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video ‘BELANGRIJKE GEGEVENS OVER JE PUP ZIJN
OPENBAAR’ ONLINE
Ons vierde videofilmpje over de voordelen van stamboomhonden is 1 november online gegaan: ‘Belangrijke
gegevens over je pup zijn openbaar’. De video benadrukt dat voor kopers van een stamboompup geen informatie
verborgen blijft. Alle gegevens over de ouders en de pups zijn openbaar en online te controleren. Bekijk de video
en deel hem zo veel mogelijk via Facebook, Twitter, andere sociale media en natuurlijk uw website!
Een stamboompup wordt met veel
zorg gefokt. Er blijft niets verborgen
voor de aspirant-koper: afstamming,
voorouders, resultaten van gezond
heidsonderzoeken – al deze
informatie over de pup is online te
vinden. Zo weet u of een pup uit
een goed nest komt. Bij een
niet-stamboomhond zijn deze
gegevens doorgaans niet bekend
en openbaar.
Campagne
De serie video’s is onderdeel van
de campagne ‘Waarom een
stamboomhond’, waarin we maar
Beeld uit de video: ‘Belangrijke gegevens over je pup zijn openbaar’
liefst twaalf voordelen van
stamboomhonden belichten. De
eerste drie voordelen gaan over ‘een goede start voor
Help mee, deel deze video’s!
jouw pup’, ‘een fokker met passie’ en ‘een gelukkige
We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s
moederhond’. Iedere maand komt er een nieuwe video,
gaan delen, zodat zo veel mogelijk (potentiële)
dus verschijnt er per 1 december ook weer een, nu over
puppykopers er kennis van kunnen nemen en zo een
de omvang en de vacht van honden. Ga je voor een klein
verantwoorde keuze kunnen maken bij de aanschaf van
of groot ras, of juist een leuke “middenmoter”? En ga je
een hond. Alvast heel hartelijk dank!
voor een makkelijke haardos of intensieve vachtver
zorging? Hoe je het ook wilt hebben: schaf een rashond
Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal
met een stamboom aan, dan heb je óók zekerheid over
via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de
de omvang en de vacht van je hond.
hoogte!
Houden van honden
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Hond2016 ZINDERT VAN DE ACTIVITEITEN!
Weet u het nog? Op 9, 10 en 11 december vindt in
de Amsterdam RAI het grootste hondenevenement
van Nederland plaats: Hond2016. Behalve exterieur
keuringen van de Holland Cup op vrijdag en de
Amsterdam Winner Show op zaterdag en zondag
zijn er een beurs, demonstraties, workshops en
sportwedstrijden, waarbij ‘houden van honden’ centraal
staat. Een must voor elke hondenliefhebber!
Onder andere Judith Lissenberg, Martin Gaus, Marijke de
Rooij, Digna Schoonenboom en Grietje Wagenaar werken
mee aan het veelzijdige demonstratieprogramma.
Zo maakt u kennis met de sporten Agility, Dogfrisbee,
Flyball en Dog Dance en ziet u reddingshonden en
geleidehonden in actie. Er zijn leuke, leerzame work
shops waar u samen met uw hond aan kunt deelnemen
en in het dagelijks rassendefilé hoort u de leukste

wetenswaardigheden over rashonden. In het Honden
dorp presenteren diverse rasverenigingen hun favoriete
ras en geven voorlichting over aankoop, rastypisch
gedrag en verzorging.
38 keuringsringen
Op Hond2016 vind je maar liefst 38 keuringsringen,
waarvan ongeveer de helft in de Eukanuba-hal. Daar
vinden de exterieurkeuringen plaats. Voor het activi
teitenprogramma zijn nog eens vier ringen gereserveerd:
de Erering, Royal Canin-ring, Prins-ring en de Groenhorst
Barneveld Youth-ring.

Hond2016 is plezier voor baas èn hond

Doe mee aan leuke workshops

Voor deelnemers (mens en hond) maar ook het toegestroomde publiek is Hond2016 echt een feest...

Houden van honden
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Rozetten Winner Show

Reddingshonden in actie

hondensporten en de jeugdige bezoekers kunnen zelf
ook deelnemen aan diverse workshops.

Opperste concentratie bij hond en baas

Een fanatieke strijd om de hoogste eer, daar draait het
om in de Erering. Iedere ochtend kun je er genieten van
spannende wedstrijden in diverse hondensportdisci
plines, ‘s middags vinden hier de finales plaats van de
Holland Cup en Winner Show.
In de Royal Canin-ring beleeft u de veelzijdigheid van de
hondenwereld. Tijdens demonstraties krijgt u uitleg over
diverse hondensporten. In de diverse workshops komt u
erachter welke hondensport het beste bij u past. Ook het
dagelijkse Raad van Beheer rassendefilé komt voorbij in
de deze ring.
Plezier beleven samen met je hond staat centraal in de
Prins-ring. Onder begeleiding van professionele
hondentrainers kunt u deelnemen aan leuke workshops
om de band met uw hond te verbeteren. Bootcamp,
funtraining, dogfrisbee en hondenfotografie, je vindt het
allemaal in deze ring.
In de Groenhorst Barneveld Youth-ring geven jeugdige
hondenliefhebbers demonstraties. De ‘Raad van Beheer
Youth’ laat u hier kennismaken met verschillende

Doe mee aan leuke workshops
Hond2016 presenteert een bruisend workshopprogramma waaraan je met je eigen viervoeter kunt
meedoen. U kunt er snuffelen aan de nieuwste sporten
en meedoen aan leuke activiteiten. Inschrijving vooraf
gaand is niet nodig, zorg dat u tijdig aan de ring staat.
Naast Judith Lissenberg, Grietje Wagenaar en Marijke de
Rooij zijn onder andere Femke Puijman, Michiel Poelenije,
Woef Sport en de commissie FCI Obedience en
Commissie Agility te vinden op Hond2016. Neemt u geen
hond mee, dan kunt u de workshops natuurlijk ook als
toeschouwer volgen om nieuwe ideeën en inspiratie op
te doen. Kijk voor meer informatie over het gehele
programma op www.hond2016.nl.
€ 2,50 voorverkoopkorting!
Bestel uw tickets in de online voorverkoop en profiteer
van € 2,50 voorverkoopkorting per ticket. Hond2016 is
dagelijks geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur, het
demonstratieprogramma start dagelijks om 10.00 uur. Kijk
voor meer informatie en het programma op
www.hond2016.nl. Like ook onze Facebookpagina:
www.facebook.com/hond.event, en blijf zo op de hoogte
van het laatste nieuws!

Houden van honden
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Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/hond-event

9, 10 en 11 december 2016 – RAI AMSTERDAM
Hét evenement voor hondenliefhebbers

Demonstraties, workshops, clinics, shopping,
hondendorp, Holland Cup, Winner Show en meer
Dogfrisbee | Funtraining | Dog Dance | Hoopers | Hondenfotografie | Bootcamp |
Hondenmassage | Flyball | en meer

www.hond2016.nl
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Extra aandacht voor
Duitse hondenrassen op
Winner Show

Raad van Beheer en
Royal Canin ‘partners in
working dogs’

De Raad van Beheer en de Duitse Kennelclub VDH
trekken gezamenlijk op met de World Dog Shows die
zij organiseren (VDH de WDS 2017 in Leipzig, de Raad
van Beheer de WDS 2018 in Amsterdam). In dit kader
organiseren we tijdens de Winner Show op 10 en 11
december aanstaande de ‘Beste van de Duitse Rassen
2016’.

De Raad van Beheer en Royal
Canin promoten en ondersteunen
de komende jaren samen de
werkhondensport in Nederland.
We doen dit onder de noemer ‘Partners in Working Dogs’.
Tijdens het NK Speuren op 3 en 4 december aanstaande
te Ospel/Geffen is Royal Canin voor het eerst present als
partner in working dogs.

Er zijn 58 Duitse
rassen. De Best of
Breed (BOB) van
deze rassen
verschijnen in de
erering van de
Winner Show om te
strijden voor de
titel ‘Beste van de
Duitse Rassen 2016’. Dat betekent dus een extra
showonderdeel van twee dagen om als bezoeker van te
genieten… en een titel om voor te strijden als exposant!

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.

De Raad van Beheer organiseert, via de Commissie
Werkhonden en de aangesloten verenigingen, de
hondensporten IPO, speuren, waterwerk en herding.
Partner Royal Canin ondersteunt vanaf nu al deze
sporten in de volle breedte. Ook is men nauw betrokken
bij de ondersteuning van de officiële wedstrijden, zoals
het NK Speuren en het NK Werkhonden, alsmede de
aankleding van de nationale teams.
De Raad van Beheer en Royal Canin kijken uit naar een
actieve samenwerking en promotie voor alle actieve
hondenliefhebbers!

10x

+ 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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VERGEET HET NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW 2016
Op zondag 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
tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top van de rashonden in
Nederland aanwezig is, maar ook door de ‘glitter 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.

FOTO: KYNOWEB/ ERNST VON SCHEVEN

Partners
Grote kynologische evenementen
kunnen niet zonder sponsors of
partners. Dat geldt ook voor de
Hond van het Jaar Show. Onze
partner is Eukanuba.

Net als menselijke topmodellen lopen de deelnemende
honden over een heuse catwalk

Meer informatie
Voor meer informatie over de Hond van het Jaar Show, de
locatie, bereikbaarheid en wie er als keurmeester
optreden, vindt u op onze website.

Houden van honden
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Leerzame video Proteq Dier & Zorg over zintuigen
honden
Onze partner Proteq Dier & Zorg is meer dan alleen maar huisdierenverzekeraar. Op
hun eigen YouTube-kanaal besteden zij uitgebreid aandacht aan allerhande hondenen kattenonderwerpen, zoals verantwoorde voeding, gewicht en overgewicht,
gebitsverzorging, trimmen en uiteenlopende diergeneeskundige onderwerpen.
In hun laatste digitale nieuwsbrief besteedt Proteq
Dier & Zorg aandacht aan de (vaak zeer gevoelige)
zintuigen van honden en katten. De zintuigen van
honden en katten werken anders dan die van
mensen. Zo ook de ogen. In het filmpje leren we
meer over wat honden en katten zien, hoe dat kan
en wat er medisch mogelijk is bij oogproblemen.
Bekijk het filmpje.
Meer interessante video’s van Proteq Dier & Zorg
vindt u op het eigen YouTube-kanaal van Proteq.

Beeld uit de video van Proteq Dier & Zorg

SUCCESVOLLE promotie ‘waarom een stamboomhond’
Het gaat goed met de promotie van onze campagne!
Met een maandelijks gemiddelde van 40.000
webbezoekers zetten we de Raad van Beheer op de
kaart bij een groep die we anders niet zo snel bereiken.
Dit hoge aantal bezoeken bereiken we met onder
andere de inzet van Google-advertenties en Google
Grants. Ook hebben we inmiddels de online promotie
via de kynologenclubs in gang gezet.
Voor promotie via kynologenclubs
hebben we aparte eigen pagina’s
per kynologenclub gemaakt. Zo
kunnen we beter meten wat de
resultaten zijn. Bovendien kunnen
we nauwkeuriger sturen en betere
inhoud van de pagina’s bieden, die
is afgestemd op de wensen van de
bezoeker. De aangesloten kyno
logenclubs varen ook wel bij deze
promotie.

en sinds 1 november ook betaald op Facebook. We
betalen per vertoning, en de eerste resultaten zijn
bijzonder goed te noemen. Zo schoot door de betaalde
promotie op YouTube het aantal views van de video ‘Een
goede start voor je pup’ omhoog van circa 1.500 naar
ruim 33.000! Ook de promotie op Facebook zorgt voor
tienduizenden vertoningen van de video’s. We blijven
kritisch kijken naar de inzet van het budget en proberen
zo specifiek mogelijk de
potentiële pupkoper te bereiken.
Online aanbod stamboompups
Zoals eerder in de Raadar
aangekondigd, willen we een
nieuwe dienst ontwikkelen voor
pupkoper en fokker. De nieuwe
dienst wordt het online
aanbieden van stamboompups.
Uiteraard wordt hierin ook
doorverwezen naar de
rasverenigingen en fokkers, die
hiervoor binnenkort een
vragenlijst ontvangen om de
dienst optimaal af te stemmen op
hun wensen en voorkeuren.
Wordt vervolgd!

Video’s voordelen
stamboomhond
De maandelijkse video’s over de
voordelen van stamboomhonden
promoten we betaald via YouTube
Houden van honden
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HOE STEUNT de Yorkshire Terrier Vriendenclub
onze campagne?
De Raad van Beheer is heel blij met elke vorm van
promotie en ondersteuning van de campagne ‘Waarom
een stamboomhond’. Regelmatig besteden we
aandacht aan leuke initiatieven uit de achterban. Deze
keer een kort interview met Jacqueline de Haan-Voois
van de Yorkshire Terrier Vriendenclub Nederland, die
onze campagne enthousiast steunt.
Hoe promoten jullie de campagne ‘Waarom een
stamboomhond’?
‘Met het oog op de vele look-alikes benadrukken we
constant de voordelen van een Yorkshire Terrier met
stamboom. Denk aan wettelijke garanties, gezondheids
onderzoeken, goede leefomstandigheden van ouder
dieren enzovoort. Ook hebben we de banner van de
campagne standaard opgenomen in onze nieuwsbrief, in
de ondertekening van onze e-mails, op Facebook en bij
pupadvertenties op Marktplaats.’
Jullie adverteren ook op Marktplaats?
‘Velen vinden adverteren op Marktplaats “not done” met
het oog op broodfokkers, maar wij adverteren er juist heel
bewust. Dat doen we om aspirant-puppykopers op een
proactieve manier een alternatief te bieden. Als mensen
reageren op de “hoge prijzen van onze pups”, hebben we
een haakje om uit te leggen waar het verschil in zit.’
Jullie adverteren ook op Facebook. Hoe bevalt dat?
‘Begin 2015 hadden we 154 vrienden op Facebook, begin
november 2016 hebben we er 835, ongeveer zesmaal
zoveel. Na elke betaalde Facebook-campagne zien we
een toename van tien tot vijftien volgers. Elke euro levert
ongeveer 1.000 views op. We zien ook dat mooie
puppyfoto’s voor een verdubbeling van het aantal views
zorgen. En het resultaat mag er zijn. Zo kwamen er
voorheen één of twee aanvragen per jaar bij de pupinfo
binnen. Het eerste jaar dat we op Facebook
adverteerden, waren dat er 55.’

De Yorkshire Terrier Vriendenclub adverteert met pups op
Marktplaats, ‘juist om uit te leggen waar het verschil in zit’

Hebben jullie nog ideeën op dit gebied?
‘Het klinkt misschien gek, maar door onze evenementen
open te stellen voor niet-leden en mede te richten op
look-alikes, promoten we de Yorkshire Terrier met
stamboom. We kennen nu al verschillende mensen met
look-alikes die een Yorkie met stamboom erbij hebben
genomen. Gouden regel: respect voor alle hondjes en
hun eigenaren. Door deze aanpak groeien onze
evenementen: onze jaarlijkse High Tea-middag is van 25
naar 80 deelnemers gegaan. Onze clubmatch van 50
naar 120 bezoekers. Het ledenaantal van 80 naar 120. De
jaarlijkse inkomsten van de vereniging zijn in drie jaar
verdrievoudigd. Hierdoor hebben we dit jaar een
opleidingstraject voor een rasexamen kunnen
organiseren, wat acht nieuwe keurmeesters heeft
opgeleverd! Verder komt er een vachtverzorgingsdag,
ook gericht op hobby-eigenaren van Yorkies. En voor
onze fokkers en andere geïnteresseerden hebben we
twee geweldige verrassingen volgend jaar...’

Zoek
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HOND! Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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SPUITEN EN SLIKKEN IN WOUDENBERG
Op woensdag 9 november hield Erik den Hertog in het kader van onze Kennis Tour zijn lezing ‘Spuiten en slikken:
darmziekten bij rashonden en honden met rare dingen in hun maag’. De volgeboekte zaal in Woudenberg genoot
ervan en waardeerde de lezing gemiddeld met een 9!
tegenwoordig uit? Wat is accep
tabel als beïnvloeding van de
vruchtbaarheid en wat niet? Zijn er
verschillen tussen de incidentele
en de geregelde fokker in
mogelijkheden en resultaten?
Daarnaast bespreekt Kappen de
in’s en out’s van bepaalde
procedures, zoals de keizersnede,
kunstmatige inseminatie, IVF,
embryotransplantatie en zelfs
klonen bij de hond.

De toehoorders in Woudenberg
waardeerden de inhoud van de
lezing met een 9+ voor spreker Erik
den Hertog en een 9- voor de
inhoud. Den Hertog ging in op
verschillende darmziekten: de
verschijnselen, hoe komt de
dierenarts erachter en wat kun je
eraan doen? En zijn er ziektes die
bij bepaalde rassen meer voor
komen? In het deel over slikken
keek hij naar honden die iets
ingeslikt hebben wat ze beter niet
hadden kunnen doen… Wat kan via
de natuurlijke weg het lichaam
weer uit, en in welke gevallen moet
je ingrijpen?

Bezoekers aan een lezing in het
kader van de Kennis Tour worden in
een enquête gevraagd naar hun
Erik den Hertog kreeg van de bezoewaardering en suggesties. Een en
kers een dikke 9 voor zijn presentatie
ander wordt meegenomen in de
keuze voor de lezingen van de
Volgende sessie
Kennis Tour 2017. Die zijn afgestemd op de suggesties
De volgende (volgeboekte) lezing in de Kennis Tour
die in het klanttevredenheidsonderzoek onder fokkers en
vindt plaats op woensdag 14 december aanstaande, in
de enquêtes na afloop van Kennis Tour-sessies zijn
Berlicum. Dan is het de beurt aan drs. Maarten Kappen
gedaan. De behoefte aan kennis is groot! Dit werd ons
met de lezing ‘De toekomst van de fokkerij - kansen en
duidelijk toen al in juli 2016 de lezingen van februari 2017
bedreigingen’. Wat is normaal in de fokkerij en wat niet?
uitverkocht waren.
Hoe ziet de alledaagse reproductiepraktijk er

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

LICG steunt campagne
stamboomhond
Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG) steunt onze campagne ‘Waarom een
stamboomhond’ met een uitgebreid artikel over de
campagne op haar website. Het LICG besteedt met
name aandacht aan onze videofilmpjes over de twaalf
voordelen van stamboomhonden. Wij zijn uiteraard heel
blij met deze extra aandacht. LICG bedankt!

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Bekijk het artikel op de website van LICG
Houden van honden
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PTSS-hulphond helpt oud-militair
voor impact dit alles heeft gehad. Patrick krijgt
nachtmerries en waanbeelden. Therapie en
medicatie helpen niet.

Voor veteranen met een Posttraumatische
Stressstoornis (PTSS) kan een PTSShulphond een redding zijn. Hulphond
Nederland heeft er goede ervaringen
mee. De afgelopen jaren hielpen zij
verschillende veteranen met PTSS aan een
hulphond. Deze hulphond zorgt voor rust
en vermindert angsten.

‘Echt een buddy’

Een jaar later komt Hulphond Nederland op zijn
pad. Patrick wordt de eerste veteraan in
Nederland bij wie een PTSS-hulphond wordt
geplaatst. Patrick: “Vigo wijkt sindsdien geen
Patrick Kaslander
Na de hulphonden-basistraining wordt een
moment meer van mijn zijde. Het lijkt wel of hij
met hulphond Vigo
PTSS-hulphond speciaal geselecteerd op
een soort zesde zintuig heeft. Vigo voelt feilloos
sensitiviteit. Vervolgens wordt hij getraind op omgaan met
mijn stemming aan en reageert daarop. Hij is altijd bij me,
stemmingswisselingen en spanningen. Door zijn stabiliteit
echt een buddy door dik en dun. Vigo heeft zowel mij, als
kan de hond een veteraan voldoende zelfvertrouwen geven ons gezin, een nieuw leven teruggegeven.”
om zich weer onder de mensen te begeven.
Bermbom
Veteraan Patrick Kaslander lijdt aan PTSS. Hij werkt in
Afghanistan als militair verpleegkundige als het in 2008
tijdens een missie helemaal fout gaat. Een aanslag met een
bermbom kost twee militairen het leven en twee raken
ernstig gewond. Jaren later, in 2011, wordt pas duidelijk wat

Hulphond Nederland helpt jaarlijks
zo’n 450 mensen met de inzet van
een hulphond. Hulphonden die
worden ingezet voor activiteiten als ADL- (Activiteiten in het
Dagelijks Leven), Epilepsie-, PTSS- en Therapie- en
Coaching. Ambitie is om in 2018 zo’n duizend mensen per
jaar te helpen met de inzet van een hulphond.
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Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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

Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

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.

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

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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LABRADOR RETRIEVER NOORTJE WINT NIMROD 2016
Op maandag 14 november vond op het terrein van Fort Vechten in Bunnik de 43ste Nimrod plaats. In deze
jaarlijkse wedstrijd moesten achttien deelnemers, de beste van hun ras, met hun eigenaar drie proeven doorlopen.
Eerste werd Noortje, de Labrador Retriever van Klaas van der Valk uit De Bilt. Zelfs het NOS Journaal was erbij...
De volgende rassen waren vertegenwoordigd:
Heidewachtel, Labrador Retriever, Griffon Korthals,
Weimaraner, Golden Retriever, Duitse staande korthaar,
Duitse staande draadhaar, Flatcoated Retriever,
Epagneul Bleu de Picardie, Grote Munsterlander en
Duitse staande langhaar.

FOTO’S: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Uitdagende proeven
De organisatie had drie proeven uitgezet op en om Fort
Vechten in Bunnik: de Heuvelrugproef (proef A), ’t
Stichtproef (proef B), en de Eemlandproef (proef C). De

proeven waren uitdagend en daarom spannend om te
volgen. De wedstrijd was zo ingericht dat het voor de vele
bezoekers goed te zien was. In de proeven moesten de
honden steeds drie apporten binnenhalen, wat geen
enkele hond lukte. Daarom gingen de prijzen naar de
meest succesvolle honden, waarvan Labrador Noortje van
Klaas van der Valk de beste bleek te zijn... Op TV werd ook
aandacht besteed aan de Nimrod: WNL Goedemorgen
Nederland (mét Noortje) en het NOS Journaal maakten een
reportage. De organisatie is tevreden over deze 43e editie
van de Nimrod. Tot volgend jaar!

De achttien deelnemers aan de Nimrod 2016

De laatste instructies...

Winnaar was het duo Klaas van der Valk en Tidebrook Hill
Molly (Noortje), met 187 punten

Hebbes!

Zoek
de
 erschillen
v

ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
EN
STAMB
OOM
HOND! Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
OKTOBER 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 oktober zijn: I. Paulusma
(DVD Meer genieten met een hond),
C. Vermeulen (boek Fokken van
rashonden). De VVV-cadeaubon gaat

naar A. Nijland. 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

Seminar ‘Vechthonden, enkel verliezers’
Op 10 november organiseerde de Koninklijke Hondenbescherming in Driebergen een seminar over
‘hoogrisicohonden’ voor medewerkers van politie, gemeenten en woningbouwverenigingen. Ook waren
journalistiek, overheid en gedragstherapeuten van harte welkom.
Afgelopen zomer was er een groot
aantal incidenten, waarbij dit type
hond ernstig letsel toebracht aan
mens én dier. Naar aanleiding daarvan
heeft staatssecretaris Van Dam de
Raad voor Dierenaangelegenheden
(RDA) opdracht gegeven met een
advies te komen over regels voor de
hoogrisicohond. Met het oog op deze ontwikkelingen
vond de Hondenbescherming het hoog tijd voor een
verhelderend seminar.
Bullbreeds
De Britse criminoloog/socioloog Simon Harding gaf een
lezing over de relatie tussen bullbreeds, criminaliteit,
bendes, armoede en hondengevechten. Binnen criminele
bendes worden zogeheten bullbreeds gebruikt om mee
te intimideren, als waakhond en als vechthond om
rivaliserende bendeleden te grijpen. Harding geeft daar
enkele schokkende voorbeelden van.
Directeur Ineke van Herwijnen van de Hondenbescher
ming hield een verhelderend betoog over selectie van
de mens op specifieke gedragingen van honden, waar
onder meer herdershonden, jachthonden en terriërs uit
zijn voortgekomen. De hoogrisicohond kan door zijn
genetische aanleg op zowel fysiek als mentaal vlak een
zeer grote impact op zijn omgeving hebben. Ter illustratie

toonde Van Herwijnen een video van
iemand wiens hond gegrepen werd
door een vechthond in het bijzijn van
haar zesjarige dochtertje dat nu
traumatherapie ondergaat.
Duitse wetgeving
Lezingen uit Duitsland gingen over de
Duitse wetgeving waarin eisen worden gesteld aan de
houder van de hond. Een inwoner van de deelstaat
Noordrhein-Westfalen vertelde over het adopteren van een
hoogrisicohond en de wettelijke hobbels die hij daarbij te
nemen had. Hij benadrukte dat hij zich nog nooit eerder
zo’n team gevoeld heeft met een hond.
Nederlands politieambtenaar Aniek Hergers vertelde aan
de hand van een recente casus over de wettelijke (on)
mogelijkheden voor handhavers bij bijtincidenten. Door
creatief gebruik te maken van diverse wettelijke bepalingen
wist zij na een dodelijk bijtincident te bewerkstelligen dat er
passende maatregelen getroffen werden.
De Hondenbescherming is erin geslaagd een seminar
neer te zetten dat bij de deelnemers de nodige beroering
veroorzaakte. Alle aanwezigen zijn doordrongen van de
ernst van de situatie en de urgentie voor maatregelen. De
complexiteit van de problematiek maakt dat samen
werking tussen diverse partijen noodzakelijk is.

Houden van honden
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‘RAAD HET RAS’ november:
west highland white terrier
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 het boek ‘Fokken van
rashonden’ verloot.
De rashond van de maand november was West Highland White Terrier. Winnaar van
deze maand is Lisa van Hintum uit Katwijk. Zij krijgt haar prijs snel toegezonden.
Gefeliciteerd!

RvB-Vets Online: gemakkelijk en snel
Sinds juni 2016 kunnen dierenartsen HD- en ED-onderzoeken indienen via onze nieuwe applicatie RvB Vets
Online. De applicatie is in ontwikkeling en we zijn nog steeds bezig met aanpassen en verbeteren. Zo kunnen
sinds augustus ook onderzoeken naar patella luxatie worden ingediend. Alle onderzoeken naar HD en ED
worden per 1 januari 2017 via deze online applicatie verwerkt.
Tot nu toe zijn er al zo’n 2.000 onderzoeken via het
systeem ingediend. Dierenartsen zijn enthousiast: de
applicatie werkt gemakkelijk en snel, en zorgt ervoor dat

de eigenaar van de desbetreffende hond het resultaat
van het gezondheidsonderzoek veel sneller in zijn
account kan terugvinden.
Per 2017 alleen nog digitaal
Alle onderzoeken naar HD en ED zullen per 1 januari 2017
via de online applicatie worden verwerkt. De Raad van
Beheer verwerkt dan geen papieren formulieren meer.
Dierenartsen die nog geen digitale röntgenfoto’s kunnen
maken, kunnen hun fotomateriaal per reguliere post aan
ons blijven opsturen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunnen dierenartsen contact
opnemen met ggw@raadvanbeheer.nl.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 4 | nummer 15 | november 2016

Raadar

Verslag Royal Canin Masters Agility
KC de Kempen organiseerde dit jaar op 30 oktober de Royal Canin Masters
Agility in Geldrop, voor het tweede jaar onder auspiciën van de Raad van
Beheer en voor de eerste keer met Royal Canin als hoofdsponsor. Verslag
van Marijn Verbaant, coördinatior Agility van KC de Kempen.
Een evenement als dit staat en valt bij een goede voor
bereiding. Vanaf het prille begin was er goede samen
werking tussen Paula van Zutphen en Michèle Taffijn van
de commissie Agility en Marijn Verbaant van KC de
Kempen. Al in het eerste kwartaal van 2016 werden de
eerste contacten gelegd en werden de taken verdeeld.
Ook was er goed contact met hoofdsponsor Royal Canin,
die al vanaf het begin zijn volle medewerking verleende.
Geluk dwing je af!
Gelukkig beschikten we ook dit jaar over de Royal
Canin-baan van Ben@Work, met veilige en goede
hindernissen voor onze honden. We hadden mooi weer
en speaker Leon Roumen zorgde voor een prima
begeleiding. De tijdwaarneming was eveneens goed en
er was ook steeds zichtbaar welk volgnummer aan de
beurt was. Samen met de ruime opzet rond de ring kon
iedereen zijn hond rustig oppeppen om volledig gefocust
in de ring te verschijnen.
De deelnemers aan de Royal Canin Masters zijn de
besten, en dat zie je aan de prestaties in de ring. Duidelijk
is dat de deelnemende combinaties er alles uit proberen
te halen en daardoor op het scherpst van de snede
lopen. Daardoor zien we helaas ook wat diskwalificaties,
vooral doordat men de nodige risico’s neemt om een zo
goed mogelijk resultaat neer te zetten. Tijdens het Vast

Partners in sport

Parcours komt daar voor een groot aantal handlers ook
nog wat extra spanning bij. Logisch en voor sommigen is
deze positieve taakspanning juist aanleiding om nog
beter te presteren.
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Om een wedstrijd als deze te kunnen organiseren heb je
gedreven vrijwilligers nodig. Ook dit jaar hebben de
vrijwilligers van KC de Kempen weer laten zien dat ze hun
mannetje staan. Zij zetten zich kosteloos in, sommige
van hen zijn al dagen vooraf druk bezig. Natuurlijk is
vrijwilligheid maar één aspect – kwaliteit is een ander
belangrijk element. Gelukkig hebben onze vrijwilligers
een groot verantwoordelijkheidsgevoel waardoor alles
als vanzelf verloopt. Behalve van goede kwaliteit zijn
onze vrijwilligers ook erg inventief en vol goede ideeën.
Op de laatste dag voor de wedstrijd kwam een van de
vrijwilligers met het idee om de inspring-ring ook te
gebruiken om een piekenrace te organiseren. Tijdens de
wedstrijddag is hier gretig gebruikt van gemaakt en
hebben we uiteindelijk een mooi bedrag beschikbaar
kunnen stellen aan Hulphond Nederland.
Dank aan allen die hebben meegewerkt. Wij als KC de
Kempen zijn graag bereid om ook volgend jaar de
organisatie weer op ons te nemen!

DE WINNAARS

Large
1. Jacco Mager met Chase
2. Carlo v.d. Valk met Chucky
3. Tanja Wiersma met Mystick

Medium
1. Henk Postma met Wyfke
2. Marina v. Rooy met Yes
3. Mariën Balt met Zyzo
Houden van honden

Small
1. Marissa Figee met Zenzi
2. Peter Hennink met Lucca
3. Michèle Taffijn met Dinky Dutch
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StabijHOUNen en Kooikerhondjes in de VS en
Canada
De Amerikaans-Canadese Stabijhounvereniging (ASA) vierde haar 10-jarig bestaan en nodigde keurmeesters Dick
Rutten, Gerard Mensink en Diana Striegel-Oskam uit om tijdens de Jubileumspecialty in Latrobe (Pennsylvania) te
komen keuren. De specialty duurde van 21 juli tot 24 juli en er waren 65 Stabij’s ingeschreven. Vervolgens werd er
gekeurd in Canada en Californië. Diana Striegel doet alsnog verslag.
net als de eigenaren. Daarna woonde
Diana nog een minispecialty bij in
Californië, nabij Los Angeles. Stabij’s
en Kooikerhondjes keuren onder de
palmbomen is toch wel een bijzondere
ervaring.

In totaal zijn er ongeveer 370 Stabij’s
in de USA en Canada. Ruim 250
hiervan zijn aangesloten bij de ASA,
verdeeld over 190 leden. De Stabij
houn is niet erkend door de AKC
(American Kennel Club) en er zijn ook
nog geen plannen voor. De ASA
hecht er veel waarde aan om de
Stabijhoun Nederlands te houden en
niet te ‘veramerikaniseren’. Wel wordt
er met veel interesse gekeken hoe
het het Nederlandse Kooikerhondje
zal vergaan als erkend Amerikaans
ras met de bijbehorende inmenging
van Amerikaanse keurmeesters.

Kwaliteit
De kwaliteit van de beide rassen was
goed. Nu is de invloed van Nederland
als moederland nog erg merkbaar. De
meeste honden zijn geïmporteerd,
BIS van de Stabij specialty in
maar er was soms al wel sprake van
Latrobe, Pennsylvania.
een tweede generatie uit Amerika. De
Midden-achter Diana Striegel
Kooikerhondjes zijn niet gekwalificeerd,
maar waren overwegend ‘Zeer Goed’,
met wat uitschieters naar boven en een enkele uitschieter
Kooikerhondje
Gelijktijdig hield de Kooikerhondje Club USA (KCUSA) haar naar beneden. De Stabij’s kregen in totaal dertigmaal
‘Uitmuntend’, 65 maal ‘Zeer Goed’, zevenmaal ‘Goed’ en
jaarlijkse vergadering met een eigen clubshow. Naast de
beoordeling door een keurmeester van de AKC was er ook tweemaal ‘Veelbelovend’. Doordat de ASA dezelfde
fokeisen hanteert als de Nederlandse Vereniging voor
de gelegenheid voor een Nederlandse rasexpert om
Stabij- en Wetterhounen, moeten alle fokdieren over
Kooikerhondjes te beoordelen. In totaal hebben tien
minimaal twee ‘Zeer Goed’-kwalificaties beschikken van
Kooikerhondjes een Nederlandse beoordeling ontvangen
verschillende Nederlandse keurmeesters.
in Latrobe. De Amerikaanse rasstandaard is identiek aan
de Nederlandse, maar het blijkt dat AKC-keurmeesters
zaken toch anders interpreteren dan de Nederlandse
keurmeesters. Samen met AKC-keurmeester Carol
Brown hebben de drie Nederlandse keurmeesters de
rasstandaard punt voor punt doorgenomen en op kleine
details iets anders verwoord. Zo blijft het Kooikerhondje
ook in de VS hetzelfde Nederlandse hondje. De KCUSA
wil graag dichtbij de Nederlandse rasstandaard blijven en
was daarom erg blij met de deelname van deze drie
keurmeesters.
Westcoast
Na de jubileumspecialty vloog Diana Striegel door om
elders ook nog achttien Stabij’s en negen Kooikerhondjes
te keuren. Allereerst in Vancouver (Canada) in de tuin van
één van de ASA-leden. Het weer was prachtig en de
sfeer geweldig. Iedereen had wat lekkers meegenomen
en Stabij’s en Kooikers zijn een geweldige combinatie,

De voorbereidingstijd was dit keer wat beperkt om
gezamenlijk tot één grote specialty te komen, maar de
contacten zijn gelegd, ideeën zijn uitgewisseld en de
ambitie om een Hollandse rashondenspecialty op
Amerikaanse bodem te organiseren zijn uitgesproken.

Het deelnemersveld van Kooikerhondjes en Stabijhounen
in een prachtige tuin in Vancouver, Canada

Houden van honden
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

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.

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.

3 december 2016:	Algemene Vergadering Raad van Beheer,
Barneveld (uitsluitend voor bestuursleden
aangesloten verenigingen)
14 december 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten

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.

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’

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

24 juni 2017: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden
aangesloten verenigingen)

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!

Partners in sport

Partners in youth

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

Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

www.Houdenvanhonden.nl

