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‘WAAROM EEN STAMBOOMHOND?’ IN DE PRAKTIJK
Onze oproep om activiteiten in het kader van de
campagne ‘Waarom een stamboomhond’ aan ons
te laten weten, leverde diverse inzendingen op van
Chris van Bommel, lid van de werkgroep fokkerij en
bestuurslid van rasvereniging de Tibetaanse Terriër.
Hij maakt het verschil in de regio Goeree Overflakkee.
Misschien brengt zijn bijdrage u op ideeën.
Om te beginnen richt
rasvereniging de
Tibetaanse Terriër zich tot
de aspirant-puppykoper
met een scala aan tips en
adviezen. Het webartikel
begint zo: ‘Uiteraard koop
je een pup nóóit in een
winkel of via Marktplaats!
Daar horen ze niet thuis.
Een pup koop je ook niet
zomaar bij de eerste de
beste ‘fokker’ die honden
aanbiedt. Ze zien er
natuurlijk allemaal schattig uit,
die kleine pups, maar ze
worden snel groot en maken
twaalf tot vijftien jaar deel uit
van je gezin. Je kan dus maar
beter al het mogelijke doen
om een hond in huis te halen
die goed gesocialiseerd is en
gefokt uit lijnen met zo weinig
mogelijk gezondheidsproblemen en waarvan de
voorouders bekend zijn.’ En dan volgt een lange lijst van
zaken waar je om moet denken, waaronder ‘De fokker

moet de officiële papieren van de ouderdieren kunnen
overleggen: stamboom, heuponderzoek, oogonderzoek
en diverse DNA-certificaten.’ Voor inspiratie bekijk hier
het hele artikel
Vrije publiciteit
Verder reageerde Chris van Bommel adequaat op een
negatief en ongenuanceerd artikel (‘Van rashond
naar ramphond’) over de ongezonde rashond
geschreven door voedingsdeskundige Diyenne
Snijders in het blad Groot Goeree Overflakkee. In
een uitgebreide reactie met
de titel ‘Gelukkig: een
rashondpup in huis!’ zet Chris
uiteen wat de
stamboomhondenbranche
onder leiding van de Raad
van Beheer allemaal doet en
heeft gedaan om tot een
gezonde en sociale
stamboomhond te komen. En
in een vervolgartikel met de
titel ´Hoe herken je een
goede rashondenfokker?’
dat hij ook nog geplaatst wist
te krijgen, maakte Chris
uitgebreid promotie voor de
stamboomhond anno 2016.
Complimenten! Zo maak je het
verschil in de regio. De
artikelen zijn terug te vinden op de pagina ‘Standpunten,
Persberichten, Publicaties en Lezingen’, kijk onder
‘Publicaties 2016’.
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DNA-test voorkomt afwijkingen bij Nederlandse
hondenrassen
De faculteit Diergeneeskunde heeft dankzij een subsidie
van Stichting Meijer-Boekbinder Fonds DNA-tests
ontwikkeld om erfelijke zenuwziekten op te sporen
bij het Kooikerhondje en de Friese Stabij. Fokkers van
deze Nederlandse rassen kunnen vooraf laten testen
of hun honden drager zijn van een specifiek gen, om te
voorkomen dat zij puppy’s fokken met zo’n aandoening.
Onderzoekers van de Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde
ontwikkelen DNA-tests waarmee dragerschap van
erfelijke ziekten bij honden snel opgespoord kan worden.
Friese Stabij: DNA-fout
De laatste jaren zijn in Nederland bij meerdere nesten
van Friese Stabijhonden pups geboren die al op jonge
leeftijd last krijgen van ernstige neurologische
verschijnselen. De hondjes vertonen dwangmatig gedrag:
ze bewegen in cirkels, dringen tegen muren, snuffelen
continu en lopen achteruit. Ook is hun bewustzijn
verminderd. Uit het DNA-onderzoek bleek dat dit
dwangmatige gedrag kwam door een DNA-fout die
leidde tot een defect in een bepaald eiwit. Dit eiwit zorgt
voor heropname van een neurotransmitter door een
zenuwcel na een prikkel. De prikkel moet na de
signaaloverdracht stoppen, maar door het defect wordt
deze onophoudelijk doorgegeven.
Verlamming

componenten opsporen die deze ziekten veroorzaken.
Zo wordt het in de nabije toekomst mogelijk om de
erfelijke basis van meer complexe, vaak voorkomende
ziektebeelden te ontrafelen. Meer inzicht in het DNA van
de hond en eventuele afwijkingen daarin kan bijdragen
aan een verstandig fokbeleid dat leidt tot verbetering van
dierenwelzijn. Dit sluit aan bij het projectplan Fairfok
De Nederlandse Vereniging voor Stabijhoun en
Wetterhoun, de Vereniging het Nederlandse
Kooikerhondje, de Raad van Beheer en het
ExpertiseCentrum Genetica van Gezelschapsdieren van
de faculteit Diergeneeskunde zijn nauw bij het onderzoek
betrokken. De samenwerking van deze partijen, die
toepassing van de resultaten van het onderzoek in de
praktijk moet borgen, was een voorwaarde voor de
subsidie door de Stichting Meijer-Boekbinder Fonds.
Lees meer

Ook bij het Nederlandse
kooikerhondje zijn de
Utrechtse onderzoekers
de oorzaak van een
neurologische afwijking
op het spoor. Kooikerpups
krijgen een dodelijke
genetische aandoening die begint met verlamming van
de achterpoten op de leeftijd van 3 tot 12 maanden. Er
is geen behandeling voor deze dodelijke ziekte, wel
weet men nu in welk chromosoomgebied het defecte
gen gezocht moet worden. Dankzij deze kennis kon een
DNA-test worden ontwikkeld waarmee fokhonden op
dragerschap worden getest.
Verstandig fokbeleid
Door goede signalering en moderne DNA-technieken
kunnen de onderzoekers in korte tijd de erfelijke
Houden van honden
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Couperen IN 2024 wereldwijd verboden
Het couperen van staarten en oren is in Nederland en de meeste andere landen van de wereld al lang verboden.
Er zijn echter landen in de wereld waar nog géén coupeerverbod bestaat. De FCI wil nu een wereldwijd verbod
doorvoeren, ongeacht de vigerende wetgeving in sommige aangesloten landen. Landen kunnen het verbod
doorvoeren met inachtneming van een overgangstermijn.
Als de desbetreffende landelijke
overheid niet valt te overtuigen
van de noodzaak van een verbod,
zal de landelijke kennelclub het
couperen op basis van de
rasstandaard alsnog verbieden.
De FCI neemt hierbij het belang
van de fokkers en hun honden in
overweging.
Nederland
In Nederland blijft het actuele
beleid vooralsnog gehandhaafd. In
Nederland gefokte honden en honden gefokt in een land
waar een coupeerverbod van toepassing is, mogen niet
aan de oren noch aan de staart gecoupeerd worden.
Honden die gecoupeerd zijn aan de oren, zijn bij wet
verboden en kunnen niet deelnemen aan evenementen die
onder de rechtsmacht vallen van de Raad van Beheer.
Alleen honden met gecoupeerde staarten, afkomstig uit
een land waar nog geen coupeerverbod is, mogen tot
2024 deelnemen aan officiële evenementen in Nederland.

Hart voor

Maatregelen
Om een duidelijke richtlijn voor de FCI-keurmeesters te
hebben en om problemen bij het beoordelen van de
rassen waar ook ter wereld te voorkomen, besloot men
tot de volgende maatregelen:
In landen waar een formeel verbod op gecoupeerde
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honden bestaat, kunnen er géén
gecoupeerde honden meer
uitkomen op FCI-gereglemen
teerde shows en evenementen.
In landen waar nog géén verbod
op gecoupeerde honden bestaat,
mogen honden van rassen
waarvoor couperen (nog)
gebruikelijk is, gedurende een
overgangstermijn zonder
restricties geshowd worden op
FCI-gereglementeerde shows en
evenementen. Het is
keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen enig
onderscheid te maken tussen gecoupeerde en nietgecoupeerde honden.
Deze maatregelen gelden vanaf de datum van publicatie
tot 31 december 2024. Zo krijgen alle kennelclubs van de
wereld de tijd om in samenspraak met de nationale
overheid een nationaal coupeerverbod te realiseren en/
of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het
couperen van oren en staarten niet meer geaccepteerd
wordt door de FCI.
Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar
alle kennelclubs, fokkers en liefhebbers van honden waar
dan ook in de wereld om te komen tot een wereldwijd
verbod op het couperen van honden.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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LEDEN RAAD VAN BEHEER EN ANIMAL
EVENT WERKEN AAN IDEEËN VOOR
ANIMAL EVENT 2017
De Raad van Beheer werkt al jaren intensief samen
met de organisatie van Animal Event. We kijken graag
naar mogelijkheden om ook voor onze aangesloten
leden extra activiteiten op te zetten die zowel voor het
evenement als voor ons als deelnemers interessant zijn.
In december 2015 heeft de Raad van Beheer samen met
de organisatie van Animal Event, Academy Bartels, met
diverse enthousiaste verenigingen gesproken over de
nieuwe invulling van Animal Event 2017. Naar aanleiding
van deze bijeenkomst hebben verschillende verenigingen
ideeën ingestuurd. De Zwitserse Witte Herder Vereniging
Nederland wil graag een Kampioenschapsclubmatch
organiseren, de Stichting Rasgroep Windhonden gaat voor
een Jonge Honden en Veteranen Dag en Het Nederlands

Kooikerhondje gaat een Jongehondenkeuring organiseren.
Met deze partijen praten we alvast verder en starten we de
voorbereidingen voor 2017.
Uit de hoek van de Dalmatiërs en de Border Collies hebben
we signalen ontvangen dat zij ook aan het brainstormen
zijn voor nieuwe initiatieven. Ook kwam het idee op om bij
de rassenparade nadrukkelijker ook de rasgroepen en
leden van rasverenigingen te betrekken. Dat gaan we al
oppakken voor 2016.
Meer ideeën van harte welkom!
Wie nieuwe ideeën heeft, kan die delen met de
organisatie. Neem gerust contact op met Mirella van
Leeuwen van Academy Bartels,
E-mail: m.van.leeuwen@academybartels.com.

DAG VAN DE HOND: THEORIEAVOND INSTRUCTEURS
De voorbereidingen voor de Dag
van de Hond op 22 mei aanstaande
zijn in volle gang. Inmiddels zijn alle
deelnemende locaties bekend. En
op 2 maart was er een theorieavond
voor instructeurs van deelnemende
verenigingen, gepresenteerd door
de bekende instructeurs Judith
Lissenberg, Quirine Potter van Loon
en Marije de Rooij.
De informatieavond werd bezocht door
25 instructeurs en verliep in een
positieve sfeer. Er werden volop ideeën
ingebracht, onder meer over ‘one size

fits all’-activiteiten die je met alle
rassen en typen honden kunt doen
en de inzet van Hoopers.
Deelnemende locaties bekend
Alle 25 deelnemende locaties zijn nu
bekend, een mooi palet aan
deelnemers. Ze zijn allemaal druk
bezig met voorbereidingen om het de
naar schatting 5.000 bezoekers naar
de zin te maken.

Dag van de Hond
Zondag 22 mei 2016 • Hond & Ras

Al plannen voor 22 mei? Kijk op
www.dagvandehond.nl voor de
deelnemende locaties.
Houden van honden

Door heel Nederland activiteiten, informatie
en demonstraties op meer dan 30 locaties.

www.dagvandehond.nl

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van:
Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg •
Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree •
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond
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GRAAG UW HULP BIJ BOEK NEDERLANDSE
HONDENRASSEN
De Raad van Beheer heeft Diana Striegel en Janny Offereins de opdracht gegeven om in het kader van de
Wereldhondententoonstelling 2018 een boek samen te stellen over de Nederlandse hondenrassen. De auteurs
zijn op zoek naar bronnen binnen de diverse rasverenigingen, die hen aan relevante informatie, foto’s en
achtergronden kunnen helpen.
Het boek moet een zo volledig
mogelijk inzicht geven in de
Nederlandse rassen, waar ze ooit
voor zijn gefokt en waarvoor ze
kunnen worden ingezet. Behalve de
literatuur in de vorm van boeken en
publicaties over de rassen, blijven er
nog meer dan genoeg vragen over,
die de auteurs graag aan insiders
willen voorleggen. Zij zoeken
personen binnen de diverse
rasverenigingen (niet perse bestuurslid of commissielid) met
veel kennis over het ras. Met deze mensen willen zij graag
in contact komen.
Taakverdeling
Diana Striegel is keurmeester van verschillende Neder
landse rassen en bekend binnen het samenwerkings
verband van de Nederlandse rassen. Co-auteur Janny
Offereins is bijna twintig jaar secretaris geweest van de
Vereniging de Drentsche Patrijshond, auteur van het boek
De Drentsche Patrijshond in verleden en heden, publicist in
het maandblad Onze Hond en redacteur van enkele
kynologische bladen. De auteurs hebben een taakverdeling
gemaakt, om zo de negen hondenrassen die Nederland
telt, goed onder de loep te kunnen nemen. Diana schrijft
over de Stabijhoun, de Hollandse Herdershond (drie

variëteiten), het Nederlandse
Kooikerhondje en de Nederlandse
Schapendoes. Janny schrijft over de
Drentsche Patrijshond, het Markiesje,
de Saarlooswolfhond, de Hollandse
Smoushond en de Wetterhoun.
Vragen
De auteurs zijn in grote lijnen op
zoek naar antwoorden op de
volgende vragen:
→→Hoe groot is de huidige populatie van het ras in
Nederland?
→→Hoe gezond is het ras?
→→Hoe is de verdeling van reuen en teven?
→→Hoeveel nesten worden er gemiddeld per jaar gefokt?
→→Exporteert u honden naar het buitenland en heeft u
inzicht in de populatie van uw ras in het buitenland?
→→Heeft u actuele en historische (actie)foto’s die in het
boek kunnen worden gepubliceerd?
U kunt uw antwoorden en foto’s mailen naar
onderstaande e-mailadressen, passend bij het ras dat
door de auteur wordt geschreven.
→→Diana Striegel, E-mail: diana.striegel@gmail.com
→→Janny Offereins, E-mail: vangroevenbeek@hetnet.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Nieuw hondenlogboek in APRIL
In de loop van april krijgen alle honden, met of zonder stamboom, hetzelfde hondenlogboek. Het nieuwe logboek
heeft meer pagina’s voor resultaten, en doordat deze pagina’s neutraal zijn, kun je ze allemaal gebruiken,
ongeacht de activiteit. Daarnaast is er ruimte voor het noteren van hoogtemetingen, aantekeningen en
onderzoeksresultaten. Naar verwachting medio april te bestellen via onze website.
Het nieuwe hondenlogboek is opgemaakt in de nieuwe
huisstijl van de Raad van Beheer. Het boekje is in overleg
met de Commissie Werkhonden en afdeling Sporten tot
stand gekomen. Op dit moment zijn er meerdere soorten
(ras)hondenlogboeken. Afhankelijk of je wel of geen
stamboomhond hebt en welke sporten je beoefent, krijg je

een ander logboekje. Aan die situatie komt komende maand
een eind, nu de logboeken voor de werkhonden, de sporten
en de andere activiteiten in dezelfde uitvoering verschijnen.
Let op: het aparte werkboekje voor de jachthonden blijft
wel bestaan. En oude logboeken blijven gewoon bruikbaar
en geldig.

Houden van honden
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VERPLICHTE REGISTRATIE: OVERTREDING € 2.500,- boete
Half februari legde de rechter forse boetes op aan een
familie die in 2014 jonge honden - vooral Stabij-pups
- had verhandeld die niet waren geregistreerd. Ook
voldeed men niet aan de regels voor dierenwelzijn,
vakbekwaamheid en huisvesting en was men niet
geregistreerd als bedrijf. De honden waren look-alikes,
dus honden zonder stamboom.
De familie (moeder, twee zoons en een schoondochter)
hield zich volgens de rechter bedrijfsmatig met het
fokken en verkopen van jonge honden bezig. Het zou
gaan om tientallen pups in een periode van iets meer dan
een jaar. De verdachten vonden dat ze puur hobbymatig
bezig waren, maar daar dachten de rechter en officier van
justitie anders over. Het OM stelde dat de familie
meerdere pups had verhandeld die niet geregistreerd
waren. De dieren werden via Marktplaats te koop

aangeboden. De pups waren wel door een dierenarts
geënt en gechipt, maar dat is volgens de wet niet
voldoende. De officier van justitie geloofde niet dat de
verdachten niet wisten dat de pups geregistreerd
moesten worden. Hij eiste voor elk van de vier
verdachten een boete van 10.000 euro, waarvan de helft
voorwaardelijk. De rechter veroordeelde de moeder en
haar jongste zoon tot een boete van 7.500 euro waarvan
5.000 euro voorwaardelijk. De 38-jarige zoon en diens
vrouw (de schoondochter) kregen elk een boete van
3.750 euro waarvan 1.250 euro voorwaardelijk.
Sinds 1 april 2013 is het verplicht om iedere geboren of
geïmporteerde hond te registreren. Dit geldt zowel voor
de fokker als de (pup)eigenaar. De Raad van Beheer
beveelt de Databank Honden van harte aan. Ga naar
www.databankhonden.nl

IN MEMORIAM keurmeester Hans Lehtinen
Op 1 maart jl. overleed internationaal zeer gewaardeerd allround keurmeester Hans Lehtinen. Hij was een echte
ambassadeur van de Finse kynologie en van de rashond in het algemeen. Niet voor niets was hij erelid van de
Finse Kennelclub.
Hij was een mentor voor veel nieuwe
keurmeesters, maar ook voor talloze
keurmeesters die zich in een nieuw
ras wilden verdiepen. Ook was hij lid
van verschillende commissies binnen
de Finse Kennelclub en bekleedde
functies in rasverenigingen en -clubs.
Zijn bijdrage aan de hondensport in
Finland en vele landen daarbuiten is
immens groot geweest. Hans
Lehtinen zal wereldwijd gemist
worden.
Raad van Beheer

Wereldwijd was Lehtinen zeer
gerespecteerd als keurmeester. Hij
stond bekend om zijn fenomenale
oog voor honden en keurde dan
ook over de hele wereld en vaak op
de belangrijkste shows, zoals de
FCI World Dog Show en FCI Sectie
Shows, maar ook Crufts, the Royal
Shows in Australië en shows in
Santa Barbara (USA). Tevens was
Lehtinen BIS-keurmeester op de
FCI World Dog Show 2014 in
Helsinki, Finland.

ANDERE RAYONS VOOR CHIPPERS
Per 1 februari jl. zijn enkele rayons van onze buitendienstmedewerkers/chippers aangepast. Deze aanpassing sluit
aan bij het werkaanbod in de desbetreffende rayons en maakt het de chippers mogelijk om hun routing efficiënter
in te plannen.
Het is voor fokkers dus goed om te weten dat er de eerstvolgende keer een andere chipper bij u langs kan komen
dan u gewend bent. Voor een aantal fokkers verandert er niets; zij blijven dezelfde chipper houden.
Houden van honden

6

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 4 | nummer 4 | maart 2016

Raadar

CRUFTS 2016: VEEL NEDERLANDS SUCCES

FOTO’S: OLEG BOCHKOV

Van 10 – 13 maart werd in het Engelse Birmingham de Crufts-show gehouden, een van de grootste en oudste (125
jaar) ter wereld. Er waren meer dan 22.000 honden ingeschreven, verdeeld over zo’n 200 rassen, en er waren
maar liefst 400 stands. Er wordt geshowd, maar ook gesport met honden. Best in Show werd West Highland White
Terrier Burneze Geordie Girl van de familie Burns, reserve BIS werd de Whippet ‘Nothing Compares to You at
Crossop’ van Waddell & Donaldson. Er was ook veel Nederlands succes.

Reserve Best in Show werd
Whippet ‘Nothing C
 ompares
to You at Crossop’ (Waddell
& Donaldson)

Best in Show werd West Highland
White Terrier Burneze Geordie Girl van
de familie Burns

Setter Snoopy waren echt een team. Als wisselhond
kreeg ze een Whippet, geen onbekend ras voor haar. Ze
wist dan ook precies hoe deze geshowd moet worden.
Dit ging ook top. We konden nu alleen maar hopen dat de
keurmeester hetzelfde vond van Demi’s optreden.
‘s Avonds begon de juniorhandling weer. Toen iedereen in
de ring stond, werd de selectie omgeroepen. Demi zat
erbij! Nadat alle tien de handlers waren geweest, kwamen
de bordjes de ring in. En de winnaar is... De keurmeester
liep naar Demi! Meteen tranen bij haar en bij ons op de
tribune, wat een prestatie! Een onvergetelijk moment! Demi

FOTO’S: OLEG BOCHKOV

Demi Weijmans wint Junior Handling
Winnares van de Junior Handling Crufts 2016 werd ‘onze’
Demi Weijmans. Demi is 14 jaar en heeft op de Winner
2015 de Nederlandse finale Junior Handling gewonnen
en zich zo gekwalificeerd als Nederlands vertegen
woordiger op de Crufts, de World Dog Show en de
European Dog Show. Haar vriendin Louise Kerkmeester
schreef een verslag, waar we hier kort uit citeren: ‘De
finale op Crufts, wat keek Demi er naar uit! Het ging
super, ze straalde vanaf het moment dat ze de ring in
kwam. Het zag er zo mooi uit, zo natuurlijk. Demi en Ierse

‘And the winner is...’ De 14-jarige Demi Weijmans won de Junior Handling en liet haar tranen de vrije loop bij de prijsuitreiking.

Houden van honden
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BOB en 3e van de
rasgroep, Lagotto
Romagnolo Gleska
Goody-Goody,
Eig.: K. van Gemert.

BOB Grand Basset Griffon Vendéen
Hocus Pocus van Tum-Tum’s Vriendjes,
Eig.: G.M. Huikeshoven & H. Leinonen

BOB Beagle Sam I Am from Elly’s Pack,
Eig.: P.H.C.M. Vervoort.

had de juniorhandlingfinale op Crufts
gewonnen en hiermee 44 andere
handlers achter zich gelaten! Demi, van
harte gefeliciteerd, je hebt het verdiend!’

BOB Cesky Terriër Garex Gijs,
Eig.: G. van Ruiten Hajnova

Ander Nederlands succes
In dit artikel foto’s van “Nederlandse”
honden die beste van het ras (BOB) zijn
geworden. Veel Nederlandse honden
hebben goed gepresteerd door zich
sowieso voor de Crufts te plaatsen,
maar ook door het winnen van hun
klasse of van de kwalificatie “best
opposite sex”. We hebben niet van alles
foto’s en beperken ons tot de BOB’s.
Iedereen nogmaals van harte
gefeliciteerd!

BOB Airdale Terriër E
 xpression
Factor-X of Malton, Eig.: J.M.
Bouma & N. Pisani

VERBOD NIET-ERKENDE KLEUREN FRANSE BULLDOG PER
1 APRIL 2016
In de Raadar van februari meldden wij dat de niet-erkende
kleuren blauw, blue merle, chocoladebruin en black & tan per
1 februari niet meer inzetbaar zijn voor de fokkerij van Franse
Bulldoggen. Inmiddels is de ingangsdatum verschoven van
1 februari naar 1 april 2016.
Dit verbod komt voort uit een convenant dat de Raad van Beheer
met de Hollandse Bulldoggen Club en de Eerste
Gezelschapshonden Club Nederland heeft afgesloten in het kader
van Fairfok
Houden van honden
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Quest Extra over Hond van het Jaar-show
Quest (het Engelse woord voor
‘zoektocht’) is een populairwetenschappelijk magazine dat
maandelijks wordt uitgegeven.
Daarnaast verschijnen er specials,
die zich richten op een specifiek
onderwerp. De Quest Extra van
deze maand gaat helemaal over
huisdieren. Daarin een uitgebreid
artikel over de laatste Hond van
het Jaar-show in Amersfoort.
Door de ogen van de leek kijkt de
lezer naar de verrichtingen van
de deelnemende honden en hun
baasjes. Ook directeur Rony Doedijns komt aan het
woord.
‘Eens per jaar wordt in Flint theater in Amersfoort meer
gehijgd, gekwijld en aan pens geknaagd dan anders.
Tijdens de verkiezing van de Hond van het Jaar tonen
trotse baasjes hun harige pronkstukken. Hoe wordt de
winnaar bepaald?’ Zo start het artikel, dat soms wat

11X

+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

ironisch van aard is, soms de spijker op
zijn kop slaat. Deelnemers komen aan
het woord over hun fascinatie en
motivatie, wat ze er allemaal voor over
hebben, en over de omgang en
verzorging van hun honden. Rony
Doedijns, directeur van de Raad van
Beheer, licht een en ander toe en
vertelt over zijn eigen ervaring als
internationaal keurmeester. Ook
benadrukt hij het toezicht op
dierenwelzijn tijdens de shows die in
Nederland worden gehouden.
In aparte kaders besteedt de Quest
Extra ook aandacht voor de minder mooie kanten van de
kynologie. Er is aandacht voor schandalen en voor de
onvermijdelijke gezondheidsproblematiek van
rashonden. Wel wordt daarbij gelukkig vermeld dat de
sector hard werkt aan verbetering van de situatie.
De Quest Extra verschijnt 21 maart en is te bestellen via
de webshop van Quest.
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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.

Word nu abonnee of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Houden van honden
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Illegale puppyhandel aangepakt met verplichte
registratie
Op 25 februari jl. steunde het Europees Parlement een motie van de Europese Volkspartij waarin verplichte
registratie van huisdieren binnen de EU centraal staat. Dit moet de aanpak van illegale handel in puppy’s en
andere huisdieren vergemakkelijken. De Raad van Beheer juicht deze ontwikkeling van harte toe, maar ziet goede
handhaving en registratie van ouderdieren wel als noodzakelijke aanvulling.

Maatregelen
Dat er maatregelen getroffen worden om het vervoer
van huisdieren binnen Europa aan banden te leggen, is
noodzakelijk. Nu wordt vaak misbruik gemaakt van een
regeling bedoeld voor mensen die met hun huisdier
binnen Europa verhuizen, hun dier meenemen op
vakantie of bijvoorbeeld naar dierenshows. Deze
regeling is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor
handelaren. Met de registratieplicht komt er
overzichtelijke informatie voorhanden over herkomst,
leeftijd en inentingen die een (geïmporteerd) huisdier
heeft gehad. Initiatiefnemer van de motie,
parlementslid Renate Sommer: ‘Veel lidstaten hebben
al een systeem voor identificatie en registratie voor

FOTO: LANDELIJKE INSPECTIEDIENST DIERENBESCHERMING

De illegale hondenhandel zorgt voor veel dierenleed. In
puppyfarms worden puppy’s onder erbarmelijke
omstandigheden gefokt. De moederhonden zitten hun
leven lang opgesloten in te kleine hokken en zijn
eigenlijk constant zwanger. De pups worden vaak te
jong, niet gevaccineerd, niet gechipt en niet
gesocialiseerd op transport gezet om in andere landen
voor dikke winst te worden verkocht. Deze slechte start
kan de pups hun leven lang achtervolgen doordat ze
bijvoorbeeld gedragsproblemen krijgen. Daarnaast lopen
ze een verhoogde kans om ziek te worden of ziekten te
verspreiden.
huisdieren (in Nederland: Databank Honden, een door
de overheid aangewezen databank die gegevens
uitwisselt met de overheidsdatabank, red.). We willen
niet het wiel opnieuw uitvinden, of een registratie op
Europees niveau organiseren. Wat we nodig hebben, is
in elk land dezelfde informatie die vervolgens onderling
uitwisselbaar is. Dit zou voor elke lidstaat haalbaar
moeten zijn en de Europese Commissie hoeft zich geen
zorgen te maken over subsidies.’
De Europese Commissie staat positief tegenover een
Europees registratiesysteem. Zij heeft de bevoegdheid
om het plan daadwerkelijk in te voeren. We houden u
op de hoogte.

Houden van honden
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LABRADOR RETRIEVER: FOKVERBOD NIET-ERKENDE KLEUREN
Na de Keeshonden, de Weimarse Staande Hond en de
Franse Bulldoggen heeft de Raad van Beheer nu ook
met de Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador
Kring Nederland een convenant gesloten om het fokken
van niet-erkende kleuren bij Labrador Retrievers te
verbieden. Het betreft de kleurvariëteit zilver.
De Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador
Kring Nederland hebben aangegeven dat de kleur zilver
genetisch niet voorkomt bij de Labrador. Komt er zilver
voor, dan moeten er andere rassen zijn ingekruist. Deze
wijze van fokken om een gewenste kleur te creëren, is
voor de Raad van Beheer, noch de beide
rasverenigingen acceptabel.

Risico
Het risico van het toestaan om te fokken met niet erkende
kleuren is namelijk dat men op bepaalde kleuren gaat
fokken. Dus in plaats van een verbreding van de genenpool
zie je dat mensen op bepaalde kleuren gaan selecteren en
niet op een fysiek mooie en gezonde hond, waarbij kleur
niet uitmaakt. We zien bijvoorbeeld bij de Labrador dat de
“zilverkleur” speciaal gevonden wordt en dat daar op gefokt
kan worden. Nu komt deze kleur niet voor bij de labrador en
als je je dus op die kleur richt, ben je eigenlijk bezig zeer
verwante dieren te combineren. De kleur komt namelijk
waarschijnlijk door de inmenging van één of enkele
Weimaraners. Je kan het selecteren op deze kleur
vergelijken met het popular sire effect, waarbij ook de
nakomelingen weer met elkaar gekruist gaan worden.
Verbod per 1 april 2016
Om bovenstaande redenen is dit convenant gesloten. Vanaf
1 april 2016 mag er daarom niet meer met deze kleur gefokt
worden. Om de maatregel in het convenant ook
daadwerkelijk uit te voeren, gaat de Raad van Beheer de
kleuren van de reu en teef bij de dekaangifte vanaf 1 april
2016 contr oleren.
Dit fokverbod komt mede voort uit het Fairfok-projectplan,
gericht op een gezonde en sociale rashond in Nederland

online applicatie voor HD- en ED-onderzoek:
snellere beoordeling
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe online applicatie voor het aanleveren en verwerken van HD- en EDgezondheidsonderzoeken. Deze applicatie zorgt ervoor dat deze onderzoeken veel sneller beoordeeld kunnen worden
en dat de hondeneigenaar dus sneller een uitslag heeft. De nieuwe applicatie is naar verwachting medio 2016 online.
Met de applicatie kan de dierenarts alle gegevens van
het onderzoek en de röntgenfoto’s digitaal opslaan en
versturen. Ook kan hij de status van de ingediende
onderzoeken online volgen. Verder kunnen we straks
met de applicatie de gegevens van een hond direct uit
onze database halen, waardoor extra controle van de
gegevens van de hond niet meer nodig is.
Klantvriendelijk
Volgens de huidige procedure wordt de beoordeling pas in
gang gezet nadat wij de eigenaar hebben gefactureerd en
de betaling bij ons binnen is. In de nieuwe procedure
betaalt de klant het onderzoek rechtstreeks aan de

dierenarts en kan
het onderzoek
direct na binnen
komst ter beoor
deling worden
aangeboden aan
het HD/ED-panel.
Vervolgens kan de
hondeneigenaar
direct na de
beoordeling het
certificaat inzien en downloaden in zijn online account op
onze website.

Houden van honden
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Kennis Tour Exclusief: hoe werf je vrijwilligers?
Hoe bind je vrijwillige bestuursleden, medewerkers,
instructeurs en leden aan je vereniging? En hoe houd je
ze binnen? Op veler verzoek organiseert de Raad van
Beheer een speciale kennistour voor zijn leden, gericht
op het werven van vrijwilligers. Op 19 april, 3 en 11 mei
en 8 juni op verschillende plekken in het land.
In een interactieve sessie, geleid door Mariska Roosink
en Jan Soek, krijgt u praktische tips, deelt u ervaringen

en heeft u ruimte voor eigen vragen. Mariska Roosink is
bestuurslid en instructeur van Kynologenclub Rijssen,
secretaris van Rayon Noord, lid van Raad van Beheer
Youth. Ook zat Mariska in de werkgroep Ledenraad. Jan
Soek heeft kader- en ledenwervingsprojecten ontwikkeld
en diverse sportclubs hierin gecoacht en begeleid.
Daarnaast werkt hij veel samen met provinciale
sportraden en sportbedrijven (o.a. Deventer en Arnhem).
Jan heeft een communicatie- en marketingachtergrond.

MEEKIJKEN MET EEN OPERATIE: STERILISATIE
In de Februari-nieuwsbrief van onze partner Proteq Dier & Zorg exclusieve aandacht voor castratie en
sterilisatie bij honden.
Veel mensen die een hond in huis halen krijgen te maken
met de vraag of ze hun dier willen laten castreren of
steriliseren. Dat is een belangrijke afweging, ook in
verband met mogelijke veranderingen in gedrag,
gezondheid en de inzet van honden voor de fokkerij.
Maar wat is nou precies het verschil? En hoe gaat zo’n
operatie in zijn werk? Kijk samen met Proteq Dier & Zorg
mee met Dierenziekenhuis Almere.

U vindt de nieuwsbrief van Proteq Dier & Zorg hier

Prijswinnaars Puppyenquête februari 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.

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

De winnaars van februari zijn: mevrouw C.A.M.
Tiggeler (VVV bon t.w.v. €10,-), mevrouw R.
Langenberg (Playmobil-setje hond) en mevrouw
M. Op den Brouw (DVD Geniet meer met een
hond). 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!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/PUPPYENQUETE

Houden van honden
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VAN DER STEUR: HOUDVERBOD ALS ZELFSTANDIGE STRAF
Mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen,
moeten eerder een verbod krijgen om dieren te houden.
Nu kan zo’n houdverbod alleen opgelegd worden als
extra maatregel bij een andere straf, zoals een boete.
Minister Van der Steur wil het ook als zelfstandige straf
invoeren. ‘Dierenwelzijn en handhaving daarvan is
belangrijk en leeft breed onder de bevolking’, schrijft hij
aan de Tweede Kamer.
In de ruim 2.000 rechtszaken over dierenwelzijn die er de
afgelopen vijf jaar zijn geweest, is in 67 gevallen een
houdverbod opgelegd. Dat is onvoldoende en de
handhaving gaat ook niet altijd goed, constateerden

onderzoekers. Veroordeelden die een
houdverbod als extra maatregel hebben
gekregen, weten er soms aan te
ontsnappen. Als voorbeeld noemen de
onderzoekers iemand die een voorwaar
delijke boete heeft gekregen met als extra
maatregel een houdverbod. Als die persoon toch een dier
neemt, moet hij alsnog de boete betalen. Het houdverbod
vervalt dan, want de boete was de eigenlijke straf. Door het
houdverbod als zelfstandige straf op te leggen, wil Van der
Steur dat achterdeurtje dichten. Ook wil hij dat de
mogelijkheid om een houdverbod op te leggen bekender
wordt. (Bron: NOS)

KENNIS TOUR: Lezing ‘KNO-problemen bij honden’
In het kader van de Kennis Tour 2016 houdt dr. Gert ter Haar (Royal Veterinary College) op woensdagavond 18 mei
in Zoetermeer de lezing ‘Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’.
Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze sessie tegen een aantrekkelijk tarief
(€ 19,50 incl. BTW) aanbieden.
Deze lezing kunnen wij met name bij de exterieur
keurmeesters aanbevelen. Bijwonen van de lezing levert 15
accreditatiepunten op. Een collega-keurmeester die de
lezing eerder bijwoonde: “Ik vind het een absolute aanrader.
Een eye-opener voor iedereen in de kynologie die zich
bezighoudt met brachycephale rassen. Maar ook voor alle
andere kynologen een boeiend en eerlijk verhaal van een

betrokken veterinair specialist waar we veel van kunnen
leren in het belang van de toekomst van onze rashonden.”
Aan de organisatie van de andere lezingen in het kader van
de Kennis Tour wordt gewerkt.
Inschrijven
Voor informatie én inschrijven zie
www.houdenvanhonden.nl/kennistour

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
→→Kynologen Verbond Nederland zoekt penningmeester (m/v)
→→Kynologen Verbond Nederland zoekt bestuurslid juridische
zaken (duo-functie) (m/v)

GOEDGEKEURDE
VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van
Beheer de VFR van de onderstaande
rasvereniging goedgekeurd:
→→Nederlandse Pointer Club

Bezoek onze nieuwe website. Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL
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‘OPEN FRYSK KAMPIOENSKIP’ FRIESE STABIJ EN WETTERHOUN

Stabyhoun

Wetterhoun

De rashondenverenigingen “Onze Stabyhoun” en
“De Wetterhounvereniging Nederland” organiseren
op zaterdag 30 juli aanstaande het Open Frysk
Kampioenschap Friese Stabij en Wetterhoun. Inschrijven
kan nog, maar er is een maximum: 30 Staby’s en 20
Wetters. Vol is vol!
Het kampioenschap is onderdeel van de Paardendagen
(Boerendag, 30 juli) te Wouterswoude – in het Fries
‘Walterswald’. Behalve (Friese) paarden worden er ook Fries
rundvee en Friese geiten gekeurd. De beide Friese honden
rassen passen prima in dit rijtje en als Friese (boerderij)
honden zullen ze hun plek vinden op de Boerderijdag.
Anders van opzet
Graag laat de organisatie zien wat de Friese Stabij en de
Wetterhoun allemaal in hun mars hebben. Dit doen zij
door het geven van een jachtdemonstratie en een
hondenkeuring. De bekende keurmeester Gerda Halffvan Boven gaat de Friese Hounen keuren. Aangezien
uiterlijke kenmerken niet van het hoogste belang zijn,
komt er een keuring die wat afwijkt van landelijke
hondenshows. De organisatie richt zich op kenmerken
van gedrag, gezondheid en uiterlijk. Uiterlijkheden staan
niet voorop! De keurmeester doet mondeling verslag
door de microfoon, zodat het publiek de keuring kan
meebeleven, uitleg krijgt en vragen kan stellen. De
winnaar van de titel wordt gekozen in de “grote ring”,
maar het publiek maakt de uiteindelijke keuze!
Genieten
De plaats van handeling, Wouterswoude, is gelegen in
een streek waar de Fryske Hounen een lange
geschiedenis hebben als jachthond op hermelijnen,
mollen en wezels. Behalve de veekeuringen kunt u deze

dag genieten van een groot en divers aantal andere
activiteiten. Het is een groots opgezet evenement met
vertier voor het hele gezin. Kijk voor meer informatie op
de website van de Paardendagen.
Inschrijven
Op de website van Onze Stabyhoun leest u meer over
de opzet van het open kampioenschap. Ook kunt u daar
inschrijven.

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
.

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.
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‘RAAD HET RAS’ maart: ierse setter
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 maart was Ierse Setter. Winnaar
van deze maand is Stephan Maat. Hij krijgt het
boek ‘Fokken van rashonden’ snel toegezonden.
Juiste antwoord maart: Ierse Setter
Gefeliciteerd!

Studiemiddag ‘Duurzaam dieren fokken’
‘Hoe dragen Fairfok en
PETscan, een meetsysteem
van ziekten in Nederlandse
honden en katten, bij aan
verduurzaming van de
hondenfokkerij?’ Deze vraag
stond centraal tijdens de
studiemiddag ‘Duurzaam
dieren fokken’ voor docenten
gezelschapsdieren en docentdierenartsen. De studiemiddag
vond 10 maart plaats op Groenhorst Barneveld en werd
georganiseerd door het Netwerk Gezelschapsdieren en
DIGO (Dierenartsen in Groen Onderwijs).

van gezondheid en welzijn van
alle honden in Nederland door
gezamenlijke inspanning van
alle relevante stakeholders.
Fairfok heeft vooral grip op
gezondheid en welzijn van
rashonden. De uitdaging is ook
grip te krijgen op impor
thonden en rashonden zonder
stamboom, de look-alikes.

Doel van de middag was om docenten gezelschaps
dieren en docent-dierenartsen in het groen onderwijs te
informeren over verduurzaming van het fokken met
dieren, en om te discussiëren over hun mogelijke rol
hierin. Dit werd vooral geïllustreerd aan de hand van de
hondenfokkerij.

Fokken zonder gokken
Dat ‘meten = weten’ essentieel is voor duurzaam
fokbeleid, werd benadrukt door Jan Rothuizen van de
faculteit Diergeneeskunde. Hij introduceerde PETscan,
een systeem dat de frequentie van ziekten in verschillen
de rashonden- en kattenrassen meet en vergelijkt met de
frequentie in kruisingen. Zo ontstaat inzicht in te nemen
maatregelen en het effect daarvan. Bijkomend voordeel
van PETscan voor dierenartsen: het is gemakkelijk in
gebruik en biedt ondersteuning bij de diagnose.

Verbeteren gezondheid en welzijn
Kor Oldenbroek van Wageningen UR schetste de
historische ontwikkeling van de fokkerij en hoe aan
fokkerij gerelateerde gezondheidsproblemen zijn
ontstaan bij hondenrassen. Terugdringen van erfelijke
aandoeningen betekent nauwkeurig registeren en zo
veel mogelijk voorkómen van inteelt door met dieren te
fokken die gemiddeld een lage verwantschap hebben
met de andere dieren in het ras. Fokker en eigenaar
hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.
Ingeborg de Wolf van de Raad van Beheer vertelde
vervolgens meer over Fairfok, gericht op verbetering

Van elkaar leren
Wiepk Voskamp, lector Duurzame Melkveehouderij bij
Van Hall Larenstein, vertelde hoe men in de
melkveehouderij bezig is met duurzame fokkerij.
Voskamp stelde enkele ethische aspecten rondom
fokkerij aan de orde, waar de aanwezigen na afloop
over door konden denken. Rob Merkelijn van
Groenhorst Barneveld sloot af met de oproep om als
docenten Dier de handen ineen te slaan met docenten
Vee en Paard in het Groene Onderwijs en zo elkaar te
versterken en de maatschappelijke verantwoordelijk
heid samen op te pakken.

Houden van honden

15

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 4 | nummer 4 | maart 2016

Raadar

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.
19 april 2016: 	Kennis Tour exclusief, de Schimmel te
Woudenberg (voor leden)
3 mei 2016: 	Kennis Tour exclusief, de Sniep te

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

Zoetermeer (voor leden)
6 - 8 mei 2016:

Animal Event, Beekse Bergen

11 mei 2016: 	Kennis Tour exclusief, Mercure Hotel te
Zwolle (voor leden)
18 mei 2016: 	HD-ED applicatie demonstratie voor
dierenartsen
18 mei 2016: 	Kennis Tour, lezing over KNO-problemen,
Zoetermeer

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

22 mei 2016: 	Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’

(www.dagvandehond.nl)
8 juni 2016: 	Kennis Tour exclusief, Den Durpsherd te
Berlicum (voor leden)
11 juni 2016: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend leden)
15 juni 2016:

Symposium Genetica voor de Kynologie

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 tentoon
stelling/clubmatch sluit vaak al een maand voor de datum
van het evenement. Wees dus op tijd met uw inschrijving!

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

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

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

Partners in sport

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

