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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR SCOORT HOOG!

FOTO’S: SUZANNE VERHAGEN

Op woensdag 5 oktober hield Marjolein Roosendaal in het kader van onze Kennis Tour haar lezing ‘De wereld van
kleuren bij honden - ogen & neuzen en kleurgebonden ziektes’. De volgeboekte zaal in Woudenberg genoot ervan
en waardeerde de lezing gemiddeld met een 8,5!

Marjolein
Roosendaal
kreeg als
spreker een
8,8

De toehoorders zaten er
helemaal in...

De toehoorders in Woudenberg
Om hem en zijn soortgenoten
waardeerden de inhoud van de
gaat het eigenlijk allemaal...
lezing met een 8,7 en spreker
Marjolein Roosendaal zelfs met een
spreker en 9,4 voor de inhoud van de sessie). Er is nog
8,8! Zij ging in op de vererving van kleuren en
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel
kijkt naar zaken zoals neuskleuren, afwijkende kleuren, de
bij! Reserveren via www.houdenvanhonden.nl/kennistour.
eventuele relatie tussen oogkleur, vachtkleur en ziektes.
Onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba waren bij de
sessie aanwezig en gaven desgewenst antwoord op vragen
en achtergrondinformatie.
Volgende sessie
De volgende lezing in de Kennis Tour vindt plaats op
woensdag 9 november aanstaande, eveneens in
Woudenberg. Deze keer is het de beurt aan Erik den Hertog
met de lezing ‘Spuiten en slikken: darmziekten bij
rashonden en honden met rare dingen in hun maag’. Dat
wordt weer een mooie avond, uitgaande van de extreem
hoge waardering voor Eriks vorige lezing (9,6 voor de

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie
lezingen door toonaangevende sprekers, waarbij elke
spreker verschillende locaties aandoet. De lezingen zijn
niet alleen voor fokkers maar ook voor hondenbezitters,
hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen,
(aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommisies,
bestuursleden van kynologische verenigingen en overige
geïnteresseerden interessant.

Houden van honden
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NIEUWE FOLDER Nederlandse
hondenrassen BESCHIKBAAR
Zoals u weet, promoot de Raad van Beheer alle hondenrassen. De van
oorsprong Nederlandse rassen hebben echter als onderdeel van ons cultureel
erfgoed een bijzondere positie. Onlangs hebben wij de folder Alle Nederlandse
Hondenrassen herzien, bijgewerkt en een facelift gegeven. Hierbij hebben
we samengewerkt met diverse rasverenigingen en kregen we deskundige
ondersteuning van keurmeester Diana Striegel.
We hebben de tekst op onderdelen aangepast, nieuwe afbeeldingen
gebruikt en de gegevens van de rasverenigingen geactualiseerd. De
betrokken rasverenigingen hebben de folder ontvangen voor eigen
promotieactiviteiten, de Raad van Beheer neemt de folder op in het
informatiepakket dat wordt aangeboden in onze eigen
voorlichtingsstand.
Belangstellenden kunnen deze gratis folder aanvragen door een
e-mail te sturen naar info@raadvanbeheer.nl onder vermelding van
het aantal en het adres waar de folders bezorgd kunnen worden.

ERFGOED • TUINIEREN • KOKEN • INTERIEUR
NATUUR • GEZONDHEID • CULTUREEL

100 pagina’s vol tips: gedrag, beter rijden, medisch en verzorging

Buiten eten
Lunchideeën
voor een
herfstpicknick

De lezers van deze twee
magazines zijn een groep
die veel binding hebben
Heerlijk
met honden en zo een
brocante
interieur
uitstekende doelgroep
Trainen in
het terrein
vormen voor onze
campagne. Via deze paginagrote
advertenties worden de voordelen van stamboomhonden
ook binnen deze groep extra belicht. Wij danken
VIPmedia voor de ondersteuning!
WUIVENDE SIERGRASSEN

Vlammend najaar
in de prairietuin
ZELF MAKEN

Decoreren
met pompoen
en herfstblad

Vertrouwen in elkaar

Zo ziet jouw paard de wereld

Zitfouten herkennen

Ben jij je bewust van jouw
zithouding?

Gebitsproblemen

Wees alert op de signalen
DOE DE VOEDINGSTEST:

Wat heeft jouw paard
nodig om gezond en
slank te blijven?
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www.rosmagazine.nl

LEKKER MAKKELIJK

Gerechten
met gehakt

nr. 6 | oktober/november 2016

Wij zijn blij te kunnen
melden dat ook
uitgever VIPmedia
onze campagne
‘Waarom een stamboomhond’ steunt. Niet alleen
in hun magazine ‘Hart voor Dieren’, maar ook in de
volgende uitgaven van ‘ROS paardenmagazine’, en
‘LandIdee’, het magazine voor genieters van binnenen buitenleven, zullen paginagrote advertenties van
onze campagne staan.

oktober/november 2016
Nr.6 | € 5,50

LandIdee

Magazines ‘Ros’ en ‘LandIdee’ steunen
onze campagne STAMBOOMHOND!

Buiten oefenen: nuttig & uitdagend!
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BELEEF HOUDEN VAN HONDEN OP HOND2016
In de Amsterdam RAI verzamelen zich op 9, 10 en 11
december zo’n 7.000 honden met ongeveer 20.000
baasjes en bezoekers uit alle windstreken. Vanaf
dit jaar zijn de Amsterdam Winner Show en Holland
Cup onderdeel van het overkoepelende nieuwe
hondenevenement Hond2016, hét evenement voor
hondenminnend Nederland.
Hond2016 biedt een grote diversiteit aan leuke
activiteiten voor hond en gezin, waarbij het ‘houden van
honden’ centraal staat. De Raad van Beheer is
initiatiefnemer. Directeur Rony Doedijns: “Er is ongeloof
lijk veel te doen. Bezoekers maken kennis met honden

sporten zoals Agility en Dog Dance en zien
reddingshonden, geleidehonden en politiehonden in
actie. Ook is er gelegenheid om lekker te shoppen. Op
Hond2016 vind je de nieuwste en mooiste honden
producten. En degenen die meer willen kunnen samen
met hun hond deelnemen aan vele leuke workshops.”
Hondendorp
Het Hondendorp is dé plek waar hondenliefhebbers
naartoe gaan om zich te oriënteren op een bepaald ras:
van de populaire Labrador tot de veel minder bekende
Laplandse Herder. Je wandelt er als het ware door een
tot leven gekomen hondenencyclopedie. “Ben je op zoek
naar een nieuwe huisgenoot of heb je andere vragen,
dan staat de rasvereniging je graag te woord”, aldus Rony
Doedijns. Het uitgebreide demonstratieprogramma vormt
samen met de exterieurkeuringen van de Holland Cup op
vrijdag en de Amsterdam Winner Show op zaterdag en
zondag een leuke dag uit voor het hele gezin.
(Lees verder op p. 4)

Gezellige drukte in het Hondendorp

Het programma zit vol leuke demo’s en shows

Show en entertainment tijdens de Dog
Dance wedstrijd

Houden van honden
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Inderdaad, een heel vol programma met de
allerleukste demo’s en shows...

Veelzijdig
programma voor
jong en oud

Workshops
Hond2016 presenteert, naast een educatief programma
met demonstraties en shows, een uitgebreid workshop
programma, waaraan bezoekers met hun eigen
viervoeter mee kunnen meedoen. Ze kunnen snuffelen
aan de nieuwste sporten en meedoen aan leuke
activiteiten. Ook zonder eigen viervoeter valt er genoeg
te zien en te beleven: toeschouwers kunnen overal
terecht om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen voor
thuis. Inschrijving vooraf is niet nodig en deelname is
gratis. Zorg wel dat je tijdig aan de ring staat om een
plekje te bemachtigen. Bekende instructeurs zijn onder
andere Judith Lissenberg, Femke Puijman en Grietje
Wagenaar. Kijk voor meer informatie over de workshops,
instructeurs en het programma op www.hond2016.nl,
zowel de workshops als lijst met instructeurs worden
wekelijks aangevuld.

Partners
De organisatie van Hond2016 is heel blij te kunnen
melden dat onze partners Royal Canin, Prins Petfoods
en Eukanuba alle drie een eigen hal op Hond2016
sponsoren. Eukanuba sponsort bovendien de erering!
Genoemde partners verzorgen in de door hen 
gesponsorde hallen ook een eigen informatie- en
entertainmentprogramma.
Bestellen met 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.
Kijk voor meer informatie op www.hond2016.nl. Like ook
onze Facebookpagina: www.facebook.com/hond.event,
en blijf zo op de hoogte van het nieuws!

Houden van honden
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Vooraan! Honderd jaar blindengeleidehond
Op 11 oktober jl. werd het boek Vooraan! Honderd jaar blindengeleidehond gepresenteerd, geschreven door Kees
Tinga en Ad Bakker. Een fascinerend, niet eerder opgetekend verhaal over de bijzondere relatie tussen de blinde
of slechtziende en zijn geleidehond, geïllustreerd met uniek beeldmateriaal.
Brittannië, Nederland, België en
Italië, hielp Eustis bij het oprichten
van scholen voor blindengeleide
honden.

Dat honden blinde mensen kunnen
helpen, was al langer bekend. Pas
in de Eerste Wereldoorlog
ontstond in het Duitse Oldenburg
een echte opleidingsschool voor
blindengeleidehonden, bestemd
voor blinde oorlogsveteranen.
Toen deze aanpak een succes
bleek, kwamen ook blinde burgers
voor een blindengeleidehond in
aanmerking.
Dankzij Dorothy Eustis, een
welgestelde Amerikaanse die in
Zwitserland haar eigen kennel
leidde, kregen de geleidehonden
bekendheid in de Verenigde
Staten. Ook in veel Europese landen, zoals Groot-

In Vooraan! wordt de ontwikkeling
beschreven van deze scholen, met
alle hoogte- en dieptepunten, en
met de nadruk op maatschappe
lijke aspecten als armoedebestrij
ding, filantropie, kynologie,
dierenwelzijn, gedragswetenschap
en de emancipatie van mensen
met een beperking.
Vooraan! Honderd jaar
blindengeleidehond, ISBN
9789058755407, 160 pagina’s, € 22,50
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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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AGENDA ALGEMENE VERGADERING 3 DECEMBER 2016
Op 3 december 2016 vindt de 42e Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland plaats in Barneveld. De AV is alleen toegankelijk voor aangesloten
verenigingen. Hieronder de agenda.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. 	Voorstel tot goedkeuring notulen 41e Algemene
Vergadering juni 2016
5. 	Toelichting en voorstel tot goedkeuring
begroting 2017
a. Toelichting begroting 2017
b. Goedkeuring begroting 2017
6. 	Voorstel tot aanpassing diverse artikelen KR inzake
couperen

7. 	Voorstel tot aanpassing artikel IV.2 KR inzake
toevoegen kwalificatie keuren
8. 	Voorstel tot aanpassing artikel IV.125 KR inzake
doorschuiven prijzen KCM
9. 	Voorstel tot aanpassing diverse artikelen KR inzake
overname Winner door Raad van Beheer
10. Initiatiefvoorstel Airedale Terrier Club Nederland
inzake organisatie KCM tijdens WDS2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

NEDERLANDSE CHOW CHOW
CLUB 75 JAAR
De Nederlandse Chow Chow Club, opgericht op 6
oktober 1941, viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Bij
de opening van de jubileumviering, op 9 oktober in
Kerkwijk, overhandigde bestuurslid Albert Hensema de
Zilveren Legpenning van de Raad van Beheer aan de
voorzitter van de jarige vereniging, Peter Wellinga.
Op zijn beurt overhandigde Peter Wellinga het
jubileumboek ‘De Chow Chow in Nederland’ van Janneke
Leunissen-Rooseboom aan Albert Hensema ten behoeve
van de Raad van Beheer-bibliotheek. Een ander
hoogtepunt van de viering was toen het dit jaar
benoemde erelid, Chow-fokster Minnie Odenkirchen-

Albert Hensema (links) overhandigt de RvB-Legpenning
aan Peter Wellinga van de NCCC

Kloos uit Canada (kennelnaam Mi-Pao), in het zonnetje
werd gezet. Minnie is de kleindochter van mevrouw
Kloos-Dixon. Zij riep in 1941 de oprichtingsvergadering
voor de NCCC uit en werd het eerste erelid.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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Campagne Stamboomhond: video ‘een gelukkige
moederhond’ (voordeel 3) online
Ons derde videofilmpje over de voordelen van
stamboomhonden is zaterdag 1 oktober online gegaan:
‘Gelukkige moederhonden zorgen voor gelukkige
puppy’s. Kies ook daarom voor een stamboomhond!’
De video belicht dat fokkers van stamboomhonden
verantwoord omgaan met moederhonden. Wij vragen u
de video niet alleen te bekijken, maar deze ook zo veel
mogelijk te promoten via Facebook, Twitter, andere
social media en natuurlijk uw website!
Een gelukkige moederhond zorgt voor gelukkige en
gezonde puppy’s. Daarom steken fokkers van stamboom
honden veel zorg in het welzijn van de moederhond. Bij
een niet-stamboomhond weet je vaak niet of er op
verantwoorde wijze met de moederhond is omgegaan. En
hoeveel nestjes zij al heeft gehad. Een fokker van stam
boomhonden voldoet aan alle regels voor verantwoord
fokken. Zo gelden er regels voor de minimum- en maxi
mumleeftijd die een moederhond mag hebben, hoeveel
nestjes zij in haar leven mag krijgen, en hoeveel tijd er
tussen de nestjes in moet zitten. Met een stamboomhond
weet je zeker dat het qua dierenwelzijn allemaal goed zit.
Campagne
De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom
een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf voordelen
van stamboomhonden belichten. De eerste twee voordelen

Een fragment uit de video...

gaan over ‘een goede start voor jouw pup’ en ‘een fokker
met passie’. Iedere eerste van de maand komt er een
nieuwe video, dus op 1 november kunt u er weer een
verwachten. Deze behandelt de toegankelijke en
betrouwbare informatie over pups van stamboomhonden.
Help mee, deel deze video’s!
We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s gaan
delen, zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er
kennis van kunnen nemen en zo een verantwoorde keuze
kunnen maken bij de aanschaf van een hond. Alvast heel
hartelijk dank!
Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal
via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf actueel op
de hoogte!

KYNOLOGENCLUB RIJSSEN
ACTIEF BIJ WELKOOP

Bij de Welkoop in Rijssen was oktober actiemaand. In dat
kader stond de kynologenclub Rijssen en omstreken op
zaterdag 15 oktober de hele dag met een informatiestand
op een mooi plaatsje in de winkel. Dat trok aandacht,
waarbij natuurlijk ook onze campagne ‘Waarom een
stamboomhond?’ werd gepromoot. Een mooi voorbeeld
waar actieve samenwerking tussen een regionale kynolo
genclub en een dierenspeciaalzaak toe kan leiden!

Houden van honden

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

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
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HIER ZIJN DE Flyball-Kampioenen 2016!
Op 16 oktober jl. zijn tijdens de laatste Flyball-wedstrijd bij HSV Nijmegen (in samenwerking met KC Culemborg)
de kampioenen Flyball 2016 bekend geworden en ingehuldigd. Iedereen van harte gefeliciteerd!

Klasse A
1) Oase Express
2) Ready to Rumble
3) Dog Power
4) The Bullets
5) The Fireblades
6) Oase Buffalo’s

Klasse C
1) Flying Lunatics
2) The Hurricanes
3) Flying Fanatics
4) Ready to Go
5) The Tumbleweeds
6) No Doubt

Klasse B
1) Oase Rangers
2) Dream Team
3) I-Dogs
4) No Limit
5) Oase Horses
6) Oase Indians

geslaagde Nationale Hondenwandeling
Ruim 200 honden wandelden zondag 9 oktober jl. op het strand van Renesse om de strijd tegen kanker bij dieren
te steunen. Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) organiseerde de wandeling voor de tweede keer ten
bate van onderzoek naar en voorlichting over kanker bij dieren.
Behalve wandelen konden de bezoekers op het strand
genieten van demonstraties van de Delta Reddingshonden
Groep, de Nederlandse NewFoundlander Club en Brenda
van den Hoek, onder andere bekend van Holland’s got
Talent, die een demonstratie Dog Dance gaf.
De opbrengst van deze dag komt ten bate van het NKFD,
en wordt onder meer gebruikt voor onderzoek naar
oorzaken, opsporing en genezing van kanker bij
huisdieren. Daarnaast geeft het NKFD voorlichting aan
huisdiereigenaren. Meer informatie www.NKFD.nl.

Uiteraard mocht lekker eten voor hond en baas niet
ontbreken

Schotse Terrier Club
vertegenwoordigt
Sealyham Terrier
Op 8 september jl. heeft het bestuur van de Raad van
Beheer besloten dat de Schotsche Terrier Club de
belangenbehartiging van een extra ras mag gaan doen,
namelijk de Sealyham Terrier.
Lees meer over de Sealyham Terrier

Houden van honden
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Kindertherapie met hulphonden

Tien sessies met therapeut en hulphond leiden in de meeste gevallen tot een oplossing

Sinds kort is kindertherapie en -coaching met hulphonden landelijk beschikbaar. Ruim 700 jongeren met
gedragsproblemen zijn de afgelopen twee jaar geholpen door Hulphond Nederland en haar samenwerkende
jeugdzorgpartners. Therapie met een hulphond zorgde voor meer zelfvertrouwen bij kinderen met bijvoorbeeld
autisme, ADHD of pestproblemen. Dit succes zorgde ervoor dat het programma inmiddels is opengesteld voor
particulieren.
Honderdduizenden kinderen in Nederland zijn angstig of
onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen,
ontwikkelingsachterstand of last van psychiatrische
aandoeningen. Nu jeugdzorg is ondergebracht bij
gemeenten, komt een groot deel van deze kinderen en
jongeren niet meer in aanmerking voor gespecialiseerde
hulpverlening. Deze grote groep kan door therapie met
hulphonden geholpen worden.
Hoge slagingskans
De methode die Hulphond Nederland gebruikt, is gericht
op het leren door ervaren. Hiermee wordt in relatief korte
tijd veel bereikt. Tien sessies met een therapeut en
hulphond leiden in de meeste gevallen tot een oplossing.
Zeker een goed perspectief voor een groep kwetsbare

kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie op
www.hulphond.nl/therapie.
Gastgezinnen gezocht
In de regio’s rondom Nijmegen en Ede-Wageningen is
Hulphond Nederland hard op zoek naar gastgezinnen
voor deze therapie-hulphonden. Een warm en liefdevol
thuis waar zij kunnen wonen, slapen en gewoon lekker
hond kunnen zijn. Kijk op www.hulphond.nl/gastgezin
Het traject met een therapie-hulphond duurt ongeveer
drie maanden en kost 960 euro. De therapie en coaching
kan tegen kostprijs worden ingezet, omdat Hulphond
Nederland een non-profit organisatie is en gesteund
wordt door sponsors en donateurs.

‘RAAD HET RAS’ oktober: Parson Russell 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 oktober was Parson Russell Terrier. Winnaar
van deze maand is Francis Buekenhoudt. Hij krijgt zijn prijs snel
toegezonden. Gefeliciteerd!
Houden van honden
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KENJI GAAT OPNIEUW NAAR DE EUKANUBA WORLD
CHALLENGE!
Bearded Collie Kenji van Rinus en Anneke Otto uit Den
Haag zal opnieuw Nederland vertegenwoordigen op
de Eukanuba World Challenge (EWC). Kenji behaalde
in de EWC-competitie dit jaar 185 punten. Reserve is
Whippet Crème Anglaise’s Pantomime van Jan-Willem
Akerboom en Kris van der Schaaf met 120 punten.
De FCI Eukanuba World Challenge
is een wereldwijde competitie en
wordt sinds 2014 gehouden tijdens
de Amsterdam Winner Show. De
beste showhonden van de wereld,
afkomstig uit meer dan zestig
landen, doen hier op uitnodiging
aan mee. Per land is er één
deelnemer. Voor Nederland is dat
net als vorig jaar Kenji van de
familie Otto. Kenji won de Eukanuba Award-competitie
die van 1 oktober 2015 tot en met 30 september van dit
jaar werd gehouden. Hij verzamelde de meeste punten
op de diverse CACIB-shows, inclusief de ‘Hond van het
Jaar Show’. We wensen Kenji heel veel succes!

Kenji werd vorige jaar Best In Show tijdens de Amsterdam
Winner en maakt nu ook weer grote kans op de
overwinning.

Voor de Nederlandse top-4 in de Eukanuba World
Challenge en voor de eindstand in de Eukanuba Award
kijk op onze website

EERSTE RESULTAAT KLANT
TEVREDENHEID ONDERZOEK
FOKKERS
Circa 35 procent van de fokkers ervaart de dienst
verlening van de Raad van Beheer in het afgelopen
jaar als (veel) beter dan in het jaar daarvoor. Dat is één
van de eerste conclusies uit het Klant Tevredenheid
Onderzoek onder fokkers, dat 1 oktober jl. werd
afgesloten. Het onderzoek had een hoge respons van
meer dan 40 procent. Daar zijn we heel blij mee!
De Raad van Beheer hecht veel waarde aan de mening
van de achterban. Al eerder deden wij een
klanttevredenheidonderzoek onder leden, en nu dus
onder een zeer belangrijke klantengroep, de fokkers van
stamboomhonden. We zijn dan ook heel blij met de hoge
respons: met ruim 1.800 inzendingen – waarvan 1.500
volledig ingevuld – hebben we een respons van meer
dan 40 procent. Tijdens de Algemene Vergadering van
december zullen wij meer resultaten presenteren en deze
vervolgens publiceren in Raadar.

Houden van honden
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Hond 2016 is een initiatief van de Raad van Beheer
Demonstraties, workshops, clinics, stands, Hondendorp en meer

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

AMSTERDAM WINNER

Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Holland Cup

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

127e Winner Show

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

Founded by

www.winnershow.nl
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‘Lifestyle for pets’ steunt campagne stamboomhond
Lifestyle for pets, een initiatief van Prins Petfoods,
steunt de Raad van Beheer en de campagne ‘Waarom
een stamboomhond’. Zij delen onze campagnevideo’s
via hun Facebook-pagina, zodat nog meer potentiële
pupkopers kennis kunnen maken met de voordelen van
een stamboomhond.

Het bijzondere tv-kanaal is altijd en overal te bekijken op
smartphone, tablet, desktop en smart-tv. De benodigde
app is te downloaden in de App Store of Google Play
Store.
Lees meer over Lifestyle for pets
De Raad van Beheer dankt Prins Petfoods een Lifestyle
for Pets voor deze ondersteuning van verantwoord fokken
en verantwoord aanschaffen van een stamboomhond.

Lifestyle for pets is een uniek online platform met een
interactieve tv-zender waarop alle activiteiten, trends en
kennis op huisdiergebied samenkomen. Lifestyle for pets is
een initiatief van onze partner Prins Petfoods, die hiermee
pionier op dit gebied is. Prins past immers als eerste de
allernieuwste technologie toe, die het mogelijk maakt om
op een unieke en creatieve manier met consumenten
contact te houden.
Beschikbaar op app
Dierenliefhebbers kunnen voor informatie, inspiratie en
dagelijks dierennieuws terecht op www.lifestyleforpets.tv.

Ook de video ‘Een goede start voor je pup’ is te zien op
Lifestyle for pets

INSCHRIJVEN HOLLAND CUP
EN WINNER SHOW
We herhalen het nog maar even voor de laatste keer:
de sluitingsdatum voor inschrijving en betaling voor de
Holland Cup en de Winner Show 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

WWW.WDS2018.COM
Klassen en inschrijfgeld
Informatie over de klassen en inschrijfgelden vindt u hier

AMSTERDAM, AUGUST 09-12 2018

WSD_A5flyer_9-11-aug-DigitaalDrukwerk.indd 2
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AANDACHT VOOR FOKKERIJ DRENTSCHE PATRIJSHOND IN
‘HALLO NEDERLAND’
Op vrijdagavond 7 oktober jl. besteedde Omroep MAX in het programma ‘Hallo Nederland’ (NPO2) aandacht aan
de gezondheidssituatie alsmede inteelt en verwantschap bij de Drentsche Patrijshond. Behalve een woordvoerder
van stichting Dier & Recht, die een fokverbod voor dit ras wil, kwam namens het Fairfok-programma Geert van der
Peet aan het woord.
De redactie van ‘Hallo Nederland’ heeft de Raad van
Beheer vooraf over dit item benaderd. Bij die
gelegenheid hebben wij de maatregelen naar voren
gebracht, die we in het kader van Fairfok hebben
genomen om erfelijke aandoeningen en inteelt aan te
pakken. De redactie van Hallo Nederland koos er
vervolgens voor om de secretaris van het Fairfokprogramma, Geert van der Peet, aan het woord te laten.
Uiteraard hebben wij hem ondersteund bij de
voorbereiding.
Bekijk de uitzending van Hallo Nederland hier

Primeur: nederlandse presentatie Barbado de
Terceira
Tijdens de Dogshow Maastricht/Benelux Winner,
24 en 25 september in het MECC Maastricht, werd
voor het eerst de Barbado de Terceira in Nederland
gekeurd. Naast de keuringen vond er aan het einde
van de dag in de erering ook een presentatie van
dit ras plaats. Er waren circa dertig Barbado’s uit
Portugal, Nederland, Frankrijk en enkele andere
landen in het MECC te zien.

FCI-erkenning
De Barbado de Terceira is een ras van werkhonden:
zelfstandig, eigenzinnig, hard en energiek. In 2004 werd
het ras erkend als het tiende nationale ras van Portugal.
Wereldwijd zijn er inmiddels 1.600 met stamboom. Het ras
is (nog) niet door de FCI erkend, maar de Raad van Beheer,
in Nederland de hoeder van de rasstandaard en toezicht
houder van de rashondenverenigingen, gunde het
Portugese ras desondanks de eer om zich in Maastricht te
presenteren.
Aan de Maastricht Dogshow/Benelux Winner deden maar
liefst 3.356 honden mee van meer dan 250 rassen!
Zie volgende pagina!

FOTO’S: HENRI HAENEN

Het Barbado de Terceira is een nationaal erkend ras in
Portugal en enkele andere Europese landen, zoals
Frankrijk en Spanje. In Nederland lopen er al enkele
tientallen rond en ook is er een eerste nestje geboren.
Deze prachtige herdershonden komen oorspronkelijk
van het Portugese eiland Terceira (Azoren) en worden
nog altijd gebruikt als drijvers en bewakers van
voornamelijk runderkuddes. Het ras is al 500 jaar oud,

en desondanks nagenoeg onbekend in ons land! Nu
niet meer dus!

Houden van honden
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GESLAAGDE MAASTRICHT DOGSHOW/BENELUX WINNER
De Dogshow Maastricht/Benelux Winner, die op 24 en 25 september in het MECC Maastricht werd gehouden,
was een doorslaand succes. In totaal ruim 12.000 bezoekers konden genieten van maar liefst 3.356 honden van
meer dan 250 rassen, die werden gekeurd door een internationaal gezelschap van keurmeesters, afkomstig uit 25
landen. En... deelnemers en bezoekers konden gratis met hun hond op de foto!
John Wauben, tevens vice-voorzitter van de Raad van
Beheer, is een van de organisatoren: ‘Het was de tweede
keer dat Maastricht zo’n grote show mocht organiseren.
In 2003 de European Dog Show en nu dus de Benelux
Winner. Met alle ervaring die we hier met de Maastricht
Dog Show hebben opgedaan, is het ons uitstekend
gelukt een mooie, strakke show neer te zetten. Open
voor alle rassen en met een internationaal gezelschap
van keurmeesters, waaronder enkele debutanten op het
internationale podium, zoals de dames Texeira uit
Brazilië en Armida uit Spanje.’
Briefing
Wauben is tevreden over de dagelijkse briefings voor de
keurmeesters: ‘Iedere dag praatten we hen weer even
bij over de stand van zaken, bijzonderheden,
aandachtspunten enzovoort. Ook wezen we hen bij die
gelegenheid nog extra op zaken als gezondheid en

Nieuwe publiekstrekker op de Maastricht Dog
Show was de
fotostand van Eukanuba/Kynoweb, waar je
gratis op de foto kon

FOTO’S: KYNOWEB/RON BALTUS

De presentatie van de Barbado de Terceira met John Wauben (links) en Rony Doedijns (tweede van rechts) van de Raad van
Beheer. Zie ook pagina 13.

Houden van honden
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Meer dan 3.000 honden en hun bazen een plekje
geven om hun spullen uit te stallen, dat is een klus!

FOTO’S: KYNOWEB/RON BALTUS

hun
Baas en hond kwamen goed aan

trekken in Maastricht...
Een enthousiast deelnemersveld trok aan de toeschouwers
voorbij in een strak georganiseerde show...

welzijn en vroegen hen in dit verband te letten op het
gedrag van de deelnemers. Dat stelden de keurmeesters
zeer op prijs!’
Snel
Wauben is tevreden over de organisatie, met name over
de snelheid waarmee de keuringen in de erering werden
afgehandeld: ‘We werken met drie voorkeurringen, waar
we enorme mededelingenborden bij hebben geplaatst,
zodat iedereen heel snel zag waar hij moest zijn en wat
er gebeurde op dat moment. Dat hielp heel goed voor de

snelheid.’ Ook commercieel deed Maastricht goede
zaken: ‘Er waren meer dan dertig stands, waar je van
alles kon kopen. Van hondenriem tot hondenspeeltjes en
alles daar tussenin. De standhouders waren met 12.000
bezoekers meer dan tevreden.’ Bijzondere vermelding
krijgt de fotostand die in samenwerking met Eukanuba en
Kynoweb werd gerealiseerd: ‘Mensen konden gratis met
hun hond(en) op de foto, met achterlating van hun
e-mailadres. Hun foto krijgen ze per e-mail thuisgestuurd.
Daar maakten vele honderden mensen gebruik van.’

Houden van honden
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NIEUWE REGELS BENELUX WINNER PER 1 JANUARI 2016
Met ingang van 1 januari 2016 behaalt alleen de hond
die het CACIB krijgt de titel Benelux Winner. Tot en met
2015 kon je nog met een jeugdhond of een veteraan
een dubbeltitel halen en werd de titel gegeven aan de
beste reu/teef van het ras. Dat is vanaf 1 januari niet
meer mogelijk. Deze aanpassing komt voort uit een
evaluatie tussen de drie Benelux-landen.
De jeugdhond of veteraan kan weliswaar nog steeds
beste reu/teef en/of BOB worden en in erering komen,
maar is dan niet automatisch CACIB/Benelux Winner.
FCI-erkenning
Deze aanpassing was noodzakelijk om de Benelux
Winner-titels officieel erkend te krijgen door de FCI. Na
FCI-erkenning geven deze titels toegang tot de
kampioensklasse. Voor de rassen met voorlopige of geen
FCI-erkenning (Lancashire Heeler en Markiesje) geldt
hetzelfde als op de sectieshows: de titel Benelux Winner
gaat naar de beste reu/teef die komt uit de tussenklas,
open klas, gebruikshondenklas of kampioensklas. Voor
de goede orde: alle titels die tot en met 31 december
2015 zijn behaald, blijven behouden.
Aanpassing KR
Zoals bekend dient het Kynologisch Reglement (KR) op
dit punt te worden aangepast. Dat duurt wel even en in
het geval van de Benelux Winner titels zal Nederland zich
moeten conformeren aan de internationale afspraken en
richtlijnen. Om de continuïteit van de Benelux Winner
Shows te garanderen en in lijn te brengen met de FCI

(Europese- en Wereldshow) hebben de drie landen
gezamenlijk tot wijziging per 1 januari 2016 besloten. De
Raad van Beheer maakt hiervoor gebruik van de
mogelijkheid die artikel IX.6 KR biedt:
1. In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer
afwijken van dit Reglement, indien de belangen van
betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie
daardoor worden gediend en geen dezer belangen
noch de belangen van derden daardoor worden
geschaad.
2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld, wordt met
redenen omkleed en op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.
Overgangsregeling
Om te voorkomen dat exposanten gedupeerd worden,
heeft het bestuur besloten tot een overgangsregeling.
Deze houdt in dat beide regels naast elkaar blijven
bestaan totdat het KR formeel is gewijzigd en door de
Algemene Vergadering is goedgekeurd. Zowel de
honden die volgens de nieuwe regels (website) als de
honden die volgens de bestaande regels (KR) de titel
Benelux Winner winnen, krijgen de titel. De gewijzigde
regels zijn reeds gepubliceerd in de volgende media:
→→www.houden van honden.nl - nieuwsitem januari 2016
→→www.beneluxwinner.com - januari 2016
→→bijzondere voorwaarden Benelux Winner Show (zie ook
de catalogus van de show)
→→Raadar januari 2016
Bovengenoemde overgangsregeling wordt ook op beide
websites en in de nieuwsbrief Raadar gepubliceerd.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
SEPTEMBER 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 september zijn: Herman
Koop (DVD Meer genieten met een hond),
Lilian Driessen (boek Fokken van
rashonden) en Irma Alderse Baas

(Playmobil setje). 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
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GESLAAGDE FCI OBEDIENCE SELECTIEWEDSTRIJD IN
HOOGEVEEN
Op zondag 18 september vond bij KC
Hoogeveen bij geweldig nazomerweer
een FCI Obedience selectiewedstrijd
plaats. Veertien lopers gingen op voor het
diploma, waarvan er drie slaagden.
KC Hoogeveen had gekozen voor de
bestaande wedstrijdverdeling: ’s morgens de
ene helft van de oefeningen, ‘s middags de
andere helft. Die keuze viel in de smaak bij
het gros van de 33 deelnemers.
Wedstrijdleider Geke Hagen: ‘Veertien lopers
gingen op voor een diploma, waarvan er drie
zijn geslaagd. De gezakten waren natuurlijk teleurgesteld.

Maar zij hebben in ieder geval voldoende
ervaring opgedaan om bij een volgende
gelegenheid alsnog hun diploma te halen.
Verder waren er zeven deelnemers die
gebruik maakten van de nieuwe mogelijkheid
om onder wedstrijdomstandigheden een
training te lopen.’ De overige twaalf
deelnemers kwamen uitsluitend voor de
wedstrijd, niet voor het diploma.
Geke kijkt tevreden terug op de zonnige
wedstrijddag. ‘Na de prijsuitreiking hoorde ik
van deelnemers én de keur- en ringmeesters
dat het een heel geslaagde dag is geweest.
Dat doet ons als organiserende vereniging natuurlijk goed!’

Drie van de veertien mensen haalden hun diploma. Zeven deelnemers deden de wedstrijd als training mee

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.

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)
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NIMROD 2016: BEKIJK DE TOP VAN DE NEDERLANDSE
JACHTHONDEN!

FOTO: KYNOWEB

De locatie van de Nimrod 2016 is bekend! Het
evenement wordt gehouden op 14 november op en
rond het terrein van Fort bij Vechten te Bunnik. Deze
afsluitende wedstrijd van het jachtproevenseizoen mag
u niet missen. Dus zet alvast in uw agenda en kom
kijken!
De organisatie van de Nimrod heeft voor deze locatie
gekozen, onder andere omdat er voldoende verkeers- en
parkeervoorzieningen zijn om het evenement zonder
problemen te kunnen bezoeken. Daarnaast biedt het Fort
bij Vechten en zijn omgeving een variatie aan
terreinomstandigheden zodat uitdagende proeven
kunnen worden uitgezet die verschillende kwaliteiten van
de jachthond en de voorjager vragen.

mogen doen is al een prestatie op zich, want je kunt er
alleen op uitnodiging aan deelnemen – en per hond
slechts eenmalig. De Commissie Jachthonden benadert
hiervoor de honden die in het afgelopen seizoen het best
hebben gepresteerd, zo veel mogelijk één per ras. Wie
de gelukkigen zijn wordt een dezer dagen
bekendgemaakt.

Topevenement
Het jaarlijkse topevenement op jachtproevengebied is de
Nimrod-proef in november. Om aan de Nimrod mee te

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van Nimrod
Nederland.

Zwitserland schrapt verplichte
GEHOORZAAMHEIDSCURSUS
Het Zwitsers parlement heeft onlangs besloten de
verplichte gehoorzaamheidcursus voor baas en hond
te schrappen wegens te weinig positieve effecten.
De maatregel werd in 2008 geïntroduceerd, drie jaar
nadat een jongetje in de buurt van Zürich gedood werd
door pitbulls.

Beheer. Hier kunt u samen met uw hond terecht voor
alles op het gebied van hondenopvoeding en -sport.
Neem al voordat u uw hond krijgt contact op met een KC
in de buurt. Sommige KC’s bieden zelfs speciale Kind &
Hond-cursussen. Voor meer informatie ga naar
www.raadvanbeheer.nl/kynologenclub.

Iedereen die in Zwitserland een hond in huis nam,
ongeacht het ras, moest verplicht met zijn hond op cursus,
om zo een vergunning te verkrijgen. Onlangs verscheen
echter een rapport waarin staat dat het aantal incidenten
met honden en het gedrag van hun baasjes nauwelijks
veranderd is. Bovendien mijdt één op de vijf hondeneige
naars de cursus. Op basis hiervan besloot het parlement de
wet in te trekken. Dit ondanks protest van de minister van
Binnenlandse Zaken Alain Berset, die aangeeft dat het
aantal tragedies met honden sindsdien wel gedaald is.

De Hondenbescherming besteedt ook aandacht aan de
afschaffing van de verplichte hondencursus in Zwitserland,
zie hun website.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

Standpunt Raad van Beheer
De Raad van Beheer raadt hondeneigenaren aan met
hun hond (pup of oudere hond) een hondencursus te
volgen. Dit kunt u doen bij een van de circa 70 regionale
kynologenclubs (KC’s), aangesloten bij de Raad van
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

je
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www.hond2016.nl
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TRAINING FCI Obedience RingstewardS
Op 10 en 24 september kregen vijf deelnemers training/
instructie in de taken en verantwoordelijkheden van
de ringsteward tijdens wedstrijden FCI Obedience.
Trainer was keurmeester Cor van Dort. Verslag van
deelneemster Maria Groot.
‘De ringsteward ondersteunt de keurmeester tijdens de
wedstrijd en zorgt dat alles zo soepel mogelijk verloopt.
Om dat te kunnen doen moet je de reglementen
praktisch uit het hoofd kennen, moet je weten welke
materialen aanwezig moeten zijn en stem je het
dagprogramma af met de keurmeester en de vereniging
die de wedstrijd organiseert.
Loopprogramma’s
Daarnaast heb je verantwoordelijkheid voor de
loopprogramma’s en de opbouw van het veld. En dat is
lastiger dan het lijkt. Om zo min mogelijk te hoeven
schuiven met materiaal, moeten de oefeningen in de
verschillende klassen op elkaar zijn afgestemd, zodat je
bijvoorbeeld in de OBB (Obedience Beginners) en OB1
het vak op dezelfde plaats kan laten staan, en de cirkel in

de OB3 zowel voor het richting-apport als het vaksturen
kunt gebruiken. Het maken van de loopprogramma’s in
Excel is ook een kunst op zich.
Programma maken
Na de eerste dag theorie moesten we voor de volgende
keer voor alle klassen een compleet programma maken.
Lastig, maar ook leuk. Ook kregen we een multiple choice
test over reglementen en verantwoordelijkheden. Daarna
gingen we het veld op. Iemand moest het veld opzetten en
daarna een ander rondsturen. Leerzaam, omdat de
deelnemer niet altijd precies de instructies opvolgt: scheef
loopt, de verkeerde kant opgaat enzovoort. We hebben
ook wel erg gelachen. Ik vond het heel leerzaam en ik heb
veel respect gekregen voor het vak van ringsteward.’

Als ringsteward ben je verantwoordelijk voor
loopprogramma’s en opbouw van het veld

Je moet de reglementen uit het hoofd kennen, en weten
welke materialen aanwezig moeten zijn

Iemand moest het veld opzetten en daarna een ander
rondsturen. Leerzaam...

Zoek
de
 erschillen
v

ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?
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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.

9 november 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik den
Hertog te Woudenberg
3 december 2016: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer,
Barneveld (uitsluitend voor aangesloten

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.

verenigingen)
14 december 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten
Kappen te Berlicum (vol)
15 januari 2017: 	Hond van het Jaar Show 2016, De Flint in
Amersfoort
8 februari 2017: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten

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.

Kappen te Zwolle (vol)
21 mei 2017:

Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’

24 juni 2017:

Algemene Vergadering Raad van Beheer

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
Actief met je maatje!

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

De Raad van Beheer steunt:

www.Houdenvanhonden.nl

