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Campagne Stamboomhond: Klacht Dier & Recht ook
in hoger beroep afgewezen
De klacht van stichting Dier & Recht, dat onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ misleidend zou zijn, is ook
in hoger beroep afgewezen. Nadat de Reclame Code Commissie (RCC) eerder al oordeelde dat de campagne niet
misleidend is, komt nu het College van Beroep tot hetzelfde oordeel: niet misleidend.
de Raad van Beheer op deze wijze
het recht zou moeten worden
ontzegd op de onderhavige wijze
haar mening over stamboom
honden aan te prijzen.”

In mei 2016 wees de Reclame
Code Commissie (RCC) de klacht
van de stichting Dier & Recht over
de campagne af. Volgens de RCC
was de informatie niet onjuist en
ontbrak er ook geen essentiële
informatie. Daarom was er geen
sprake van misleidende reclame
of van handelen in strijd met de
waarheid. Het College van
Beroep kwam tot hetzelfde
oordeel en vond de campagne
van de Raad van Beheer evenmin
misleidend.
Uitspraak
In de uitspraak stelt het College
van Beroep: “Het door Dier & Recht
nagestreefde belang rechtvaardigt
in dit geval ook overigens niet dat

De campagne ‘Waarom een stamboom
hond’ krijgt een vervolg in 2017. Kijk op
www.puppyverschillen.nl voor meer
informatie.

Houden van honden

Klacht onjuist
Ook stelt het College dat de
onderbouwing van de klacht van
Dier & Recht onvoldoende is: “De
Raad van Beheer heeft, blijkens
het voorgaande, de stellingen
van Dier & Recht voldoende
weersproken. Daardoor kan niet
van de juistheid van de (onder
bouwing van de) klacht worden
uitgegaan.” De Raad van Beheer
is blij dat het College van Beroep
de eerdere uitspraak van de RCC
volledig onderschrijft.
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ROYAL CANIN IS ONZE OFFICIËLE PARTNER IN YOUTH
De Raad van Beheer is zeer verheugd over het feit dat partner in sport Royal Canin met ingang van het Raad van
Beheer Youth Zomerkamp (augustus 2016) onze officiële partner in Youth is geworden.
Met sterke partners kunnen we veel bereiken, daarom is de
Raad van Beheer heel blij met het partnership van Royal
Canin. Op het zeer succesvolle Youth Zomerkamp van
vorige maand was Royal Canin al van de partij en leverde
onder meer goed gevulde goodiebags voor de deel
nemende jeugd. We zien uit naar een mooie samen
werking, waarbij het gezamenlijke doel natuurlijk is de
jeugd intensief te betrekken bij honden en hondensport!

Partners in youth
Actief met je maatje!

Maak een foto met Cobby en maak kans op een prijs!
De mascotte van de Federation
Cynologique Internationale (FCI) heet
Cobby. Inmiddels viert Cobby zijn vijfde
verjaardag, en dat wordt gevierd met
een fotowedstrijd. Onder de leukste
inzenders wordt een aantal aardige
prijzen verloot.
Wie mee wil doen, maakt een originele, leuke of
bijzondere foto samen met de pluche Cobby, zie de

voorbeelden op de foto’s. Vervolgens plaatst
u de gemaakte foto op de
wedstrijdpagina: https://www.facebook.
com/FCIPlay/ . Heeft u geen pluche
Cobby? Geen nood, dan kunt u het
Cobby-beeld gebruiken die u hiernaast
aantreft. Naast de prijzen die de FCI
verloot, zal de Raad van Beheer onder de
Nederlandse inzendingen ook een prijs verloten.
Meedoen kan tot en met 31 oktober aanstaande.
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NEDERLANDS SUCCES OP EUROPEAN DOG SHOW 2016
Van 26 tot en met 28 augustus werd in Brussel de FCI European Dog Show gehouden. Opmerkelijk was de
uitstekende samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse medewerkers en natuurlijk het Nederlandse
succes: groep 6 en groep 8 werden gewonnen door een Nederlander... Bovendien greep de Raad van Beheer de
gelegenheid aan om de organisatie van de World Dog Show 2018 in Nederland te lanceren.

Team van Nederlandse
ringmedewerkers die het
EDS-team aanvulden

k een
Nederland leverde oo
sen
art
ren
team met die

Voorzitter Gerard Jipping
was vanuit de FCI de
gedelegeerde

Winnaar groep 8 werd Patriot’s
Life In The Fast Lane van Ilona
Griffioen-van Beek

Winnaars
Groep 6 en 8 werden beide gewonnen door een
Nederlander. In groep 6 won de Grand Basset Griffon
Vendéen “Frosty Snowman” van Gwen Huikeshoven, en
werd de Petit Basset Griffon Vendéen “Cookie Crunch
van Tum-tum’s Vriendjes”, eveneens van Gwen Huikes
hoven, derde. In groep 8 werd de Portugese Waterhond
“Patriot’s Life In The Fast Lane” van Ilona Griffioen-van
Beek winnaar. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!
Ringmedewerkers
Al in 2014 vroeg de organisatie van de EDS 2016 of
Nederlandse ringmedewerkers zouden willen helpen met

de werkzaamheden in de 70 (!) ringen. Men voorzag
immers dat er met zo veel ringen onvoldoende ring
medewerkers uit België beschikbaar zouden zijn voor de
driedaagse show. Wij hebben positief op dat verzoek
gereageerd en hebben het aan de leden van de VRN
(Vereniging Ringmedewerkers Nederland) voorgelegd. Dat
leidde ertoe dat er meer dan 25 personen een persoonlijk
aanbod hebben gekregen om werkzaam te zijn op de EDS.
Omdat het systeem van plaatsingen afwijkt van het
Nederlandse systeem, hebben alle Nederlandse
medewerkers vier weken voor aanvang van de show, bij KC
Arnhem, een zeer duidelijke presentatie gekregen met alle
ins en outs over de wijze van plaatsing en andere zaken.

Houden van honden
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Onze WDS2018-stand

Hugo Stempher maakte
het beeldje voor de BIS
van de EDS 2016

Winnaar groep 6 werd
Frosty Snowman van
Gwen Huikeshove

Persconferentie over WDS2018 gedurende EDS Brussel

Het aanwezige team van de Raad van Beheer sloeg de
handen ineen, en dat werkte uitstekend...

Rony Doedijns was alle dagen
speaker in de ere-ring

Tijdens de EDS werd gebruik gemaakt van een iPad die via
wifi online verbonden was met de centrale server, zodat de
resultaten van de keuringen direct beschikbaar waren voor
het tentoonstellingssecretariaat.
Kick-off World Dog Show
Tijdens de European Dog Show in Brussel vond de

aftrap plaats van de World Dog Show 2018 die in
Nederland zal worden gehouden. Tijdens een speciale
persconferentie presenteerden we de Raad van Beheerstand, de keurmeesterslijst en een bijzonder
animatiefilmpje over de WDS. Bekijk de animatie en de
keurmeesterslijst of meldt u aan voor de nieuwsbrief op
www.wds2018.com

Houden van honden
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Terugkoppeling RSI-registratie 2015 - 2016
In het kader van duurzaam fokbeleid (Fairfok)
vullen keurmeesters sinds 2015 bij het keuren van
een aantal aandachtsrassen formulieren in waarop
zij waargenomen welzijnsaspecten bij een hond
registreren. De ‘ruwe’ resultaten van deze registratie
zijn onlangs teruggekoppeld aan de desbetreffende
rasverenigingen.
Een aantal rassen verdient speciale aandacht als het
gaat om gezondheid, welzijn en gedrag van de honden.
Voor deze rassen gelden er Ras Specifieke Instructies
(RSI’s). Keurmeesters volgen de instructies bij het
keuren van deze aandachtsrassen en zijn verplicht een

formulier in te vullen over waargenomen specifieke
welzijnsaspecten van het ras. Zo kunnen we deze
rassen nadrukkelijk monitoren en kan de rasvereniging
indien nodig het fokbeleid bijstellen. Met de nu
uitgereikte resultaten over 2015 - 2016 kunnen de
rasverenigingen aan de slag om deze te analyseren en
de input te gebruiken voor verdere optimalisering van
het fokbeleid. De Raad van Beheer heeft geen analyse
van de gegevens uitgevoerd, en laat dat aan de
rasverenigingen over.
Fokkers van aandachtsrassen uit de RSI kunnen met hun
rasvereniging contact opnemen over de resultaten.

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

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Houden van honden
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ONDERZOEK: HONDEN BEGRIJPEN HUN BAAS WOORDELIJK
Hongaarse onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat honden niet alleen reageren op de toon van complimenten
die ze van hun baas krijgen, maar ook op afzonderlijke woorden. “Dit onderzoek laat zien dat bepaalde woorden
echt een betekenis hebben voor honden”, aldus hoofdonderzoeker Atilla Andics. ‘De toon die je aanslaat is dus
niet alleen belangrijk, maar ook wat je zegt.’
Het onderzoek suggereert dat
honden de betekenis van woorden
verwerken in hun linkerhersenhelft
en de intonatie in hun rechter
hersenhelft. Het menselijk brein
verwerkt taal en klanken op
precies dezelfde manier.

INSCHRIJVEN HOLLAND CUP
EN WINNER SHOW
We herhalen het nog maar even: Wie vóór 12 oktober
2016 inschrijft voor de Holland Cup en de Winnershow,
de grootste hondententoonstelling van Nederland,
krijgt vroegboekkorting op het inschrijfgeld. De
sluitingsdatum (voor inschrijvingen en betalingen) is 11
november 2016. Tot ziens in Amsterdam!

FOTO: KYNOWEB

Hersenscanner
De wetenschappers van de Eötvös
Loránd Universiteit in Boedapest
lieten honden in een hersen
scanner luisteren naar opnames
van hun baasje. Soms een op prijzende toon
uitgesproken zin, die ook een complimenteuze betekenis
had, zoals ‘goed gedaan!’. Soms willekeurige,
nietszeggende woorden met dezelfde intonatie. Hun

baasje zei dan bijvoorbeeld op
prijzende toon: ‘ondanks!’, of ‘hoe
dan ook!’. Als de dieren naar
betekenisvolle woorden
luisterden, reageerde de
linkerhelft van hun brein
bovengemiddeld sterk op de
geluidsopname. Wanneer de
dieren op prijzende toon
uitgesproken woorden zonder
duidelijke betekenis kregen te
horen, was hun linkerhersenhelft
veel minder actief. De honden
kregen soms ook steeds dezelfde woorden te horen met
verschillende intonaties. Op die momenten veranderde
alleen de activiteit in hun rechterhersenhelft.
Bron: nu.nl

g
€ 10 kortin
s
e
ti
la
voor re
d
aa
R
e
d
van
r.
van Behee
r.
Klik hie

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

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

Keurmeesters
Voor de keurmeesterslijst van de Holland Cup kijk hier
Voor de keurmeesterslijst van de Winnershow klik hier

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

Klassen en inschrijfgeld
Informatie over de klassen en inschrijfgelden vindt u hier

Houden van honden
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Bezoek het hondendorp tijdens Hond2016!
Tijdens Hond2016, dat van 9 - 11 december in Amsterdam
wordt gehouden, kunt u als bezoeker weer kennismaken
met meer dan 300 hondenrassen. In het hondendorp
kunt u met al uw vragen over een ras terecht bij tientallen
rasverenigingen. De rasverenigingen presenteren zich in
hun infostand in het hondendorp.

prijs. Bij de beoordeling wordt ook gekeken of de
uitstraling past bij achtergrond en/of gebruik van het ras.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het de uitstraling van een
land, maar ook aan specifieke sporten, of oorspronkelijk
gebruik. Ook de promotie van de campagne ‘Waarom een
stamboomhond’ maakt onderdeel uit van de beoordeling.

Beste stand
De beste stand/rasvereniging belonen we met een
toezegging voor deelname aan Hond2017 en een aparte

FOTO: KYNOWEB

Hond2016 bestaat naast een hondententoonstelling uit
een beursgedeelte, het hondendorp en een educatief
programma met demonstraties, workshops en sport
wedstrijden. Op het beursgedeelte vinden bezoekers de
nieuwste, leukste en mooiste hondenproducten en
aantrekkelijke beursaanbiedingen. Dit alles maakt
Hond2016 tot een complete, leerzame en vooral
gezellige dag uit voor iedere hondenliefhebber.
Vorig jaar won de stand van de Drentsche Patrijshonden
Club Nederland de prijs voor de beste stand. Wie wint er
dit jaar?

WDS2018: INFORMATIEBIJEENKOMST IN WOUDENBERG
In de voorbereiding op de World Dog Show 2018 besteedt
de Raad van Beheer veel aandacht aan invulling van de
verschillende activiteiten. In dit verband organiseren
we op woensdagavond 28 september in De Camp in
Woudenberg een informatieavond voor stichtingsbesturen
die rasgroepshows organiseren.
Zoals bekend is het mogelijk om tijdens de World Dog
Show 2018 een rasgroepshow te organiseren, waarbij het
behaalde CAC dubbel telt en het aldus mogelijk is in één
week Nederlands kampioen te worden. Graag bespreken
we met het gezelschap de verdere voorwaarden en
horen we graag de ideeën vanuit de rasgroepen.

Aanmelden/informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
van de WDS. Mocht u al suggesties, vragen en/of
opmerkingen hebben dan verzoeken wij u deze vooraf
naar ons te sturen, zodat het bestuur van de WDS2018
zich hierop kan voorbereiden en tijdens de bijeenkomst
met een terugkoppeling kan komen. Dit kan naar
e-mail: info@wds2018.com.
We zien u op 28 september graag in De Camp,
De Bosrand 15-17 te Woudenberg. Aanvang 20:00 uur.
Graag van tevoren aanmelden op
info@wds2018.com.

Houden van honden
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Succesvolle promotie stamboomhond op Horse
Event
Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom stonden wij van 9 - 11 september voor de eerste keer met
ons ‘Houden van Honden-dorp’ op Horse Event in Ermelo. Uit onderzoek blijkt dat een kleine 60 procent van de
bezoekers aan Horse Event een hond heeft. Daarom zien wij dit evenement als ideale plek om de stamboomhond
te promoten. En inderdaad, het werd een groot succes. Dus volgend jaar zijn we er weer bij!
De Raad van Beheer trok op samen met
partner Prins Petfoods en een aantal
enthousiaste rasverenigingen. Op het
‘Houden van honden’-plein vonden op
een speciaal ingericht podium rassenpresentaties plaats,
waarbij een koppeling tussen rashonden en raspaarden
werd gelegd.
Zoek de verschillen
Zo was er een prijsvraag met ‘Zoek de verschillen’ tussen
de stamboompaarden-fokkerij en de stamboomhondenfokkerij. De circa 42.000 bezoekers werden zo
spelenderwijs in contact gebracht met onze campagne

‘Waarom een stamboomhond’ en velen reageerden zeer
enthousiast. Ook de deelnemende rasverenigingen waren
achteraf zeer tevreden over de opkomst en belangstelling.
Voor herhaling vatbaar, dus tot volgend jaar op Horse Event!
Winnaars prijsvraag
De winnaars van de Horse Event prijsvraag zijn inmiddels
bekend. Vrijdag: Rana Snel (DVD Puppy Patrol) en Moniek
van Veen (DVD Geniet meer met een hond). Zaterdag:
Thimo van Schieveen (Playmobil Golden Retriever familie)
en Tara Kersten (Boek Wolf de speurhond). Zondag:
Robin Artmanni (Boek Wolf ruikt onraad) en Monique
Verberne (DVD Geniet meer met een hond).

Prijsvraag luidde: zoek de verschillen tussen stamboomhonden en -paarden

Soms is een hond groter dan een paard...

Houden van honden
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Australian Shepherd Club Nederland had de beste stand

Baas en hond hadden het in dit paardenparadijs prima naar hun zin

Foto van onze stand vlak voor de opening van Horse Event

Houden van honden
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Er was genoeg animo voor onze rashondenpresentaties, en het Hondendorp werd goed bezocht zoals te zien op deze foto’s

Tot volgend jaar op Horse Event!

Houden van honden
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WIJZIGING BELEID GECOUPEERDE HONDEN
De Raad van Beheer wil de regels in het Kynologisch
Reglement (KR) met betrekking tot gecoupeerde
honden aanpassen. De huidige regels zijn achterhaald
en moeten strenger, met het oog op dierenwelzijn,
Nederlandse wetgeving, maar ook gezien het feit dat
de FCI een wereldwijd coupeerverbod wil doorvoeren.
In de Algemene Vergadering van december zullen de
voorgestelde wijzigingen in het KR aan de leden worden
voorgelegd.
In Nederland geldt volgens de Wet dieren een
coupeerverbod. Bovendien volgt uit artikel 2.15 en 2.16 van
de Wet dieren dat het verboden is honden met

gecoupeerde oren of staarten te laten deelnemen aan
wedstrijden en tentoonstellingen.
De Raad van Beheer is voorstander van het coupeerverbod
en wil de artikelen uit het KR die betrekking hebben op
gecoupeerde honden, aanscherpen. Dit met het oog op
dierenwelzijn, Nederlandse wetgeving, en omdat de FCI
een wereldwijd coupeerverbod wil doorvoeren.
Deze aanpassingen zullen in december aan de Algemene
Vergadering voorgelegd worden. Er zal uiteraard een
overgangstermijn gehanteerd worden om iedereen de kans
te geven om zich voor te bereiden op en rekening te houden
met het verscherpte beleid.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE AUGUSTUS 2016
De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk
mensen meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers
een beter beeld van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf
van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt daarom elke
maand kans op verschillende prijzen.
Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête
worden elke maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van
de maand augustus zijn: Els Venneker (DVD Meer genieten met een
hond), Nicolette van Breenen (boek Fokken van rashonden) en
Marian Taalman - de Ruiter (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

11/01/16 17:07

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
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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HULPHOND NEDERLAND ZOEKT GASTGEZINNEN
Om jaarlijks voldoende volwaardige hulphonden af te kunnen leveren, kan de stichting Hulphond Nederland niet
zonder (tijdelijke) gastgezinnen. Omdat zij in 2018 minstens duizend mensen willen helpen met een hulphond, is
men hard op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Interesse om ook gastgezin te zijn? Kijk dan op hulphond.nl.
Een Hulphond-pup is vaak een Labrador,
Golden Retriever of Labradoodle. Met
zeven weken komen ze voor een jaar in
een gastgezin terecht. Een huiselijke
omgeving, waar de basis wordt gelegd
voor een goede hulphond. In
verschillende situaties en op iedere
denkbare plek leert een pup rust te
vinden en zich te gedragen. Dit gebeurt
allemaal onder professionele begeleiding
van Hulphond Nederland. Een vaste
gastgezinbegeleider komt regelmatig
langs om de vorderingen te bekijken.
Elke keer worden afspraken gemaakt om
nieuwe vaardigheden te leren.

opleidingscentrum van Hulphond in
Herpen verwacht, de thuisbasis van de
stichting. Hier worden de voortgang en
ontwikkeling van de hond geëvalueerd.
Eens per veertien dagen is er een
collectieve training met andere
gastgezinnen uit de regio. Als de hond 14
maanden is, zit de taak van het gastgezin
erop. Bij Hulphond Nederland wordt
gescout voor welk type hulphond de
hond geschikt is. Daarna volgt de match
en training met een cliënt.
Als gastgezin krijg je alle kosten voor
voer en medische zorgen vergoed, evenals een
kilometervergoeding voor halen en brengen naar
bijeenkomsten. Interesse om gastgezin voor Hulphond
Nederland te worden? Kijk op hulphond.nl.

Collectieve training
Drie keer per jaar wordt een gastgezin op het

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

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Verplicht
vanaf

1 april
2013
Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem
bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden
beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met
dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose
• het fokken van zieke nakomelingen kan worden
voorkomen
• een snellere en betere behandeling van uw huisdier

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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Eerste video’s over voordelen
stamboomhond online!
De campagne bestaat onder andere uit de gedrukte posters en
folders, de informatie op onze website via www.houdenvanhonden.nl/
stamboomhond, advertenties op internet bij Google en op Facebook,
advertenties op Marktplaats en radiospots bij Radio 100%NL. Sinds
1 september zijn daar ook videofilmpjes aan toegevoegd!
De eerste twee videofilms over de voordelen van
stamboomhonden zijn op donderdag 1 september online
gegaan. De eerste twee voordelen die we belichten, 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 oktober aanstaande verschijnt er weer
een... ‘Gelukkige moederhonden zorgen voor gelukkige
puppy’s. Kies ook daarom voor een stamboomhond!’
Neem nu een gratis abonnement op ons YouTube-

Beeld uit de video ‘Een goede start voor jouw pup’

kanaal via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf
op de hoogte!
Help mee en deel deze video’s!
We hopen dat alle fokkers en hondenliefhebbers deze
video’s gaan delen via Facebook en op hun website,
zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er kennis
van kunnen nemen en zo een verantwoorde keuze
kunnen maken bij de aanschaf van een hond.

Beeld uit de video ‘Een fokker met passie’
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‘RAAD HET RAS’ september: CAVALIER KING CHARLES
SPANIEL
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag
van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In
samenwerking met fotobureau Kynoweb plaatsen we een
troebele foto van een rashond en u moet raden om welk ras
het gaat. Onder de inzenders van het goede antwoord wordt
iedere maand het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot.
De rashond van de maand september was Cavalier King
Charles Spaniel. Winnaar van deze maand is Wendy Schepens.
Zij krijgt haar prijs snel toegezonden.
Gefeliciteerd!

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
→→KC Assen e.o. zoekt een nieuwe voorzitter (m/v)
→→Lagotto Romagnolo Club Nederland zoekt per direct een voorzitter (m/v)

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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Tweede informatieavond herziening tuchtrecht
Op dinsdag 18 oktober aanstaande om 20.00 uur
organiseert de Raad van Beheer in Amsterdam
een tweede informatieavond over het herziene
tuchtrecht. Bij deze gelegenheid wordt de aangepaste
concepttekst aan de aanwezigen voorgelegd en
besproken. Aanmelden voor 5 oktober aanstaande.
Op 26 januari 2016 vond de eerste informatieavond over
de herziening van het tuchtrecht plaats. Die avond werd
het concept-voorstel van de voormalig voorzitter van het
Tuchtcollege voor de Kynologie, de heer Pieter
Rooijakkers, besproken. Daarnaast konden de
aanwezigen (zowel mondeling als schriftelijk) vragen
stellen en aanpassingen voorstellen.

Amsterdam
Het concept is nu conform de binnengekomen op- en
aanmerkingen aangepast. Graag willen wij deze stukken
aan de leden presenteren tijdens een tweede
informatieavond. Locatie is in principe ons kantoor,
Emmalaan 16-18 te Amsterdam. Mocht blijken dat de zaal
te klein is voor het aantal aanmeldingen, dan wordt
uitgeweken naar een andere locatie in of in de buurt van
Amsterdam.
Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond graag vóór 5
oktober a.s. via de website van de Raad van Beheer,
www.houdenvanhonden.nl. Daar vindt u ook de
relevante stukken.

NL Jaagt: nieuw, online
tv-programma over jagen

Wilt u weten waarom jagers in Nederland jagen en wat
er allemaal bij komt kijken? Wist u dat er in een korte
periode van het jaar spreeuwen bejaagd worden die
schade veroorzaken aan de kersenteelt? En wist u dat deze
spreeuwen vervolgens worden bereid in het tegenover de
boomgaard gelegen restaurant De Pronckheer?

WWW.WDS2018.COM

In het nieuwe online tv-programma NL Jaagt wordt de kijker
meegenomen langs diverse activiteiten die jagers in
Nederland uitvoeren: de jaarlijkse reewildtelling, en de
spreeuwen- en kraaienjacht. Lees meer over NL Jaagt

AMSTERDAM, AUGUST 09-12 2018

WSD_A5flyer_9-11-aug-DigitaalDrukwerk.indd 2
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Raadar

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.

28 september 2016:	informatieavond WDS2018 voor
rasverenigingen, Woudenberg
5 oktober 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing Marjolein
Roosendaal te Woudenberg (vol)

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.

18 oktober 2016: 	informatieavond over herziening
tuchtrecht, Amsterdam
9 november 2016: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik den
Hertog te Woudenberg
3 december 2016: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer,
Barneveld (uitsluitend voor bestuursleden

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.

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

Partners in sport

Kappen te Zwolle (vol)
21 mei 2017:	Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of
ander type keuring, ga dan naar www.houdenvanhonden.
nl/agenda voor alle keuringsevenementen in Nederland.
Let op: De inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch
sluit vaak al een maand voor de datum van het evenement.
Wees dus op tijd met uw inschrijving!

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

