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Winner Show wordt onderdeel van ‘Hond2016’
Op 9, 10 en 11 december organiseert de Raad van Beheer de 127ste editie van
de Amsterdam Winner Show. In de Amsterdam RAI verzamelen zich dan zo’n
7.000 honden met circa 20.000 baasjes en bezoekers uit alle windstreken. Dit
jaar wordt de Amsterdam Winner onderdeel van Hond2016: hét evenement
voor hondenminnend Nederland, bestaande uit een hondententoonstelling,
een beurs en een educatief programma met demonstraties, workshops en sportwedstrijden.
Hond2016 als overkoepelende naam is bedacht om nog
meer hondenliefhebbers naar de RAI te trekken. In de
fokkers- en showwereld is de Winner Show een begrip,
maar een niet-ingewijde zegt deze naam niet zo veel.
Voor de goede orde: de Winner blijft de Winner.

verenigingen hun ras(sen) en geven voorlichting over
aankoop, gedrag en verzorging. Op het beursgedeelte
vinden bezoekers de nieuwste, leukste wetenswaardig
heden. Dit alles maakt Hond2016 tot een complete, leerzame
en vooral gezellige dag uit voor iedere hondenliefhebber.

Thema: ‘Beleef houden van honden’

Eukanuba World Challenge verhuist naar Crufts 2017
Al vele jaren is Eukanuba partner van de Raad van
Beheer. De afgelopen maanden hebben
onderhandelingen plaatsgevonden over voortzetting van
deze samenwerking in de komende jaren. Met succes:
Eukanuba heeft het partnercontract met de Raad van
Beheer verlengd tot en met 2018. Tevens zijn we de
samenwerking aangegaan met de Amsterdam Winner
Show tot en met 2018. Verder heeft Eukanuba aangeven
graag de hoofdsponsor te willen zijn van de World Dog

Hond2016 biedt een grote diversiteit aan leuke activiteiten
voor hond en gezin, waarbij ‘houden van honden’ centraal
staat. Bezoekers maken kennis met de hondensporten zoals
Agility en Dog Dance en zien reddingshonden, geleide
honden, politiehonden en jachthonden in actie. Ook zijn er
mogelijkheden om met eigen hond deel te nemen aan
workshops en is er dagelijks een rassendefilé waarin de
leukste wetenswaardigheden over honden worden
gepresenteerd. In het uitgebreide hondendorp presenteren
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Show 2018. De Eukanuba World Challenge die de afge
lopen twee jaar is georganiseerd tijdens de Amsterdam
Winner Show, verhuist naar de Crufts 2017. Deze samen
werking tussen de Raad van Beheer, Winner Show en
World Dog Show 2018 geeft de Raad van Beheer de
mogelijkheid om voor de Nederlandse kynologie een
goede en waardevolle invulling te geven aan de diverse
projecten binnen deze drie organisaties die van belang
zijn voor de Nederlandse hondenwereld.
Wilt u op de hoogte blijven? Like dan onze
facebookpagina

Raadar

Gezocht: ideeën voor Hond2016
Heeft u een leuk idee voor invulling van het veelzijdige
demonstratie- en workshopprogramma van Hond2016?
Kunt u zelf een leuke demo geven of wilt u samen met
uw vereniging een show verzorgen? Grijp dan nu uw
kans! Stuur uw ideeën voor 18 augustus aanstaande
naar hond@academybartels.com en en misschien
wordt uw idee verder uitgewerkt en opgenomen in het
programma! Alle inzendingen worden beoordeeld door
een programmacommissie.

INSCHRIJVING HOLLAND CUP EN WINNER SHOW GEOPEND
De inschrijving voor de Holland Cup en de Winner Show, de grootste hondententoonstelling van Nederland, is op
1 juli jongstleden geopend. Wie vóór 12 oktober 2016 inschrijft krijgt vroegboekkorting op het inschrijfgeld. De
sluitingsdatum (voor inschrijvingen en betalingen) is 11 november 2016. Tot ziens in Amsterdam!
Keurmeesters
Voor de keurmeesterslijst van de Holland
Cup kijk hier. Voor de keurmeesterslijst van
de Winner Show klik hier.
Klassen en inschrijfgeld
Informatie over de klassen en
inschrijfgelden vindt u hier.

Klant Tevredenheid Onderzoek voor fokkers
De Raad van Beheer hecht veel waarde aan de
mening van zijn achterban. Al eerder deden wij een
Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO) onder leden.
Dit jaar hebben we tevens een KTO voor fokkers van
stamboomhonden opgezet.
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.
Het invullen van de enquête duurt 5 - 10 minuten. Invullen
kan nog tot 1 oktober aanstaande.
Heeft u vragen of opmerkingen over het KTO, stuur dan
een mailtje naar communicatie@raadvanbeheer.nl.

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL
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OPROEP: PROMOOT DE PETSCAN BIJ DIERENARTSPRAKTIJKEN!
Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de
PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen.
In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat
de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.
Met de uitkomsten van de PETscan krijgen
de wetenschappers inzicht in wat er voor
de Nederlandse (ras)hond gedaan kan en
moet worden. Prof.dr. Jan Rothuizen van
het expertisecentrum: ‘Voor de ernstige
problemen zullen we DNA-tests
ontwikkelen. Met als resultaat een vroege
diagnose, het voorkómen van het fokken
van zieke nakomelingen en een snellere
en betere behandeling van een dier.’

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

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

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.

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Fokkerijadviezen
In de database verzamelt men de diagnose,
geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en de chipcode.
Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet
geregistreerd, zodat de privacy is gewaarborgd. Het
expertisecentrum kan op basis van de PETscan fokkerij
adviezen 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. Dierenartsenpraktijken die actief
aan PETscan meewerken, ontvangen alle adviezen van het
ECGG aan rasverenigingen. Ze kunnen daarmee de fokkers
in hun praktijk begeleiden en adviseren.
Hogere dekking nodig
Rothuizens team werkt voor de PETscan samen met
dierenartsenpraktijken in het hele land. Momenteel is de
dekking onder dierenartspraktijken circa 10 procent, terwijl
technisch gezien al zo’n 90 procent mee zou kunnen doen.
Hoe hoger de dekking, des te waardevoller de PETscan.
Rothuizen: ‘Er komen iedere week praktijken bij, maar het

zou enorm helpen als de fokkers en
eigenaren van honden zelf aan hun
dierenarts willen vragen mee te doen.
Deelname is gratis, qua tijdsbesteding kost
het de dierenarts maar een paar seconden
per patiënt, de privacywetgeving wordt
volledig gewaarborgd, en we hopen zo ook
snel duidelijkheid te kunnen geven over
verschillen tussen stamboom en look-alikes.’

Promotiemateriaal
Alle deelnemende praktijken krijgen een
poster voor in de wachtkamer (zie afbeelding), een
presentatie voor de wachtkamer-tv, en informatieflyers om
aan hun klanten mee te geven. Deelnemende praktijken
zijn dus al in de wachtkamer direct herkenbaar. Rothuizen
roept rashondenfokkers op de PETscan bij hun eigen
dierenarts onder de aandacht te brengen: ‘Heeft uw
dierenarts nog geen promotiemateriaal in de wachtkamer,
vraag hem of haar er dan naar. Help ons ook uw dierenarts
te overtuigen deel te nemen aan de PETscan!’
Meer weten?

www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op de website van het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren of stuur
een e-mail naar ecgg@uu.nl.
Het onderzoek van professor Rothuizen leidt tot structurele
gegevens die nodig zijn voor een goed fokbeleid. Onder
meer op basis van dit onderzoek kunnen we objectieve
voorlichting geven over het te voeren fokbeleid en zo nodig
samen met de rasverenigingen fokbeleid ontwikkelen.

NIEUWE BOEKEN VOOR DE BIBLIOTHEEK
Nadat we al een flink aantal boeken mochten ontvangen uit de nalatenschap
van de heer Robert van de Molen (zie Raadar mei 2016) werd de bibliotheek
onlangs opnieuw uitgebreid met een flink aantal boeken, ditmaal afkomstig
van Edith H. Cahuzak.
Edith Cahuzak is bekend van de puzzels die maandelijks in de Onze Hond verschijnen.
Natuurlijk danken we haar van harte voor deze aanvulling van onze bibliotheek!
Houden van honden
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SCHRIJF JE IN VOOR HET EERSTE RVB YOUTH ZOMERKAMP!
Van 16 tot en met 18 augustus organiseren we in Delft het eerste Raad van Beheer Youth Zomerkamp voor jonge
hondenbaasjes van 8 t/m 16 jaar. Tijdens het kamp kun je kennismaken met verschillende hondensporten: ideaal
om te kijken wat de leukste bezigheid is voor jou en je hond! Meld je snel aan en doe mee!
Tijdens het kamp, dat
op dinsdag 16 augustus
om 15.00 uur start en
eindigt op donderdag 18
augustus om 17.00 uur,
organiseren we allerlei
trainingen met de
honden. Denk aan
Agility, Obedience,
Rally-O, verzorging van
de hond en nog veel
meer. Tussendoor krijgen de honden voldoende rust en
organiseren we voor de jongeren diverse leuke
activiteiten.
Voor wie?
Het Zomerkamp is voor jongeren van 8 t/m 16 jaar met
een hond. De hond moet minimaal 1 jaar oud zijn en

voldoende geënt
voor zijn leeftijd. De
jongere moet de hond
die hij/zij meeneemt
wel onder controle
hebben. Ook moet de
hond ‘s nachts en
gedurende rust
periodes goed in de
bench kunnen blijven.
Meedoen?
Deelname aan het Zomerkamp kost € 95,00 per
deelnemer. Dat is inclusief eten, drinken en overnachting.
Het kamp vindt plaats bij Kynologenclub Delft,
Tanthofdreef 10 te Delft. Meedoen? Stuur dan een mailtje
naar RvBYouth@raadvanbeheer.nl, dan krijg je het
aanmeldingsformulier zo snel mogelijk toegezonden.
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Klik hie

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

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.
Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

WWW.WDS2018.COM
AMSTERDAM, AUGUST 09-12 2018

WSD_A5flyer_9-11-aug-DigitaalDrukwerk.indd 2

21/06/16 16:21
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NIEUWE GEDRAGSCODE EXTERIEURKEURMEESTERS
Onlangs is de gedragscode voor exterieurkeurmeesters uit 2010 vernieuwd. Dit was nodig omdat hij inhoudelijk
niet geheel parallel liep met het FCI-reglement. De aangepaste en uitgebreide gedragscode is tot stand gekomen
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK).
U kunt de nieuwe versie van de gedragscode voor exterieurkeurmeesters (d.d. 16 juni 2016) vinden op de website van
de Raad van Beheer.

67 INSTRUCTEURS GESLAAGD VOOR CKI-EXAMENS
Op 28 mei jongstleden gingen 44 instructeurs uit
de jachthonden- en werkhondenwereld op voor het
examen Kynologisch Instructeur, waarvan er 29 slaag
den. Op 4 juni deden nog eens 53 instructeurs examen,
waarvan er 38 slaagden. Zo hebben we er maar liefst
67 instromende kynologisch instructeurs bij.
Voor een benoeming tot kynologisch instructeur visten ooit
veel ervaren instructeurs uit de jachthonden- en werk
hondenwereld achter het net. Deze mensen werden vorig
jaar uitgenodigd examen te doen om zo alsnog benoemd
te kunnen worden tot kynologisch instructeur. In december
deden de eerste tien mensen praktijkexamen, waarvan er
uiteindelijk vier slaagden. Daarna stroomden de aanmel
dingen binnen en bleek het logistiek niet mogelijk om de
examens op dezelfde manier in te richten.
Seminar
De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) organiseerde
vervolgens een seminar waarin de onderwerpen
behandeld werden, die relevant zijn voor een kynolo
gisch instructeur en gebaseerd op de eindtermen voor
een benoeming tot kynologisch instructeur. Hiervoor

Volle zaal bij het seminar op 4 juni. Een zelfde volle zaal
zagen we op 28 mei. In totaal waren er 67 geslaagden!

werden twee dagen gepland op een centrale locatie, De
Basiliek te Veenendaal, te weten 28 mei en 4 juni. De
seminars werden afgesloten met een examen. De
mensen die hiervoor slaagden, krijgen een benoeming
als instromend kynologisch instructeur. Na het behalen
van 90 nascholingspunten wordt dat omgezet naar een
volledige benoeming tot kynologisch instructeur.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

Houden van honden
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EUROPEAN DOG SHOW 2016 IN BRUSSEL - UPDATE
Van 26 tot en met 28 augustus wordt in Brussel de FCI European Dog Show gehouden. Aan de titels Europees
Jeugdkampioen, Europees Kampioen en Europees Veteranenkampioen zijn nu ook de Benelux Winner titels
BWBE’16, BJWBE’16 en de BVWBE’16, de Belgische Winnertitels, kwalificatie voor Crufts 2017 en een dubbel CAC
verbonden. In dit artikel tevens een update over de toelatingseisen.
Update toelatingseisen
Wegens een wettelijk verbod kunnen
honden die aan de staart zijn gecou
peerd, niet showen in België, ongeacht
in welk land ze zijn geboren c.q.
gecoupeerd. Dat geldt dus ook voor de
European Dog Show, tenzij er een
medische indicatie is opgenomen in het
Europees hondenpaspoort door een
praktiserend dierenarts.
Over de regels met betrekking tot de verplichte
entingen bericht drs. J. van Dijk, een van de twee
verantwoordelijke dierenartsen tijdens de EDS 2016.
Hierbij een samenvatting: ‘De veterinaire keuring van de
honden op de EDS 2016 zal op de “Nederlandse wijze”
uitgevoerd worden. Dit houdt in dat alle honden bij het
passeren bekeken zullen worden door het team en dat
paspoorten en chipnummers steekproefgewijs gecon
troleerd zullen worden. Achterliggende gedachte is dat
er zo geen extra wachttijd ontstaat. De ingeschreven
honden, maar ook de honden van bezoekers, moeten

voldoende gevaccineerd zijn door middel van
reguliere vaccinaties. Buitenlandse honden
moeten beschikken over een geldige
rabiësvaccinatie. Titers worden alleen
geaccepteerd als ze bepaald zijn door
een officiëel erkend, onafhankelijk
laboratorium. Bovenstaand zal overal
waar nodig, inclusief catalogus, kenbaar
gemaakt worden.’
Meer informatie
Op de website www.europeandogshow2016.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.
Inschrijven
Online inschrijven kan t/m 31 juli via de website van de
EDS 2016.

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.
→→Noorder Kynologen Club zoekt een gedreven penningmeester (m/v)

Houden van honden
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De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is in de regio Friesland-Groningen-Overijssel
en Drenthe op zoek naar een

FLEX-CHIPPER/BUITENDIENSTMEDEWERKER (M/V) OPROEPKRACHT
Alle honden en nesten worden, voordat die in het Nederlandse Honden stamboek worden ingeschreven, bezocht
door een buitendienstmedewerker, ook wel chipper genoemd. Deze medewerker identificeert de honden door
middel van een transponder, controleert de nestomstandigheden en neemt DNA af. Voordat de
buitendienstmedewerker actief wordt, zal hij/zij een korte opleiding tot chipper moeten volgen die door de
werkgever wordt aangeboden.
Hoofdbestanddelen van de functie
→→Het identificeren en registreren van de hond:
• Controleert of gegevens kloppen van de pups
en moederhond.
• Brengt een transponder in bij de hond.
• Verstrekt informatie/folders aan de fokker.
• Controle (nest) omstandigheden en
locatiecontroles aan de hand van normen.
• Het afnemen van DNA.
→→Controleren van kennelnamen:
• Kennismakingsbezoeken afleggen.
• Afgeven van informatiemateriaal.
• O.b.v. vastgelegde criteria situatie van de
honden in ogenschouw nemen.
→→Het voeren van administratie:
• Het inplannen en maken van afspraken met
fokkers.
• Het versturen van correspondentie/formulieren.
• Het verstrekken van informatie/folders aan de
fokkers.

→→Relatiebeheer:
• Onderhouden van contacten met medewerkers
van bureau.
• Onderhouden van contacten met
buitendienstmedewerkers.
• Onderhouden van relaties met fokkers.
Functie-eisen
→→Minimaal MBO-werk en denkniveau.
→→Opleiding Kynologische Kennis 1 of gelijkwaardig.
→→Iemand met “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.
→→Woonachtig in omgeving Heerenveen.
Bij dit functieprofiel behoren de volgende competenties:
dienstverlenend, communicatief en stressbestendig
heid. U bent bovendien flexibel en accuraat. Wij zoeken
een deskundige collega die zelfstandig kan werken en
als oproepkracht beschikbaar is.

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?
Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Karin Monk, hoofd Stamboekhouding, via
k.monk@raadvanbeheer.nl. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 31 juli 2016 sturen naar
personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
Blij verrast waren wij toen we onze poster ‘Laat je hond niet in de auto!’ aantroffen in een faculteitsgebouw van de
Universiteit Utrecht. Fijn dat men daar onze campagne zo duidelijk steunt! Het is immers van het grootste belang
dat zo veel mensen bewust worden gemaakt van de gevaren, óók op de universiteit!
De Raad van Beheer waarschuwt
continu tegen het in de auto
laten van honden bij warm weer.
In samenwerking met de
Koninklijke Hondenbescher
ming 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.

Kampioensdiploma’s online beschikbaar
De Raad van Beheer heeft de afgelopen tijd
hard gewerkt aan een applicatie waarmee
kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online
beschikbaar komen. De applicatie is eerder dan
verwacht klaar, dus kunt u er nu al gebruik van
maken! Met deze nieuwe service verwachten we alle
exposanten nog sneller van dienst te kunnen zijn.
‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschaps
diploma’s na iedere tentoonstelling als pdf-bestand op de
website staan, zodat exposanten ze kunnen downloaden
en printen. Hiermee wordt een enorme professiona
liseringslag gemaakt en geven wij invulling aan de wensen
van onze leden om onze dienstverlening zo veel mogelijk
te digitaliseren. Tot nu toe werden alle kampioenschaps
diploma’s nog uitgeprint en per post verzonden – dit ging
om enkele honderden diploma’s per tentoonstelling.
Alleen nog digitaal
De eerste tentoonstelling waarvan de diploma’s online
verschenen, was Dogshow De Baronie, op 4 en 5 juni jl.
Voor deze tentoonstelling zullen wij de kampioenschaps
diploma’s voor de laatste keer tevens in een papieren
versie per reguliere post versturen. Hierna zullen komen
de kampioensdiploma’s alleen nog digitaal beschikbaar.
U kunt uw diploma opzoeken en downloaden via onze
website op: www.houdenvanhonden.nl/certificates

Betaalde kampioenstitels
Voor alle duidelijkheid: de betaalde kampioenstitels
(zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen wij
vooralsnog per post blijven versturen. De bevestiging
(diploma) van de definitieve Nederlandse
kampioenschapstitel zal ook digitaal beschikbaar komen
en niet meer per post worden verzonden.
Kampioensclubmatches (KCM’s) worden voorlopig nog op
de oude manier verwerkt.
Fraudegevoeligheid
Een aantal exposanten heeft zorgen geuit over de
fraudegevoeligheid van online kampioensschaps
diploma’s. Dit omdat ze nu makkelijker te vervalsen
zouden zijn. Er is echter in feite niets veranderd: in de
oude situatie konden kwaadwillenden ook al een
kampioenschapsdiploma kopiëren en bewerken. De
sociale controle onder exposanten is evenwel groot en
dergelijke malversaties worden vaak meteen ontdekt. De
kampioenschapsdiploma’s die de Raad van Beheer
online zet, zijn gegarandeerd de correct toegekende
CAC’s en Nederlandse Kampioenstitels en vanaf nu dus
eenvoudig te vinden en te controleren voor iedereen. We
hopen hiermee eventuele zorgen over de fraudegevoe
ligheid van de online diploma’s te hebben weggenomen.
For an English version of this text check our website.

Houden van honden
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Maastricht presenteert de Barbado De Terceira
Tijdens de gecombineerde Dogshow Maastricht en
Benelux Winner, op 24 en 25 september in het MECC
te Maastricht, presenteren de Vereniging Portugese
Rashonden Nederland “Caes Portugueses” en de
Stichting Hondententoonstelling Maastricht de Barbado
de Terceira, een Portugees hondenras dat pas sinds
2012 in ons land is.
Deze herdershond komt van het Portugese eiland
Terceira en wordt nog altijd gebruikt als drijver en
bewaker van voornamelijk runderkuddes. Het ras is
nationaal erkend in Portugal en enkele andere Europese
landen. In Nederland zijn er al enkele tientallen en ook is
er een eerste nestje geboren.

Presentatie
Tijdens de twee shows in het MECC te Maastricht wordt
dit ras voor het eerst in Nederland gekeurd. Op zaterdag
keurt Rony Doedijns uit Nederland en op zondag treedt
de Spaanse Estella Armida Oliva op als keurmeester.
Naast de keuringen vindt er aan het einde van de dag in
de erering ook een presentatie van het ras plaats. Er
zullen Barbado’s uit Portugal, Nederland, Frankrijk en
enkele andere landen aanwezig zijn.
Meer informatie
Voor inschrijvingen en meer informatie kijkt u op
www.dogshowmaastricht.nl. Er zijn speciale inschrijf
prijzen: € 35,- voor één dag en € 60,- voor beide dagen.

NK AGILITY IN VENLO
Op 2 en 3 juli jl. werd in Venlo het Nederlands Kampioenschap Agility gehouden. Keurmeesters waren Jurgen
Smit, Peter Holmberg en Martin Schoffelmeer. Hieronder de nummers 1 t/m 3 in elke klasse. Op onze website
vindt u het totale eindklassement en meer foto’s. Onze partner in sport, Royal Canin, verzorgde de prijzen voor
de winnaars.

Medium
1. Laura Hoff met Merle
2. Pleuni van der Burgt Chase
3. Henk Postma met Wyfke
Small
1. Marissa Figee Zenzi
2. Henk Postma Dolly
3. Arno van Geel Sjefke

FOTO: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Large
1. Tanja Wiersma met Mystic
2. Bianca Verweijmeren met Romy
3. Marjolein van der Pad met Fly

Junioren
Large
1. Anne van den Berg Syrah
2. Larissa Moria Senna
3. Jason Jaspers Cute Chloe
Medium
1. Phaedra van Westen Fixit
2. Lola van der Ven Dazza
3. Iris van Vlimmeren Ivy
Small
1. Jasmijn van Vlimmeren Free Wifi
2. Inge de Bruijckere Binti
3. Sanne Graafstra Banjer
Houden van honden
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Nationale hondenwandeling voor het goede doel
Op zondag 9 oktober organiseert het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) de Nationale
Hondenwandeling ‘Hart voor Kanker’. De opbrengst van deze dag komt volledig ten bate van het NKFD die het
geld besteedt aan onderzoek naar oorzaken, opsporing en genezing van kanker bij huisdieren.
Baas en hond kunnen tussen 11.00 en 15.00
uur deelnemen aan de Nationale
Hondenwandeling. Er zijn twee routes, een
van 1 km en een van 5 km. Bij de finish
worden alle honden beloond met een
bijzondere penning in de vorm van het “hart
voor kanker”.
Lunch voor hond en baas
Tijdens deze Nationale Hondenwandeling vinden er
diverse activiteiten en demonstraties plaats op het
strand. Er is een speciale lunch voor hond en baas en
er worden demonstraties verzorgd door onder andere
de Delta Reddingshonden Groep en de Nederlandse
Newfoudlander Club.

Kankerbestrijding bij gezelschapsdieren
Een op de drie gezelschapsdieren krijgt te maken
met kanker. Het NKFD geeft voorlichting over
preventie en behandeling aan onder meer
diereigenaren, dierenartsen en andere beroeps
groepen die te maken krijgen met kanker bij
huisdieren. Ook ondersteunt en initieert zij
projecten en onderzoeken die leiden tot het vroeg
opsporen van allerlei soorten kanker bij dieren en het
verbeteren van de behandelmethodes, zodat de kwaliteit
van leven van huisdieren met kanker wordt verhoogd.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over het evenement en aanmelden
kunt u terecht op www.nationalehondenwandeling.nl

FOTO’S: DOUWE MOERLAND

WELKOM AAN TWEE NIEUWE
LEDEN
De Raad van Beheer heeft er twee nieuwe leden bij,
te weten de Golden Retriever Vereniging (GRV) en
Bearded Collie Holland. We heten beide verenigingen
van harte welkom en wensen hen veel succes bij al hun
activiteiten.
Meer informatie
Meer informatie over beide leden vindt u op hun
respectievelijke websites:
→→Golden Retriever Vereniging.
Website: www.goldenretrieververeniging.nl
→→Bearded Collie Holland
Website: www.beardedcollieholland.nl

Houden van honden
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ONDERZOEK: HOE VOEDEN WE ONZE HOND OP?
In Nederland komen er jaarlijks meer dan tienduizend
honden in het asiel terecht. Dat moet en kán anders…
U kunt daarbij helpen, door deel te nemen aan een
onderzoek van Wageningen Universiteit.

Wageningen Universiteit onderzoekt hoe mensen naar
hun dier kijken en of er een relatie is tussen hoe kinderen
en honden worden opgevoed. Door deelname aan dit
onderzoek helpt u de onderzoekers aan een beter inzicht
in hoe mens en dier optimaal kunnen samenleven. Die
kennis helpt om te voorkomen dat mensen honden
wegdoen, afdanken of dat dieren een dichte deur treffen
wanneer ze zorg nodig hebben.
Meedoen?
Bent u ouder of verzorger van één of meer kinderen en
heeft u daarnaast een hond waar u binnen uw gezin het
meest de zorg voor draagt? Dan nodigen we u van harte uit
deel te nemen aan het onderzoek. U kunt deelnemen door
de vragenlijst in te vullen. Onder de deelnemers worden
twee cadeaubonnen verloot. Alvast dank voor uw deelname!

Prijswinnaars Puppy-enquête JUNI 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 juni zijn:
mevrouw M. Langendoen (DVD Meer genieten met een hond), mevrouw I. van
de Mast (boek Fokken van rashonden) en de heer P. Remmers (boek
Kynologische Kennis 1). Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel
mogelijk uw kant op.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd 1

11/01/16 17:07

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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AGILITY: Beslissende WK-selectie in Kaatsheuvel
Op 5 juni werd op het terrein van KV Waalwijk de derde en laatste selectiewedstrijd gehouden voor het
Wereldkampioenschap Agility in Zaragoza, Spanje. Er lagen nog veel kansen voor heel wat combinaties, dus het
beloofde een spannende wedstrijd te worden.
dag, met haar Pumi Hokey klom
ze van plaats 5 naar een eerste
plaats in de rangschikking. Met
Magic klom ze naar een tweede
plaats. Op plaats 4 t/m 6 staan
Henk Postma met Wyfke,
Wendy Willemse met Beat en
Laura Hoff met Shetland
Sheepdog Merle.

De ervaren keurmeesters Adri
van den Bosch en Ton van de
Laar hadden prachtige
parcoursen uitgezet waar je als
deelnemend koppel toch echt
wel wat voor in petto moest
hebben.
Small
De selectie bij de small werd
bij aanvang van deze laatste
selectiedag gedomineerd door
Henk Postma met Poedel Dolly, Patrick Slokkers met
Shetland Sheepdog May-Be en Marian Bruine de Bruin
met Shetland Sheepdog Dot. Daar is na 5 juni geen
verandering in gekomen, ook al vond er wat verschuiving
plaats. Op plaats 4 en 5 staan Marianne Slooijer met
Mexx (Poedel) en Angela Koopman met Little Miss Abby
(Shetland Sheepdog), op de zesde plaats Laura Hoff met
Shetland Sheepdog Tika.
Medium
Voorafgaand aan deze selectie stond Roy Fonteijn met
Shetland Sheepdog Funske bovenaan, op de voet gevolgd
door Wendy Willemse met Pumi Beat. Daarachter Marjan
Bosgoed met Shetland Sheepdog Magic en Henk Postma
met Hrvatski Ovcar Wyfke. Helaas kon Funske op 5 juni
niet lopen, maar bleef door de eerdere goede resultaten
toch op de derde plaats staan en was zo zeker van een
plekje in het WK-team. Marjan Bosgoed had een goede

Large
Ook hier stond Roy Fonteijn
bovenaan, met Border Collie Lieke. Evenveel punten had
Ron van Zanten met Tervuerense Herder Eshley. Beide
heren lieten ook op deze laatste selectiewedstrijd zien dat
ze toppers zijn. Zij bleven op nummer 1 en 2 staan. Tanja
Wiersma, die met Border Collie Mystic op plaats 4 stond,
wist zich op de laatste dag omhoog te werken naar plaats
3, en is hierdoor dus ook zeker van een plaats in het team
naar Zaragoza. Voor Henk Timmer met Feng (plaats 4),
Peter Spoorenberg met Clive (plaats 5) en Patricia van
Hooreweghe (plaats 6) is het nog even spannend.
Geselecteerd
Zij die op plaats 1, 2 of 3 zijn geëindigd, hebben een plaats
bemachtigd in het WK-team. Zij mogen deelnemen aan de
individuele wereldkampioenschappen én hebben een plek
in het team dat deelneemt aan het wereldkampioenschap
voor (landen)teams. Uit de nummers 4 t/m 6 zullen het
vierde teamlid én de reserve worden aangewezen.

Houden van honden
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NK OBEDIENCE IN AFFERDEN
Op zondag 19 juni jl. werd op het terrein van KC Maas & Waal in Afferden het Nederlands Kampioenschap
Obedience gehouden. In dit artikel vermelden we de nummers 1 t/m 3 van iedere klasse. Voor het totale
eindklassement en foto’s kijkt u op onze website.
Keurmeesters Dick Lodder, Harry de Vries en Piet van de
Meulengraaf zijn feestelijk benoemd tot “Erekeur
meester”, een titel die ze alle drie met ere mogen dragen.
Helaas kon Harry de Vries er om gezondheidsredenen
niet bij zijn. De uitreiking van de bijbehorende oorkonde
vindt binnenkort plaats bij hem thuis.

Collage van alle winnende koppels, meer foto’s op onze website!

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.

OB 1
1. Gerry de Haan met Blaica
2. Helma Kling met Astra de Goude Hollander
3. Debby Weermann met Merly
OB2
1. Lia van Ballegooijen-Kant met Falconsway Man of
Honor
2. Margot v.d. Ham - van Bruggen met Dione Storm V.
Jill’s Enjoy
3. Isabelle Huisman - van der Werf met Naughty Nadim
vd Banjou Burght
OB3
1. Frank Coolen met Twister
2. Daniëlle Stoutjesdijk - v.d. Graaf met Blackpoint of
Beautiful Silence
3. Marjon Aarnink met Abby of Mi Muryarah’s Legend

11X

+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX
Jaarabonnem

ent

voor € 46,25

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

+ gratis Curv
er
Multiboxx of
Petbox
of € 5,- kortin

g!

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

Word nu abonnee of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Houden van honden
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KORT VERSLAG NK WERKHONDEN 2016
Op 2 en 3 juli jl. werd op het terrein van VDH Kringgroep Slingeland in Gaanderen het Nederlands
Kampioenschap Werkhonden gehouden. Na een aantal magere jaren mocht het kampioenschap zich weer
verheugen in een groot deelnemersveld: maar liefst 26 combinaties met diverse rassen namen deel. Zo streden
één Hollandse herder, tien Mechelse herders, tien Duitse herders, drie Dobermanns, één Bouvier en één
Rotweiler om de titel Nederlands kampioen Werkhonden. Nederlands kampioen werd geleider Jack Stienstra
met de Hollandse herder Holland Messi van Le Dobry.

FOTO: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Het NK Werkhonden trok veel publiek en had ook weer meer deelnemers dan voorgaande jaren

Speuren
De wedstrijd begon op zaterdag met speuren (A). Dit
onderdeel is nogal eens spelbreker, omdat foutjes direct
met een behoorlijke puntenaftrek worden bestraft. Zo
kost een overlopen voorwerp liefst zeven aftrekpunten.
Iedere groep van zes speurders had ook zes
speurvormen op de gewenste lengte van minimaal 600
pas. Loting op het speurveld gaf bovendien het voordeel
of je vooraan of achteraan in het weiland moest starten.
De geleiders konden dus niet inschatten welke speurvorm
ze moesten lopen en konden niets anders doen dan
netjes achter hun hond aan gaan. In deze afdeling werd
gemiddeld tussen de kwalificatie laag Goed en hoog
Uitmuntend gescoord.
Gehoorzaamheid en pakwerk
Op zondag ging het om gehoorzaamheid (B) en pakwerk
(C). De keurmeesters hadden hun potloden scherp, ieder
puntje moest worden verdiend. Het in groten getale
opgekomen publiek kon genieten van mooie
hondensport. Tegen het middaguur was er even een
wolkbreuk en dat kostte de deelnemers die volgens

lotnummer op dat moment hun gehoorzaamheid moesten
draaien, toch wel de nodige puntjes.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking was in handen van wethouder Telder
van de gemeente Doetinchem en Raad van Beheerbestuurder John Lijffijt. Een mooi moment voor een echt
Hollands ras: Nederlands kampioen werd geleider Jack
Stienstra met de Hollandse herder Holland Messi van Le
Dobry met de kwalificatie Uitmuntend. Een jonge
geleider met een nog jonge hond, dat geeft weer
vertrouwen in de toekomst van de hondensport.
Ploegsamenstelling WK
Het Nederlands kampioenschap is tevens de eindselectie
voor deelname aan het WK 2016. Na afloop van het NK is
de ploeg als volgt samengesteld:
- Jack Stienstra met HH Holland Messi van Le Dobry
- Falco Schoemaker met DH Jago vom Haus Sevens
- Anton Vervat met DH Bandit von Semrowplatz (Vledder)
- Denise Tesink met MH Latoya van het Retrohof
- Steve Edery met DH Brisko von der Ziegenranch

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Houden van honden
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INFORMATIEAVOND HERZIENING TUCHTRECHT 18 OKTOBER
Op dinsdag 18 oktober aanstaande organiseert de Raad van Beheer een tweede informatieavond over de
herziening van het tuchtrecht in het Kynologisch Reglement. Een officiële uitnodiging volgt nog, waarbij de
genodigden tevens een nieuw conceptstuk krijgen toegezonden.
De eerste informatieavond vond plaats op 26 januari
jongstleden, waarbij de aanwezigen konden reageren op
de gewijzigde opzet van het Tuchtrecht, opgesteld door
de oud-voorzitter van het Tuchtcollege, Pieter
Rooijakkers. Volgend op de informatieavond van 26
januari was er ook nog gelegenheid om schriftelijk
vragen te stellen en suggesties te doen.
Inbreng verwerkt
Van zowel de mondelinge als de schriftelijke inbreng is
een uitgebreid overzicht gemaakt, waaruit vervolgens
de hoofdlijnen zijn gefilterd. Deze hoofdlijnen zijn

voorgelegd aan het bestuur, met de vraag aan te geven
welke gewijzigde uitgangspunten hieruit voortkomen.
Het bestuur heeft het complete overzicht met vragen
en opmerkingen voorgelegd aan Pieter Rooijakkers, die
alle vragen en opmerkingen heeft beantwoord.
Het aangepaste conceptstuk en de gewijzigde
inzichten zijn hierna uitgebreid doorgenomen. Ook
heeft men besproken hoe een en ander in het
Kynologisch Reglement opgenomen moet worden. Een
tijdrovend proces, met echter als resultaat dat er nu
een aangepast concept van het Tuchtrecht ter
afronding klaarligt.

‘RAAD HET RAS’ juli: IERSE WATER SPANIEL
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 moet 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 juli was Ierse Water Spaniel. Winnaar van
deze maand is Corina van Hien. Zij krijgt het boek snel toegezonden.
Gefeliciteerd!

RAAD VAN BEHEER OP HORSE EVENT
Van 9 - 11 september zijn wij met ons ‘Houden van Honden-dorp’ aanwezig op Horse Event, het grootste
educatieve paardenevenement van Nederland. Het evenement 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 samenwerking met
Prins Petfoods hebben opgezet, treft u onze stand en die van
diverse rasverenigingen. Die nemen uiteraard hun mooiste honden
mee, zodat u kunt genieten van de prachtigste honden. Uiteraard
grijpen wij deze gelegenheid aan om de aanschaf van een
stamboomhond intensief te promoten.

Houden van honden
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STEUN VOOR MARC CHING’S STRIJD TEGEN SLACHTEN
HONDEN
De Raad van Beheer heeft eind juni € 5.000,- gedoneerd aan The Animal Hope and Wellness Foundation van
Marc Ching, die in China talloze honden redt van de slacht. Wij volgen hiermee het initiatief van de aangesloten
verenigingen, die tijdens de Algemene Vergadering van 11 juni jl. al € 556,- hadden ingezameld voor Marc Ching.
Marc Ching en zijn mensen laten
zien dat het wel degelijk mogelijk is
het verschil te maken in de strijd
tegen de gruwelpraktijken met
honden in Azië, en met name in
Yulin China. Tijdens het beruchte
jaarlijks Yulin Dog Meat Festival
worden honden op grote schaal
mishandeld, gedood en geslacht
voor consumptie. Marc Ching focust
zich in het Compassion Project op
het redden van honden in Yulin en
het sluiten van slachthuizen.

de Raad van Beheer graag een
financiële bijdrage levert.
Laatste nieuws is dat de Noorse
Kennel Club geïnspireerd door onze
donatie ook € 5.000,- heeft
gedoneerd aan The Animal Hope &
Wellness... Bekijk de berichtgeving
op Facebook.
Meer informatie
Voor meer informatie over The
Compassion Project kijk op de
website van The Animal Hope and
Wellness Foundation of op hun Facebook-pagina:
→→www.animalhopeandwellness.org/
→→www.facebook.com/marcching

Marc Ching met een van zijn
beschermelingen

Geld nodig
Via social media zijn de activiteiten van Marc Ching stap
voor stap te volgen, en zo is ‘live’ te zien dat The Animal
Hope and Wellness Foundation in Yulin meer dan 1.000
honden van een gruwelijke dood redde en een aantal
slachthuizen sloot. Voor de opvang en verzorging van de
geredde honden is dringend geld nodig, iets waarvoor

De Raad van Beheer dankt The Animal Hope and
Wellness Foundation en met name Marc Ching voor zijn
tomeloze inzet om daadwerkelijk een verschil te maken
voor ter dood veroordeelde honden!

NOC*NSF LANCEERT WEBSITE MET
HANDIGE INFO VOOR CLUBS
De NOC*NSF heeft een
nieuwe website gelanceerd om
sportclubs te ondersteunen
op het gebied van nietsportthema’s zoals het besparen
van energie, het aanvragen
van een Verklaring Omtrent
Gedrag, verantwoord alcohol
schenken in de sportkantine
of tips en adviezen voor het
besturen van sportclubs – dus
ook hondensportclubs en
rasverenigingen.
Ook het Ondernemingsdossier,
een online regelhulp voor
sportclubs om de regeldruk te

Hond geïmporteerd?
Registreer je hond op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013
verlichten, en de nieuwe website
van de Nationale Sportweek zijn
hier te vinden. In de komende
maanden wordt de website
verder ontwikkeld. Wij raden een
bezoekje aan deze website van
harte aan.
Bekijk deze handige en
informatieve website.
Houden van honden
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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 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.
10 augustus 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik
den Hertog te Zwolle
26 t/m 28 augustus 2016: 	FCI European Dog Show, Brussel
9 – 11 september 2016: 	Horse Event, Nationaal Hippisch

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

Centrum, Ermelo
14 september 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs.
Maarten Kappen te Nieuwerkerk a/d
IJssel (vol)
24 – 25 september 2016: 	Benelux Winner, MECC te Maastricht
5 oktober 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing Marjolein
Roosendaal te Woudenberg (vol)
9 november 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik

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

den Hertog te Woudenberg
3 december 2016: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer, Barneveld (uitsluitend voor
bestuursleden aangesloten
verenigingen)
9 t/m 11 december 2016: 	Hond2016, RAI Amsterdam
14 december 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs.

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.

Maarten Kappen te Berlicum (vol)
15 januari 2017: 	Hond van het Jaar Show 2016, De Flint
in Amersfoort
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.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!

Partners in sport

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.

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

www.Houdenvanhonden.nl

