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MEER SAMENWERKING MET HULPHOND NEDERLAND

De Raad van Beheer gaat de samenwerking met 

Hulphond Nederland intensiveren. Al eerder stelden 

beide organisaties vast dat er overlappende belangen 

zijn als het gaat om gezonde honden en de belangrijke 

sociale rol van de hond. Dat resulteerde in een prettige 

samenwerking, die nu verder wordt uitgebouwd.  

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke 

beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. 

De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt 

nieuw perspectief. De organisatie heeft ruim dertig jaar 

ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden en is 

daarmee uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige 

organisatie die voor steeds meer beperkingen en 

zorgvragen hulphonden inzet.

Expertisecentrum

Hulphonden worden met respect voor het welzijn van de 

hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige 

trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig 

verschillende vaardigheden aan te leren. In het Hulphond 

Expertisecentrum worden aantoonbaar bewezen 

trainingen en methodieken ontwikkeld, om zo de 

allerbeste hulphonden op te leiden. Hulphond Nederland 

heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Doelgroepen

Hulphonden worden opgeleid als steun en toeverlaat 

voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of 

posttraumatische stressstoornis (PTSS, zie artikel in 

Volkskrant-bijlage. Ook jongeren met gedrags- of 

emotionele problemen, psychiatrische problematiek, 

ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en 

(licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de 

inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse 

jeugdzorgcentra heeft Hulphond Nederland hiervoor 

het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’ 

ontwikkeld. Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden 

kinderen en volwassenen én hun omgeving aan een 

betere kwaliteit van leven.

Kijk op onze website voor meer informatie over ‘honden 

met een hondenbaan’

https://hulphond.nl/volkskrant
https://hulphond.nl/volkskrant
https://www.houdenvanhonden.nl/echte-hondenbanen/
https://www.houdenvanhonden.nl/echte-hondenbanen/
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De groeps-

wandeling 

ging in ploeg-

jes van vijf tot 

zes kinderen 

met hond...

Even rust voor mijn baasje? Dan ga ik 

ook onder zeil...

Groepsfoto met begeleiders, onderonsje tussen baasje en hond en een vrolijk ontbijt met de hele groep...

YOUTH ZOMERKAMP: SPORTEN MET HONDEN EN VEEL LOL!

Van 16 tot en met 18 augustus werd op het terrein van KC Delft het allereerste Raad van Beheer Youth Zomerkamp 

gehouden. Een kleine twintig deelnemers in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar genoten samen met hun hond 

van workshops op gebied van honden en hondensport. Maar ook van andere dingen zoals bingo, films kijken, 

watergevechten of gewoon lekker op bed liggen en kletsen. 

Op het driedaagse programma stond onder andere 

Flyball, Agility, FCI Obedience, Balans en Coördinatie, 

Jacht, Hoopers, Showhandling, riemen maken en een 

groeps wandeling. 

Watergevecht

De weergoden waren het kamp goedgezind, het was 

prachtig weer. Voor de honden werd uiteraard goed gelet 

op rust, de kans om water te drinken en om af te koelen. 

De deelnemers zorgen voor zichzelf ook voor afkoeling 

met een estafette-race met water maar werden nog veel 

natter tijdens een spontaan watergevecht, waar ook een 

deel van de begeleiding niet aan ontkwam!

Partners in youth
Actief met je maatje!

Op de drukke slaapzaal slapen kind en hond bij elkaar, bij aankomst wordt iedereen welkom geheten
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En nog meer activiteiten: vlnr Flyball, Jachttraining, riemen maken en showtraining...

Het kamp zat vol workshops waarin de sporten goed aan bod kwamen. Hierboven tweemaal Agility en eenmaal FCI Obedience

Nieuwe vriendschappen

Iedereen heeft veel geleerd, genoten, plezier 

gemaakt en nieuwe vriendschappen gesloten. 

Begeleiding en workshopgevers genoten van de 

samenwerking tussen jongeren en hun hond, de 

deelnemers konden snuffelen aan sporten die ze 

nog niet kenden. Moe, maar vooral voldaan ging 

iedereen bepakt en bezakt met een mooie 

goodiebag van onze officiële partner in Youth 

Royal Canin, gewonnen prijzen, de zelfgemaakte 

hondenriem en hondenspeeltjes weer naar huis 

– in afwachting van het Zomerkamp 2017.

De waterestafette was een hoogtepunt en ‘ontaardde’ in een 

watergevecht...

De kinderen genoten vervolgens van (vlnr) workshop Balans & Coördinatie en Hoopers

In de workshop Vachtverzorging leerden de kinderen veel over de noodzakelijk verzorging van de hondenvacht.  

Daarna was het even goed rusten...
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WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

HOGE SCORE IN KLANTTEVREDENHEIDONDERZ0EK  
LEDEN 2016

In mei jl. hebben wij een Klant Tevredenheid Onderzoek 

(KTO) gedaan onder onze leden, om hun mening te horen 

over onze dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. 

Het resultaat mag er zijn: 82 procent van de leden is zeer 

tevreden of tevreden over onze dienstverlening! Dit is een 

stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van 2015. 

Uiteraard zijn we erg trots.

De respons op dit KTO was enorm! Vorig jaar had 30 

procent van de leden gereageerd, dit jaar maar liefst 

bijna 70 procent! Het grote verschil met de opzet van het 

onderzoek van vorig jaar was dat er nu drie verschillende 

enquêtes waren. Voor elk type vereniging een aange-

paste opzet: voor de rasverenigingen, de kynologenclubs 

en de bijzondere verenigingen. 

Aandachtpunten

Uiteraard blijven er altijd aandachtspunten om aan te 

werken. Dus blijven we bezig met verbeteren en 

optimaliseren en nemen we suggesties en opmerkingen 

ter harte. Zo hebben we een aantal vragen en suggesties 

uit het KTO voor onze leden ook meegenomen in het 

onderzoek onder fokkers dat tot 1 oktober loopt. Zie 

hierover het item elders in deze Raadar.

NEDERLANDSE KEURMEESTER/KUNSTENARES 
IN TENTOONSTELLING BRITSE KENNELCLUB

Dit portret van een Labrador Retriever is gemaakt door kunstenares en keurmeester Tuus van 

Adrichem Boogaert (1943). Het was te zien op een kunsttentoonstelling met de Labrador 

Retriever als thema in de Art Gallery van de Britse Kennel Club. Tuus was ooit bekend fokker 

van Labradors en is nog altijd FCI-keurmeester Best in Show voor groep 7 en 8. 

Schilderen doet ze al 25 jaar, het helpt haar als keurmeester om nóg beter te kijken naar 

honden. Op de tentoonstelling, die tot 29 juli jl. liep, hingen meerdere werken van Tuus. En 

daar zijn we trots op!

AANGEPAST KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 AUGUSTUS 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2016 zijn er wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) 

vastgesteld, die per 1 augustus jl. in werking zijn getreden. 

Het gaat om de volgende aanpassingen:

 →  aanpassing van artikel 33 HR (samenstelling financiële 

commissie),

 →  aanpassing van artikel 13 HR (procedure initiatiefvoorstel),

 → aanpassing van artikel III.21 KR (spermabank),

 →  aanpassing van artikel 1.4 en IV.132 KR (organisator 

clubmatch),

 →  toevoeging van artikel IV.54 KR (organisator 

tentoonstellingen),

 →  artikel IV.12 KR is geschrapt (beschikbaar stellen 

prijzen),

 →  aanpassing van artikel IV.121 KR (volgorde keuren KCM),

 →  aanpassing van artikel V.32 en artikel V.33A KR 

(windhondenrennen).

Bekijk onze webpagina over het Kynologisch 

Reglement.

http://www.houdenvanhonden.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/
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BEZOEK DE EUROPEAN DOG SHOW 2016 IN BRUSSEL

Op 26 augustus start in Brussel de FCI European Dog Show. Het belooft weer een enorm 

spektakel te worden, met maar liefst 12.035 deelnemende honden uit 54 landen, 

verdeeld over vijf indrukwekkende hallen en een oppervlakte van 55.000 m². De honden 

worden door 96 keurmeesters uit 35 landen beoordeeld. Brussel is niet ver, dus komt 

dat zien!

Nederland staat met 876 

deelnemende honden op de vijfde 

plek qua aantallen deelnemers. De 

meeste deelnemers komen uit 

Frankrijk met 1.780 honden, gevolgd 

door gastand België (1.414), Italië 

(1.289) en Rusland (1.181). 

Titels 

Aan de titels Europees Jeugd kampioen, Europees 

Kam pioen en Europees Veteranenkampioen zijn nu ook 

de Benelux Winner titels BWBE’16, BJWBE’16 en de 

BVWBE’16, de Belgische Winner titels, kwalificatie voor 

Crufts 2017 

en een dubbel 

CAC verbonden. Een must voor de 

echte liefhebber!

Meer informatie

Op de website www.european 

dogshow2016.com krijgt u meteen 

de meest gestelde vragen in beeld. 

Uiteraard vindt u er de nodige achtergrondinformatie, 

zoals de lijst met keurmeesters. Locatie: Brussel Expo, 

Place de la Belgique 1, Brussel. Met in de nabije 

omgeving circa 12.000 parkeerplaatsen.

Kick-off World dog show 2018

Tijdens de  European Dog Show in Brussel vindt de 

feestelijke kick-off plaats van de World Dog Show die 

van 9 – 12 augustus 2018 in Nederland zal worden 

gehouden. 

Tijdens een speciale persconferentie presenteren we de 

Raad van Beheer-stand, de keurmeesterslijst en een 

bijzonder animatiefilmpje over de WDS. De animatie en 

de keurmeesterslijst zijn vanaf nu beschikbaar op de 

website, www.wds2018.com!  

De Brussel Expo biedt een geweldig 

podium voor meer dan 12.000 honden.

De speciale WDS2018-stand van de Raad van Beheer op de 

EDS in Brussel

http://www.petsplace.nl
http://www.europeandogshow2016.com
http://www.europeandogshow2016.com
http://www.european dogshow2016.com
http://www.wds2018.com
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OPROEP: PROMOOT PETSCAN BIJ UW DIERENARTS!

Met PETscan brengt het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG, Universiteit Utrecht) erfelijke 

ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld. PETscan is een landelijke database waarin de diagnoses van 

Nederlandse dierenartsen worden gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor 

het welslagen van PETscan moeten zo veel mogelijk dierenartsen meedoen. Vraag uw dierenarts of hij al meedoet!

In PETscan verzamelt men diagnose, 

geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en 

chipnummer. Gegevens van de eigenaar 

worden niet geregistreerd, zodat privacy 

is gewaarborgd. Het expertisecentrum 

kan op basis van de PETscan 

fokkerijadviezen aan de rasverenigingen 

geven, die hun fokbeleid hierop aan 

kunnen passen. Omdat de metingen met 

PETscan continu doorgaan, is het succes 

van het gevoerde beleid direct zichtbaar. 

Dierenartsen die aan PETscan 

meewerken, ontvangen alle adviezen 

van het ECGG aan rasvereni gingen. Ze 

kunnen daarmee de fokkers in hun 

praktijk begeleiden en adviseren.

Promoot PETscan!

Momenteel werkt zo’n 10 procent van de dierenarts-

praktijken mee aan PETscan, terwijl 

technisch gezien al 90 procent mee 

zou kunnen doen. Hoe hoger de 

dekking, des te waardevoller de 

gegevens uit PETscan. Daarom zou 

het geweldig helpen als fokkers en 

hondeneigenaren zelf aan hun 

dierenarts vragen of hij meedoet. 

Heeft uw dierenarts nog geen 

promotiemateriaal voor de PETscan 

in de wachtkamer? Dan doet hij 

waarschijnlijk nog niet mee. Vraag 

hem ernaar en overtuig hem om 

alsnog deel te nemen aan PETscan!

Voor meer informatie kijk op de website van het 

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren of stuur 

een e-mail naar ecgg@uu.nl.

EXAMEN KYNOLOGISCH KENNIS 1: 62 GESLAAGDEN!

Op zaterdag 2 juli jl. was het volle bak tijdens het examen Kynologische Kennis 1, dat werd afgenomen in De Camp te 

Woudenberg. Maar liefst 76 mensen gingen op voor het examen, waarvan er 62 slaagden. Drie kandidaten kregen een 

herkansing voor een of twee vakken. 

De cursus Kynologische Kennis 1 (KK 1) biedt basiskennis 

voor iedereen die meer van honden wil weten. 

Interessant als basis voor bijvoorbeeld (aspirant) 

bestuurders van een kynologische vereniging of 

(aspirant) fokkers. Ook is de cursus een goede basis 

voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de 

opleiding tot keurmeester of instructeur.

Meer informatie over KK1 

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

http://www.databankhonden.nl
http://www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/patientenzorg/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren
http://www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/patientenzorg/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren
mailto:ecgg@uu.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologische-kennis-1/
http://www.databankhonden.nl
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Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

SUPERHOGE WAARDERING RAAD VAN BEHEER KENNISTOUR!

Inmiddels kunnen we terugkijken op twee zeer 

geslaagde sessies in de Raad van Beheer Kennis Tour 

2016 - 2017. Marjolein Roosendaal beet het spits af, 

gevolgd door Erik den Hertog, wiens lezing maar liefst 

een 9,5 als waardering kreeg. Een korte impressie.

Marjolein Roosendaal: ‘De wereld van kleuren bij 

honden – vachtkleuren’, 13 juli, Woudenberg

Marjolein Roosendaal trok een volle zaal met ruim 70 

deelnemers. De vervolgsessie over kleuren die zij op 5 

oktober aanstaande geeft, is al volgeboekt. Daarom zijn 

we momenteel in overleg met Marjolein over extra 

sessies in 2017. 

Heeft u interesse, meld dit dan via het aanmeldings-

formulier op onze website, zodat we u kunnen inplannen.

 

Erik den Hertog: ‘Spuiten en slikken: darmziekten bij 

rashonden en honden met rare dingen in hun maag’, 10 

augustus, Zwolle

Deze lezing werd zeer gewaardeerd door het aanwezige 

publiek en kreeg een ruime 9,5 als cijfer! Een deelnemer: 

‘Het was super interessant vanavond. Alle lof voor de 

deskundige en humoristische spreker! Tof!!’ Erik den 

Hertog spreekt ook nog op 9 november in Woudenberg 

en er is nog plaats... dit mag u niet missen! 

Aanmelden en meer informatie over de Kennis Tour vindt 

u op www.houdenvanhonden.nl/kennistour

Volop vermaak bij ‘jacht 
& buitenleven’

Het driedaagse evenement Jacht & Buitenleven vindt 

van 26 tot en met 28 augustus plaats op het landgoed 

Velder in Brabant. Liefhebbers vinden er alles op het 

gebied van jacht, outdoor en buitenleven. 

Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, oprich ter 

en lid van de Raad van Beheer, is hier met een grote stand 

aanwezig. Bezoekers kunnen op zaterdag en zondag 

deelnemen aan wildplukwandelingen en kook demon straties 

van Ellen Mookhoek en de koks van restaurant vereniging 

Euro-Toques. Alle dagen bent u welkom in de stand voor 

een praatje over jacht in Neder land en een kennismaking 

met de mensen van de jagersvereniging. Voor meer info zie 

www.jachtenbuitenleven.nl.

De lezing van Erik den Hertog kreeg een waardering van 

9,5!

http://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
http://www.jachtenbuitenleven.nl
http://www.jachtenbuitenleven.nl
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FAIRFOK: NU OOK  PATELLA LUXATIE ONDERZOEK 
BESCHIKBAAR VOOR REGISTRATIE EN PUBLICATIE

Sinds 1 augustus jl. is het mogelijk patella luxatie 

screeningsonderzoek via de Raad van Beheer te laten 

administreren en publiceren. Dat kan uitsluitend via 

dierenartsen die een contract met ons hebben gesloten. 

De lijst gecontracteerde dierenartsen wordt regelmatig 

uitgebreid. De eigenaar kan het screeningscertificaat 

direct na het onderzoek downloaden van onze website. 

Na het verstrijken van de bezwaartermijn zijn de 

resultaten zichtbaar op de website bij Generaties & 

Gezondheid Online.

Stamboomhonden worden regelmatig gescreend op 

gezondheidsproblemen, om zodoende te selecteren en de 

beste dieren in te zetten voor de fokkerij. Zo krijgen de 

nakomelingen goede kansen op een gezond leven. Omdat 

het exterieur (uiterlijk) erfelijk bepaald is, is de aanleg voor 

knieproblemen ook voor een deel erfelijk. 

Om na te gaan of een hond patella luxatie heeft, moet hij 

fysiek worden onderzocht. Dit gebeurt - zonder verdo ving- 

op een onderzoektafel, waarbij het dier staand en liggend 

wordt onderzocht. Als een hond O-benen heeft (vaker bij 

kleine rassen), wordt de knieschijf naar binnen getrokken. 

Deze honden ontwikkelen eerder patella luxatie, waarbij 

de patella over de rand van de groeve naar binnen schiet. 

Grotere honden hebben eerder een koehakkige bouw, 

waarbij de hakken dichter bij elkaar staan dan de voeten. 

Daardoor wordt de knieschijf wat meer naar buiten 

getrokken en zijn er vaker problemen met het naar de 

buitenzijde verplaatsen van de knieschijf.

Uitslagen bekijken en downloaden

Een account bij de Raad van Beheer is nodig om de 

uitslag van het screeningsonderzoek online te kunnen 

bekijken en downloaden. Heeft u nog geen account? 

Maak dan hier uw account aan voordat u naar de 

dierenarts gaat. 

Kijk voor meer informatie op onze website. 

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

Uitvoeringsregels Onderscheidingen aangepast

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft de Uitvoeringsregels Onderscheidingen aangepast. De belangrijkste wijziging 

betreft het criterium dat er geen sprake mag zijn van een veroordeling door het Tuchtcollege voor de Kynologie. Als er 

sprake is van een veroordeling waarbij slechts een boete is opgelegd, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

De gewijzigde uitvoeringsregels zijn terug te vinden op onze website

http://www.dogshowmaastricht.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-patella-luxatie/
https://www.houdenvanhonden.nl/registreren_account/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/patella-luxatie/
http://www.wds2018.com
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/onderscheidingen-binnen-de-kynologie
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RAAD VAN BEHEER OP HORSE EVENT

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom zijn wij van 9 - 11 september met ons ‘Houden 

van Honden-dorp’ aanwezig op Horse Event. Met 30.000 bezoekers is dit het grootste educatieve 

paardenevenement van Nederland. Het vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Raad 

van Beheer vult één van de twaalf pleinen op Horse Event, die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam 

programma voor jong en oud.

In het Houden van Honden-dorp, dat wij in samen wer-

king met Prins Petfoods hebben opgezet, treft u onze 

stand en die van diverse rasverenigingen. Die nemen 

uiteraard hun  honden mee, zodat u kunt genieten van 

prachtige rassen. Er is iedere dag een raspresentatie op 

het plein bij de stands. 

Gezien het succes van de afgelopen jaren en het feit dat 

een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse Event 

een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als ideale 

plek om de stamboomhond te promoten bij een groot en 

toegewijd publiek. Van harte aanbevolen! 

Voor meer informatie zie www.horse-event.nl.  

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

INSCHRIJVEN HOLLAND CUP EN WINNER SHOW

We herhalen het nog maar even: de inschrijving voor de Holland Cup en de Winnershow (9 t/m 11 december), de 

grootste hondententoonstelling van Nederland, is geopend. Wie vóór 12 oktober 2016 inschrijft, krijgt vroegboekkorting 

op het inschrijfgeld. De sluitingsdatum (voor inschrijvingen en betalingen) is 11 november 2016.

Op dit moment is de informatie nog hoofdzakelijk 

bedoeld voor de exposanten, maar in de loop van de 

komende maanden volgt er steeds meer informatie ook 

voor andere geïnteresseerden, zoals bezoekers en 

standhouders. Tot ziens in Amsterdam!

Keurmeesters

Voor de keurmeesterslijst van de Holland Cup kijk hier.

Voor de keurmeesterslijst van de Winnershow klik hier.

Klassen en inschrijfgeld

Informatie over de klassen en inschrijfgelden vindt u hier. 

http://www.horse-event.nl
http://www.horse-event.nl
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
http://www.winnershow.nl/?page_id=1563]
http://www.winnershow.nl/?page_id=2374
http://www.winnershow.nl/?page_id=509
http://www.winnershow.nl
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Kerstshow KC NIJMEGEN verhuist naar Gorinchem

Op 17 en 18 december aanstaande vindt de Kerstshow 

van KC Nijmegen plaats in de Evenementenhal 

Gorinchem. Normaliter zou de show in Cuijk plaats-

vinden, maar doordat het evenementencomplex aldaar in 

mei jl. door brand werd verwoest, moest men uitwijken. 

In Gorinchem werd een prima alternatief gevonden. 

In de directe omgeving van Nijmegen waren geen 

geschikte hallen beschikbaar, en terug naar een sporthal 

- met een aangebouwde tent (in de winter) en parkeer-

perikelen - was voor de organisatie geen optie. De 

Evenementenhal in Gorinchem biedt 15.000 m2 tentoon-

stellingsoppervlak en duizenden gratis parkeerplaatsen. 

Met deze capaciteit kon de historische 3-daagse show 

bovendien worden omgezet in een 2-daagse.

Gezellig

De organisatie is ervan overtuigd dat het met hulp van de 

vele vrijwilligers die bij het evenement betrokken zijn, 

ook in deze grote hal zal lukken een gezellige kerstsfeer 

te creëren. Bestuur en medewerkers van KC Nijmegen 

hopen dan ook in het weekend van 17 en 18 december 

vele hondenliefhebbers en hun honden te mogen 

begroeten om in een traditionele sfeer, als vanouds, het 

kynologisch jaar 2016 af te sluiten.

Kijk op www.kerstshow.com voor een volledige 

rasgroepindeling en keurmeesterslijst. 

HANDLEIDING ORGANISATIE RASEXAMENS AANGEPAST

De handige Handleiding voor het organiseren van rasexamens door rasverenigingen is aangepast conform de 

nu geldende Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid. De handleiding kunt u vinden op het besloten deel voor 

verenigingen van onze website.

Onterecht wordt deze handleiding nog wel eens gezien als een reglement, maar dat is niet correct. De informatie die 

er in staat is slechts bedoeld als hulpmiddel bij de organisatie. De regels waar een ieder zich aan moet houden, vindt 

u in de Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid, die u eveneens vindt op onze website.

http://www.kerstshow.com
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/aanvraagformulieren/aanvragen-rasexamen/
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/aanvraagformulieren/aanvragen-rasexamen/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/rasexamens/
http://www.royalcanin.nl
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Fokker NIET VEROORDEELD VOOR fraude met  
DNA-testresultaat

Het Tuchtcollege voor de Kynologie heeft onlangs uitspraak gedaan in een klacht tegen een fokker van Golden 

Retrievers. De fokker zou documenten met DNA-testresultaten hebben vervalst. De klacht kreeg landelijke 

bekendheid doordat er op 7 november 2015 in het TV-programma Kassa! aandacht aan werd besteed. Daags voor 

de uitzending maakte de Raad van Beheer zijn standpunt kenbaar.

De klacht was ingediend wegens overtreding van de 

artikelen VI.6 lid 2 (bedrieglijk handelen) en VI.24 

aanhef (schaden belangen kynologie) van het 

Kynologisch Reglement. Conform het eerste artikel is 

het ‘verboden om bij de beoefening van de honden-

sport bedrieglijke handelingen te plegen of pogingen 

daartoe te doen’. Het Tuchtcollege kwam niet toe aan 

de beoordeling of er sprake was van bedrieglijke 

handelingen, omdat zij allereerst concludeerde dat ‘de 

gestelde vervalsing van het certificaat van de uitslag 

van de DNA-test naar algemeen gangbare 

maatschappelijke opvatting niet onder de reikwijdte 

van de noemer beoefening van de hondensport valt.’ 

Dit betekent dat het Tuchtcollege een engere uitleg 

geeft aan het begrip ‘beoefening van de hondensport’ 

dan in het verleden gebruikelijk was. (Bij de herziening 

van het tuchtrecht – waarvoor op 18 oktober 

aanstaande een tweede informatieavond plaatsvindt 

– zal hier rekening mee worden gehouden.) Het 

Tuchtcollege achtte verder niet bewezen dat er sprake 

was van het schaden van de belangen en het aanzien 

van de kynologie. 

Première videofilms over voordelen stamboomhond

Als onderdeel van de campagne ‘Waarom een stamboomhond’ gaan vanaf 1 september de eerste videofilmpjes over de 

voordelen van de stamboomhond online. Alle twaalf voordelen zijn straks te bekijken in tekst en in video! De eerste twee 

voordelen die we voor het voetlicht plaatsen, gaan over ‘een goede start voor jouw pup’ en ‘een fokker met passie’.

Iedere eerste van de maand komt er een nieuwe video 

en op 1 september gaan de eerste twee video’s live. De 

opnames hiervoor vonden de afgelopen periode plaats 

bij diverse fokkers door heel Nederland. Zie de foto’s 

hieronder. We hopen dat alle hondenliefhebbers deze 

informatie gaan delen, zodat zo veel mogelijk (potentiële) 

puppykopers er kennis van kunnen nemen en zo een 

verantwoorde keuze kunnen maken bij de aanschaf van 

een hond. Houd onze website en social media in de 

gaten voor de première!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/standpunt-raad-van-beheer-over-fraude-dna-testresultaat/
http://www.houdenvanhonden.nl
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TRAININGSWEEKEND WK-PLOEG WERKHONDEN

Van 14 t/m 18 september wordt in Nova Gorica, 

Slovenië het Wereldkampioenschap voor Werkhonden 

gehouden. Op 6 en 7 augustus had de Nederlandse 

ploeg die ons land op het WK vertegenwoordigt, een 

trainingsweekend in Blokzijl. Een kort verslag.

De Nederlandse ploeg onder leiding van coach Jos 

Beck bestaat uit Denise Tesink met Mechelse Herder 

Latoya van het Retrohof, Jack Stienstra met Hollandse 

Herder Holland Messi van Le Dobry, Falco Schoemaker 

met Duitse Herder Jago vom Haus Sevens, Anton 

Vervat met Duitse Herder Bandit von Semrowplatz 

(Vledder) en Steve Edery met Duitse Herder Brisko von 

der Ziegenranch. 

Teambuilding

Gebruikelijk is dat het Nederlandse team ongeveer een 

maand na het Nederlands Kampioenschap voor een 

trainingsweekend samenkomt onder leiding van de 

Commissie Werkhonden (CWH) en de coach. Het gaat 

om teambuilding: samen trainen, elkaar beter leren 

kennen en doorspreken van alle bijzonderheden voor 

de reis en het verblijf.

Goede klik

Na een speurtraining en een fotosessie op zaterdag was 

het tijd voor een barbecue en daarna trad een plaatselijk 

“wereldberoemde” zanger op. Hier bleek dat het goed 

klikte tussen de teamleden zodat het tot in de late uurtjes 

gezellig was. Op zondagmorgen om 09.30 uur stond het 

ontbijt klaar en kon het team zich opwarmen voor een 

training gehoorzaamheid en pakwerk. Pakwerkers Toon 

Hop en Joël Edery waren aanwezig om iedereen in de 

gelegenheid te stellen datgene te trainen dat nog wat 

aandacht nodig had.

Een zeer geslaagd weekend kon op zondagmiddag 

worden afgesloten met een evaluatie en vragenuurtje. De 

Commissie Werkhonden wenst de ploeg veel succes en 

een beetje prüfungsglück toe!

De Nederlandse ploeg vlnr: Anton Vervat met Fledder, 

Jack Stienstra met Messi, coach Jos Beck, Denise Tesink 

met Latoya, Steve Edery met Brisko en Falco Schoemaker 

met Jago

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

http://www.eukanuba.nl
http://www.databankhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl
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KLANT TEVREDENHEID ONDERZOEK FOKKERS: AL MEER 
DAN 1.200 RESPONDENTEN!

Inmiddels hebben al meer dan 1.200 fokkers deelgenomen aan ons Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO). Dat is 

al een heel geweldig resultaat, maar het kan nóg beter. Fokkers die de enquête nog niet hebben ingevuld, kunnen 

dat alsnog doen tot 1 oktober aanstaande. Het invullen duurt 5 - 10 minuten. 

De Raad van Beheer hecht veel waarde aan de mening van 

de achterban. Al eerder deden wij een klant tevreden-

heidonderzoek onder leden, dit jaar doen we een zelfde 

onderzoek onder fokkers van stamboomhonden. Omdat 

sommige vragen over de actuele status gaan, hebben we 

alleen de fokkers uitgenodigd die in 2014 of 2015 een nestje 

stamboompups hebben gefokt, aangevuld met fokkers die 

een fokkersaccount hebben op onze website. U helpt ons 

geweldig met het invullen van de enquête. Hierdoor 

krijgen we immers inzicht in de verbeterpunten in onze 

dienstverlening richting fokkers.

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek, stuur 

dan een e-mail naar communicatie@raadvanbeheer.nl.

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking 

met de Koninklijke Hondenbescherming hebben wij deze gratis waarschuwingsposter in het Nederlands en het 

Engels ontwikkeld om onze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze 

evenementen. Ons Honden Welzijn Team heeft daarin samen met de 

organisaties een taak om mensen te waarschuwen en controle uit te 

oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan 

een e-mail naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke 

versie (Nederlands of Engels) en uw gegevens. De digitale advertenties 

en stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina.

‘RAAD HET RAS’ augustus:  
BOUVIER DES FLANDRES

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 mag 

raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van 

het goede antwoord wordt iedere maand een boek 

verloot: ‘Fokken van rashonden’. 

De rashond van de maand augustus was 

Bouvier des Flandres. Winnaar van deze 

maand is Zoza de Leeuw uit Krommenie. Zij 

krijgt haar prijs snel toegezonden. 

Gefeliciteerd!

AMSTERDAM, AUGUST 09-12 2018

WWW.WDS2018.COM

WSD_A5flyer_9-11-aug-DigitaalDrukwerk.indd   2 21/06/16   16:21

mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
http://www.wds2018.com
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Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

11X
+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

Word nu abonnee of geef cadeau!

Jaarabonnementvoor € 46,25 
+ gratis CurverMultiboxx of Petbox
of € 5,- korting!

Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Doe mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan 
van Proteq Dier & Zorg

U ontvangt € 25 voor elke polis 

die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant € 10.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE JULI 2016

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 juli zijn: C. Barto (DVD 

Meer genieten met een hond), Patrick de Bruijn (boek Fokken van rashonden) en 

Hannie Timmerman (boek Kynologische Kennis 1). 

Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op. 

 

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

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij de volgende nieuwe vacatures bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de 

vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website

 → Kynologenvereniging Venlo en omstreken ‘Canida’ zoekt instructeurs (m/v) voor de puppytraining, Hooper en Agility.

http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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VERGEET HET NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW 2016

Op 15 januari 2017 is De Flint in Amersfoort letterlijk 

het toneel van en voor de crème de la crème van de 

 Nederlandse honden tijdens onze Hond van het Jaar 

show. Deze show onderscheidt zich van andere tentoon-

stellingen, niet alleen doordat hier de top van de ra-

shonden in Nederland aanwezig is, maar ook door de ‘glit-

ter en glamour’.  Een must voor iedere hondenliefhebber!

Net als topmodellen lopen de deelnemende honden met 

hun baas over een catwalk. Zo kan iedereen hen goed 

zien, en kan de keurmeester het gangwerk beoordelen. 

Net als de honden zien ook de exposanten en keur-

meesters er op hun paasbest uit. Ook de technische 

aankleding – in de vorm van spotlights en eigentijdse 

muziek – draagt bij aan de feestelijke stemming.

Kwalificatie

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor je je kunt inschrijven. Kwalificeert uw hond zich 

op tentoonstellingen door het kalenderjaar heen, dan 

nodigen wij u uit om uw hond aan te melden. Kijk voor 

meer informatie over kwalificatie op onze website. Heeft 

u vragen of opmerkingen 

over kwalificaties of de 

inschrijfuitnodigingen, 

neem dan contact met 

ons op via website@

raadvanbeheer.nl. 

 

Voorverkoop

Vanaf december kunt u toegangskaartjes bestellen tegen 

voorverkoopprijzen. Deze liggen dan klaar bij de entree 

op uw naam/postcode. 

Partners

Grote kynologische evenementen 

kunnen niet zonder sponsors of 

partners. Dat geldt ook voor de 

Hond van het Jaar Show. Onze partner is Eukanuba.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Dag van de Hond, de 

locatie, bereikbaarheid en wie er als keurmeester 

optreden, vindt u op onze website. 

NIEUWJAARSRECEPTIE TIJDENS HOND VAN HET JAAR SHOW

Dit jaar houdt de Raad van Beheer zijn nieuwjaarsreceptie voorafgaand aan de Hond van het Jaar Show op 15 

januari 2017. Een mooie opening van het nieuwe kynologische jaar! Zet de datum alvast in uw agenda!

Op deze manier creëert de Raad van Beheer één geïntegreerd evenement voor alle hondenliefhebbers, relaties en 

partners op een centrale plek, de Flint in Amersfoort, in het land. Met name voor onze relaties en partners is dit een 

mooie gelegenheid om niet alleen mensen te ontmoeten en te praten over de kynologie, maar meteen ook kennis te 

maken met de crème de la crème van de Nederlandse showhonden.

Nieuwjaarsreceptie

11.00 - 12.00 uur:  inloop 

12.00 - 13.00 uur:  plenair programma in zaal Flint

13.00 - 14.00 uur:  afsluitende borrel

Hond van het Jaar Show

13.00 uur:  zaal open voor deelnemers/exposanten HvJS

14.00 uur:  start van de show

19.30 uur:  einde

19.30 uur:  afsluitende borrel (op aanmelding)

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show
mailto:website@raadvanbeheer.nl
mailto:website@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2016/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
http://www.eukanuba.nl
http://www.houdenvanhonden.nl


Founded by

AMSTERDAM WINNER
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

127e Winner Show
Zaterdag 10 december: FCI rasgroepen 2-3-4-7-8
Zondag 11 december: FCI rasgroepen 1-5-6-9-10
Met (dubbel) CAC, CACIB en de titels
Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner.

Hond 2016 is een initiatief van de Raad van Beheer

Demonstraties, workshops, clinics, stands, Hondendorp en meer
9, 10 en 11 december 2016 – RAI AMSTERDAM
Hét evenement voor hondenliefhebbers

www.winnershow.nl

Holland Cup
Vrijdag 9 december
Alle rasgroepen op één dag
met CAC en CACIB

http://www.winnershow.nl


Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

www.Houdenvanhonden.nl
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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 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze zeer 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.

14 september 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten 

Kappen te Nieuwerkerk a/d IJssel (vol)

5 oktober 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing Marjolein 

Roosendaal te Woudenberg (vol)

9 november 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik den 

Hertog te Woudenberg

3 december 2016:   Algemene Vergadering Raad van Beheer, 

Barneveld (uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

14 december 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten 

Kappen te Berlicum (vol)

15 januari 2017:   Hond van het Jaar Show 2016, De Flint in 

Amersfoort, gecombineerd met 

Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

8 februari 2017:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten 

Kappen te Zwolle (vol)

21 mei 2017:   Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’

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   

De Raad van Beheer steunt:

http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.eukanuba.nl

