique van Boxtel.
De avond startte om 20.00 uur met
presentatie van directeur Rony
Doedijns van de Raad van Beheer, die
het publiek door het hele projectplan
heen leidde. De tevoren ingediende
vragen behandelde hij meteen tijdens
deze presentatie. Aansluitend was er
ruimte voor aanvullende vragen, waar
gretig gebruik van werd gemaakt.

houden van honden

het fokken, de dieren waarmee hij
fokt moet (laten) onderzoeken op de
aanwezigheid van aandoeningen die
de gezondheid of het welzijn van de
dieren of hun nakomelingen kunnen
aantasten. Dit zal in ieder geval in de
eerstvolgende bijeenkomst van de
Werkgroep Fokkerij & Gezondheid
besproken worden.

Ambities
Algemeen belang
‘FAIRFOK’
Projectplan
gezonde
en
sociale
hond
in
Nederland
Met name over de in het plan
Het viel me op dat bezwaren tegen
genoemde ‘ambities’ bleek nog
‘Fairfok’ vaak gaan over de belangen
steeds verwarring en onrust te
van eigen honden, één specifiek ras
heersen. Zo bleek er weerstand te
dan wel één specifieke
zijn tegen de ambitie dat in de
rasvereniging. Ik vind het erg jammer
toekomst de nieuwe eigenaar van
dat hierbij niet gekeken wordt naar
een rashond ervan verzekerd is dat zijn hond gezond is het algemeen belang van de kynologie en dus het
en gemiddeld 11 jaar leeft. Zulke weerstand begrijp ik
algemene belang van de rashondenfokkerij. Om tot
niet. Je moet er als fokker toch niet aan denken dat je
goede oplossingen van de rashondenproblematiek te
bijvoorbeeld tegen een pupkoper moet zeggen: ‘Deze
komen is mijns inziens een breed plan zoals Fairfok
pup kost u €1.500,- maar de verwachting voor dit ras is nodig. Een verruiming van de zienswijze van de
dat deze hond op de leeftijd van 6-7 jaar overlijdt aan
kynologie is daarvoor noodzakelijk.
erfelijk hartfalen’? Ik kan mij niet voorstellen dat
fokkers niet de wens hebben om tegen pupkopers te
Er volgen nog twee informatie- en inspraakavonden
kunnen zeggen dat zij er alles aan gedaan hebben om
(zie aankondiging elders in deze Raadar). Ik raad
een zo gezond mogelijke pup te fokken. En dat door de iedereen aan zich aan te melden en van tevoren vragen
maatregelen van de afgelopen jaren de gemiddelde
in te dienen. Aanmelden kan op de website van de
levensduur van het ras hoger is geworden dan 6-7 jaar. Raad van Beheer
Let wel, we hebben het hier over een gemiddelde
leeftijd. Garanderen dat elke rashond probleemloos 11
jaar wordt kan natuurlijk niet, maar dat is dan ook niet
de ambitie.
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.

Buitenlandse reuen
Een andere vraag was hoe nu om te gaan met
buitenlandse reuen in verband met de uitslagen van
gezondheidsonderzoeken die in de matrix opgenomen
gaan worden. Moet de buitenlandse reu nu wel of niet
voldoen aan de eisen die de Nederlandse
rasvereniging stelt? Feit is natuurlijk dat we wat betreft
het testen van ouderdieren al ingehaald zijn door de
Wet dieren. Deze stelt dat de fokker, voorafgaand aan

Nestje
gefokt?

Registreer je pups op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013
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Update regeling import van pups
In de reeks gesprekken die wij met politici voeren om de regeling voor het importeren van pups naar Nederland
voor de kynologie aangepast te krijgen, hebben wij onlangs gesproken met Tweede-Kamerlid Rudmer Heerema
van de VVD (foto). Dat leidde tot een aantal goede afspraken.
Wij hebben ons standpunt
en voorstel goed op de
heer Heerema over
kunnen brengen. Tevens
hebben wij afgesproken
dat wij alle reacties die wij
uit het land ontvangen
hebben, zullen bundelen
en op hun verzoek aan de
VVD-kamerfractie zullen
aanbieden. Helaas werd het Algemeen Overleg (AO) over
legaal en gezond fokbeleid van 22 april jl. afgelast, omdat

de staatssecretaris nog niet alle benodigde stukken voor
dit overleg had afgehandeld.
Er staat een nieuw overleg gepland op 25 juni aanstaande.
Voor die datum hebben wij wederom overleg met de VVD
over de verdere aanpak van ons voorstel en om ervoor te
zorgen dat zij alle actuele en relevante informatie hebben
die ze kunnen gebruiken tijdens het overleg.
Wij verzekeren u dat dit onderwerp hoog op onze
prioriteitenlijst staat en dat wij er alles aan doen om een
voor de kynologie zo optimaal mogelijke regeling te
realiseren. Wij houden u op de hoogte!

VERNIEUWDE SPORTWEBSITE RAAD VAN BEHEER!
De website die gaat over sporten bij de Raad van Beheer, sporten.raadvanbeheer.nl, is vernieuwd. Het was al
mogelijk om snel en simpel je startlicentie(s) te verlengen, maar nu zijn de mogelijkheden verder uitgebreid.
De website is omgezet naar de nieuwe huisstijl, en brengt
nu ook de standen in de Agility-competitie, de behaalde
promotieplaatsen en de ‘uitmuntends’, evenals de stand
voor de teamcompetitie voor de NK-Teams. Ook de
laatste klassewijzigingen voor Agility kun je er nu vinden.
Natuurlijk kun je nog steeds je eigen gegevens en

startlicentie(s) zelf beheren via de knop ‘Mijn gegevens’.
Tot slot wordt er achter de schermen gewerkt aan nog meer
nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om in te loggen voor
de Verenigingen, die binnenkort wordt gerealiseerd.
Ga snel eens kijken op sporten.raadvanbeheer.nl

© Ernst von Scheven/Kynoweb
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TERUGBLIK Animal Event 2015
Van 8 t/m 10 mei werd het Animal Event in Hilvarenbeek gehouden. Dit grootschalige evenement trok maar
liefst 32.550 bezoekers – een recordaantal! Het was een zeer geslaagd, sportief en gezellig evenement met
een fantastische organisatie. Zo was het andermaal een perfecte happening om te laten zien dat het hebben en
houden van honden voor velen een mooie invulling van het dagelijkse leven is. Bijna 1 op de 3 bezoekers nam ook
nog eens zijn hond mee naar het event. Mooi dat dit kon!
Naast honden waren er onder meer ook katten, koeien,
kippen, schapen en paarden op het terrein, waarmee
uiteraard ook diverse demonstraties werden verzorgd.
Er was voor bezoekers (mét hond) veel te doen, zoals
kanoën met de hond, hondenaerobics en hoopers.
Daarnaast waren er uiteenlopende demonstraties van
Agility, FGI Obedience, speur- en detectiewerk, doggy
dance, clickertraining en canicross.
Dogcity
De Raad van Beheer investeert graag samen met haar
verenigingen en fokkers in het Animal Event, om de
rashond op grote schaal te promoten. De samenwerking
met de organisatie was ook dit jaar weer zeer plezierig en
ook deze keer hebben we gezamenlijk nieuwe thema’s
toegevoegd aan het programma! In de Raad van Beheer
Dogcity waren 25 verschillende rasverenigingen
vertegenwoordigd. Bezoekers konden niet alleen heel
veel leuke (honden)dingen doen, zien of kopen, maar ook
allerhande informatie vergaren over honden en (sport)
activiteiten met honden.
Fokkerstour
De zaterdag werd afgesloten met “De hond lust ‘em
rauw” een lezing door dr. Esther Hagen-Plantinga van de
Universiteit Utrecht, een van dé experts in Nederland op
het gebied van voeding. Dat de lezing als zeer boeiend
en informatief werd ervaren, blijkt wel uit het feit dat het

Spreker Esther Hagen-Plantinga (Universiteit Utrecht)
tijdens haar boeiende lezing over voeding

publiek bijna letterlijk de zaal uitgeveegd moest worden
omdat er moest worden afgesloten. De volgende keer
bouwen we iets meer uitlooptijd in…
De lezing vond plaats in het kader van de Fokkerstour
van de Raad van Beheer. Hij wordt nogmaals gehouden
op woensdag 3 juni in Zwolle, zie de aankondiging elders
in deze nieuwsbrief.
Let op: Binnenkort verschijnt er een speciale editie van
Raadar met een fotocompilatie van Animal Event en de
Dag van de Hond 2015!

Houden van honden
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Symposium Genetica voor de Kynologie
Op woensdag 17 juni 2015 organiseert het
Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van
de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in
samenwerking met de Raad van Beheer het jaarlijkse
symposium over genetica voor de fokkerij. Dit
symposium is een must voor degenen die een sleutelrol
vervullen op dit gebied in hun vereniging.
In het programma leert u hoe u kunt vaststellen wat de
gezondheidstoestand van uw ras in Nederland is, hoe
DNA-tests voor problemen van uw ras kunnen worden
ontwikkeld en hoe u alle mogelijkheden die er nu zijn kunt

bundelen om een effectief fokbeleid vorm te geven.
Tijdens de workshop (inmiddels volgeboekt) zal dieper
worden ingegaan op verschillende aspecten van de
populatiegenetica en moleculaire genetica en de
toepassing daarvan bij het fokken van gezonde
rashonden. Hierbij gaat men aan de slag met eigen
voorbeelden van de deelnemers en zet men theorie om
in praktijk.
Meer informatie
Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar de
speciale website.

NIEUWE AANWINST BIBLIOTHEEK RAAD VAN BEHEER
Regelmatig ontvangen wij van uitgevers en van auteurs interessante nieuwe uitgaven. Deze
werken nemen wij op in onze bibliotheek, waar u ze kunt inkijken. Zo ontvingen wij onlangs
een gloednieuw boek van de schrijfster Judith Gieskens, te weten de Engelse vertaling van
haar boek De Nova Scotia Duck Tolling Retriever, beeld van een bijzonder ras.
Judith Gieskens wilde dat haar boek een veel breder publiek zou bereiken. Daarom heeft
zij met de hulp van onder anderen haar zoon een Engelse versie van haar boek
gepubliceerd: “The Nova Scotia Duck Tolling Retriever, image of an extraordinary breed”.
Het boek is nu te vinden in de bibliotheek van de Raad van Beheer aan de Amsterdamse
Emmalaan, dus komt u eens kijken. Onze bibliotheek bevat een schat aan kynologische
boekwerken, een waar paradijs voor iedere hondenliefhebber! U kunt onze bibliotheek
bezoeken op afspraak. Vul hiervoor het bezoekformulier in op onze website.

VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
Deze maand hebben wij de volgende vacatures bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de vacatures
ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
→→Alaska Malamute Club voor Nederland zoekt
bestuurslid/voorzitter (m/v)
→→Bracco Italiano Club zoekt penningmeester (m/v)
→→De Greyhound Club zoekt bestuurslid (m/v)
→→Duitse Pinscher Vereniging Nederland (DPVN) zoekt
Beoordelaar dekaangiftes (m/v)
→→KC De Hofstad zoekt medewerker kantine (m/v)
→→KC De Hofstad zoekt instructeur Agility (m/v)
→→KC Gooi- en Eemland zoekt instructeur Agility en/of
stagiaire hiervoor (m/v)
→→KC Oss e.o. zoekt instructeur (m/v) Gehoorzaamheid (of
stagiaire)
→→KC Rijssen en Omstreken zoekt Instructeur Agility (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt instructeur Agility (m/v)

→→KC Rotterdam zoekt hoofdinstructeur/verantwoordelijke
Agility (m/v)
→→KC Weert e.o. zoekt instructeur ringtraining (m/v)
→→KC Zwolle en Omstreken zoekt beheerder
clubgebouw (m/v)
→→Kynologenverbond Nederland (KVN) zoekt secretaris (m/v)
→→Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” zoekt voorzitter/
bestuurslid (v/m)
→→Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse
Herdershonden (VDH) zoekt (eind)redacteur (m/v)
→→Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden zoekt
penningmeester (m/v)
→→Ver. van liefhebbers Duitse Herdershond ‘De
Grensstreek’ zoekt Pakwerker (m/v)

Houden van honden
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‘FAIRFOK’ IN DE PRAKTIJK: Wetterhoun Outcross –
TERUGKOMDAG
Op 3 mei werd in Zwolle de eerste “terugkomdag” voor de twee geslaagde Wetterhoun outcross-nesten uit 2014
georganiseerd. Alle pups en de beide moeders, twee raszuivere wetterhounteefjes, waren aanwezig. De dag was
vooral bedoeld om de nieuwe eigenaren desgevraagd over van alles te adviseren.
fokkerij komen. En daarvoor is een uniforme manier van
grootbrengen van belang. Zo krijgen alle pups de eerste
achttien maanden van hun leven hetzelfde merk voer.

foto: Rene´ Rigterink

Poedelnest

Na een hartelijke ontvangst en véél bijpraten werd er
gezamenlijk buiten gewandeld en mochten de honden
heerlijk met elkaar dollen. Daarna volgde er een lunch
voor iedereen en konden de eigenaren aan de beide
fokkers en mensen van de Fok Advies Commissie hun
vragen kwijt.

Afgelopen jaar zijn er twee outcross-combinaties
gedaan bij de Wetterhoun. Het ras had dringend
nieuwe genen nodig, en daar moet outcross voor
zorgen. In november 2014 werd het eerste nest met elf
pups geboren, uit een combinatie met een labrador.
Eind december, nog net in 2014, werd het tweede nest
met negen pups geboren, ditmaal uit een combinatie
met een grote poedel. In beide gevallen werden
raszuivere wetterhounteefjes gebruikt als moeder,
beide hadden eerder een nest gehad en hadden zich
daarmee voor de fokkerij bewezen.

Bij het ‘poedelnest’ was er extra aandacht voor het
vachtonderhoud. Het poedelbloed zorgt namelijk voor
een doorgroeiende vacht en een baard en snor, en dat
vraagt om een heel andere vachtverzorging. Omdat
ook hier weer van belang is dat er zo veel mogelijk
uniformiteit is, is hiervoor een beperkt aantal trimmers
benaderd, die de honden ook in de dagelijkse praktijk
helpen onderhouden. Omdat dit natuurlijk een geheel
nieuw fenomeen is voor de trimmers, werkt een kleine
groep ABHB-trimmers samen aan een speciaal
trimschema, zodat het toilet van de F1-pups straks
volledig zal overeenkomen met de authentieke
Wetterhoun. Zo kan een afwijkende vacht of haargroei
in elk geval geen afleidende factor zijn.
Op de terugkomdag werd er speciaal aandacht besteed
aan het dagelijkse onderhoud van de vachten en
werden alle hoofdjes alvast in het goede toilet
geschoren en geknipt.
Al met al een bijzondere dag waar alle deelnemers erg
enthousiast over waren. In oktober is de tweede editie,
waar ook zeker weer verslag van zal komen.
(Tekst: Marjolein Roosendaal)

Uniforme opvoeding
Het is de bedoeling dat er uit de twintig pups zo
objectief mogelijk wordt bepaald welke dieren er in de
Houden van honden
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Op herhaling: ‘De hond lust ‘em rauw’
Op 3 juni aanstaande om 20:00 uur organiseert de
Raad van Beheer in het Mercure Hotel te Zwolle een
lezing over het thema voeding. Spreker is een van dé
experts in Nederland op het gebied van voeding, dr.
Esther Hagen-Plantinga van de Universiteit Utrecht.
De lezing ‘De hond lust em rauw. Over verse voeding,
calcium en botgroei, en andere veelgehoorde
voedingsadviezen’ is onderdeel van de Raad van Beheer
Fokkerstour en werd al eerder gegeven tijdens het
Animal Event op 9 mei jongstleden. De lezing is evenwel
bij uitstek geschikt voor alle hondeneigenaren die meer
over voeding willen weten. Vandaar deze herhaling.
Inhoud sessie
Versvleesvoeding is volgens velen de beste manier van
voeren en de oplossing voor alle problemen. Maar wat

houdt het in, wat zijn de
beoogde voordelen, en met
welke risico’s moet rekening
gehouden worden? Is het
daadwerkelijk beter dan
brokvoeding? Esther Hagen zet
de voor- en nadelen op een rij.
Daarnaast besteedt zij aandacht
aan veelgehoorde bakerpraatjes
rondom voeding: Wat is waar en
wat is niet waar? En hoe zit het nou precies met voeding
en botontwikkeling?
Aanmelden en kosten
Toegangsprijs is € 19,50 inclusief koffie, thee en fris.
Aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden
zie www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.

DAG VAN DE HOND WEER GROOT SUCCES!
Zondag 17 mei organiseerde de Raad van Beheer voor het vijfde jaar de Dag van de Hond. Duizenden bezoekers
waren die dag actief op meer dan dertig locaties in het land, bij rasverenigingen of kynologenclubs. Een mooie
promotie voor de (ras)hond, de hondensport en voor onze verenigingen! Binnenkort presenteren we u een
uitgebreide impressie van dit mooie evenement in een speciale editie van Raadar!

Houden van honden
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DNA-AFNAME: BEPALING AFSTAMMING PUP
Om de afstamming van een pup te bepalen, neemt een buitendienstmedewerker met een swab wat wangslijm
af. In dat wangslijm zit DNA, dat wordt vergeleken met het DNA van de opgegeven ouderdieren. Daarbij wordt
gekeken naar specifieke meetpunten, ook wel markers genoemd.
Meetpunten
In de praktijk van de afstammingscontrole worden meestal
20 tot 40 meetpunten zichtbaar gemaakt. Daarbij wordt
gekeken of de meetpunten bij de pup overeenkomen met
de meetpunten van de ouderdieren. Wanneer 20 tot 40
verschillende erfelijke meetpunten gecontroleerd worden,
is de kans dat een onjuiste afstamming gemist wordt zeer
klein. De meetpunten die gebruikt worden voor
afstammingscontrole en identificatie leveren geen
informatie op over eigenschappen zoals kleur en kwaliteit
van een dier, plant of mens.
Als tenminste twee meetpunten niet overeenkomen, kan
de afstamming niet bevestigd worden.
Bijzondere situaties
In de praktijk komen bijzondere situaties voor. Enkele
voorbeelden zijn:
• Eén meetpunt past niet. Dit kan veroorzaakt worden door
een natuurlijke, nieuw ontstane variant. Dit wordt, uitgezocht
door extra meetpunten vast te stellen. Hierbij wordt een set
van nogmaals 20 tot 40 meetpunten bepaald. Indien na
deze typering van de extra meetpunten nog steeds slechts
één meetpunt niet past, wordt alsnog een afstamming
geaccepteerd.
• Een DNA-profiel van een ouderdier is afkomstig van een
ander laboratorium. Hoewel grote zorgvuldigheid toegepast

wordt in het opstellen van DNA-profielen op basis van
internationale richtlijnen (bijv. ISAG, de Internationale
Society for Animal Genetics), komen ‘schrijffoutjes’ voor die
pas zichtbaar worden in het laboratorium als een DNAprofiel gebruikt wordt uit een ander laboratorium. In
voorkomende gevallen dient een nieuw monster van het
betreffende ouderdier aangeleverd te worden.
Bezwaar aantekenen
Als een fokker de uitslag van het afstammingsonderzoek
betwist en bezwaar aantekent, kan een extra onderzoek
plaatsvinden. In dat geval kan van alle dieren (dus zowel
alle pups als de ouderdieren) DNA afgenomen worden.
Met dit DNA worden profielen opgesteld en wordt de
afstamming bepaald. Wij brengen hiervoor extra kosten
in rekening; er moet immers extra werk verricht worden.
Als blijkt dat de afstamming juist is en de fokker de
uitslag van het afstammingsonderzoek terecht betwist
heeft, neemt de Raad van Beheer deze extra kosten
alsnog voor zijn rekening. Het is dan aan ons om deze
kosten eventueel op een derde partij te verhalen. Is er in
eerste instantie een papieren profiel aangeboden dat
uiteindelijk niet correct blijkt te zijn en wordt op basis
daarvan een verkeerde conclusie getrokken, dan draagt
de Raad van Beheer hiervoor geen (financiële)
verantwoordelijkheid.

DNA-AFNAME: ACCREDITATIE-EIS LABORATORIA VERVALT
De eis dat een laboratorium geaccrediteerd moet zijn
voor het opstellen van een DNA-profiel komt per 1
juni 2015 te vervallen. Dit betekent dat de Raad van
Beheer vanaf die datum ook DNA-profielen van nietgeaccrediteerde laboratoria accepteert. Het profiel
moet wel een zogenaamd ISAG 2006 profiel waarbij
minimaal 18 markers bepaald zijn (een waarde
hebben gegeven).

De Raad van Beheer accepteert derhalve geen profielen
die niet voldoen aan de ISAG 2006 eis en profielen met
minder dan 18 markers. Als wij de afstamming met het
papieren profiel niet kunnen bepalen, kan het zijn dat er
alsnog DNA nodig is. In dat geval nemen wij contact met
u op. Voor de verwerking van DNA-monsters die via de
Raad van Beheer lopen, blijven wij samenwerken met
een geaccrediteerd lab.

DNA-AFNAME: BLOED VERSUS SWAB
De Raad van Beheer heeft voor de DNA afname gekozen voor Genotek® swabs. Wij hebben deze keuze gemaakt
omdat de kwaliteit van het DNA even goed is als de kwaliteit van het DNA bij bloedafname. Het bedrijf Genotek heeft
meerdere studies gedaan om dit te bewijzen, zie hiervoor de website van Genotek
Houden van honden
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VOOR DE AGENDA
26 mei 2015:	Voorlichtings- en inspraakbijeenkomst
Fairfok, Woudenberg
28 mei 2015:	Evaluatieavond

9 januari 2016:

Nieuwjaarsreceptie - Spant! Bussum

10 januari 2016:

Hond van het Jaar - Flint Amersfoort

22 mei 2016:

Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’

fokgeschiktheidskeuring
Engelse Bulldog
3 juni 2015:	Lezing over voeding, drs. Esther
Hagen-Plantinga, Mercure Zwolle,
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
7 juni 2015:

Flyballwedstrijd KC Culemborg

7 juni 2015:	FCI-Obedience Selectiewedstrijd
KC Gorinchem
11 t/m 14 juni 2015:

World Dog Show Milaan (Italië)

16 juni 2015:

Bijeenkomst Rayon Zuid, KC Roermond

17 juni 2015:	Symposium Genetica voor de
kynologie, Utrecht
18 tot 21 juni 2015:

WK FCI-Obedience Turijn (Italië)

20 juni 2015:	Algemene Vergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor leden)
21 juni 2015:

Flyballwedstrijd HSV WIK, Zaandam

22 juni 2015:	Voorlichtings- en inspraakbijeenkomst

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie
www.raadvanbeheer.nl/agenda.

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

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

Fairfok, Berlicum
27 juni 2015: 	De Nationale, CAC-show
Nederlandse rassen
27 en 28 juni 2015:

NK Agility, Volkel

5 juli 2015:

Flyballwedstrijd KC Rotterdam

5 juli 2015: 	FCI-Obedience Selectiewedstrijd
KV Voorne-Putten
19 juli 2015:	FCI-Obedience Nederland-Duitsland,

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.

Geldrop
25 en 26 juli 2015:	FCI-Obedience Joop de Reus Memorial
Cup in Trumau, Oostenrijk
4, 5 en 6 sept 2015:	2015: European Dog Show Oslo
(Noorwegen)
6 september 2015:

NK FCI-Obedience, Purmerend

15 september 2015: 	Extra Algemene Vergadering Raad van

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

Beheer in kader Fairfok (alleen leden)
8-11 oktober 2015:

WK Agility, Bologna, Italië

9 november 2015: 	Nimrod Jachtproef, provincie ZuidHolland. www.nimrodnederland.nl
28 november 2015: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor leden)

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

www.Houdenvanhonden.nl

