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CAMPAGNE ‘WAAROM EEN STAMBOOMHOND?’
DOEN WE SAMEN!
Zoals u weet startte de Raad van Beheer in de Algemene Vergadering van november 2015 de campagne Waarom een
Stamboomhond? om de verschillen tussen stamboomhonden en honden zonder stamboom uit te leggen. Inmiddels
zijn de promotiematerialen verspreid onder dierenartspraktijken en trimsalons, en kom je ze door het hele land tegen.
Onze boodschap is dat
een hond met een
stamboom voordelen
heeft ten opzichte van
een hond zonder
stamboom. We geven
informatie over wat een
stamboomhond is, hoe
je die kunt herkennen en
wat de voordelen zijn.
Ook lees je wat de
risico’s van een hond
zonder stamboom en
van de hondenhandel
zijn. In 2016 bouwen we
de campagne nog verder
uit, zowel online als
offline. Momenteel vindt
tweederde van de
promotieactiviteiten
online plaats en een
derde offline.

Stempher niet aan
dovemansoren gezegd.
Hij toog met folders en
posters naar de
plaatselijke dieren
speciaalzaak en een
trimsalon en wist onze
promotiematerialen op
een prominente plek
uitgestald te krijgen (zie
foto)! Goed werk!

Verschil maken
We zijn de campagne
gestart onder het motto
‘Samen maken we het
verschil’. Dat was bij
bestuurslid Hugo

daar de diverse
promotiematerialen. Hoe
meer mensen onze
boodschap krijgen, des te
beter. Samen maken we
het verschil!

Kom in actie!
Volgt u het voorbeeld van
Hugo Stempher en komt
u ook in actie? Als u de
met zorg gefokte
stamboomhond een warm
hart toedraagt en wilt
helpen om deze te
promoten, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/
stamboomhond en bestel

Houden van honden

1

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 4 | nummer 1 | januari 2016

Raadar

NEUSJE VAN DE ZALM OP HOND VAN HET JAAR SHOW 2015
Op zondag 10 januari organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort ‘De Hond van het Jaar Show
2015’, een Walhalla voor de rashondenliefhebber. Aan deze prestigieuze show kunnen op uitnodiging immers
alleen de mooiste honden van Nederland meedoen. ‘Het topje van het neusje van de zalm’, ofwel Best in Show,
werd de Bearded Collie Beardie Connections Kenji van M. Otto.
vergeleken en
Uitnodiging voor deze
geselecteerd.
show is uitsluitend
De spits werd afgebeten
weggelegd voor honden
door de veteranen
die in 2015 op CACkeuringen. Het Schipperke
tentoonstellingen tijdens
van bijna 13 jaar liep op
de groepskeuring als
hoogbejaarde leeftijd
eerste, tweede of derde
parmantig de catwalk op
geplaatst werden, of
Alle prijswinnaars en organisatoren gingen op de foto. In het
en neer. Vervolgens
honden die clubkampioen
midden (links) de Best in Show Kenji, de Bearded Collie van M.
waren de tien
werden. Het showen
Otto en de runner up Palomino du Greffier du Roi van J. Huisman.
rasgroepkeuringen aan de
gebeurt niet in een
beurt.
Daarna
werd
de
beste
hond
van de Nederlandse
gewone ring, maar op een echte catwalk, de honden
Rassen gekozen en tot slot was het tijd voor de spannende
worden letterlijk en figuurlijk in de spotlights gezet. Niet
eindkeuring.
alleen voor de exposanten is het een grote eer om deel
Het topje van het neusje van de zalm
De “Best in Show”-keurmeester, mevrouw Roel van VeenKeur, wist het mooi te verwoorden: ‘Alle gepresenteerde
honden hebben al dik hun sporen verdiend. Het neusje

FOTO’S: KYNOWEB

te nemen aan deze show, dat geldt ook voor de
keurmeesters. Alleen (Nederlandse) keurmeesters die
een respectabele staat van dienst hebben worden voor
deze show gevraagd. Vol overgave en passie werden
alle honden door een deskundig oog bekeken,

Op deze geweldige catwalk kwamen de deelnemende
honden prachtig tot hun recht.

De strak vormgegeven prijzen lonkten, maar slechts
enkele deelnemers konden er een in ontvangst nemen.

Uiterste concentratie...

...en aandacht voor je hond.
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van de zalm. Ik
mag hier het
topje van het
neusje van de
zalm
aanwijzen.’ Vol
bewondering
sprak zij over
de exposanten
Na gedane arbeid is er natuurlijk de
en de fokkers
fysieke beloning...
van deze
prachtige honden. Heel mooi in type, in goede conditie en
allemaal prima in staat om het oorspronkelijke werk te
kunnen uitvoeren. Uiteindelijk koos ze voor de Bearded
Collie van M. Otto als allermooiste hond van 2015. Haar
motivatie: ‘Een prachtige hond met krachtig bone, prima
lichaam, sterke voeten en een mooie vacht zonder
overdrijving. Daarbij maakte hij de indruk over veel
uithoudingsvermogen te beschikken en een blij karakter.’
Als runner-up selecteerde ze de Grand Basset Griffon
Vendeen Palomino du Greffier du Roi van J. Huisman. ‘Een
hond met een prachtige expressie en uitstraling en een
krachtig, stuwend gangwerk.’

Raadar

...en vallen sommigen in de prijzen!

Veel pers
De Hond van het Jaar Show trok dit jaar heel veel
persaandacht. Zo waren filmploegen aanwezig van RTV
Utrecht, SBS6 Hart van Nederland en Lifestyle for Pets TV.
Een studente van de Filmacademie maakte een verslag van
de show als toelatingsfilm voor haar studie. Verder was er
een reporter van het maandblad Quest, dat later dit jaar
met een item over hondenkeuringen komt.
Voorafgaand aan de show gaf directeur Rony Doedijns
een interview aan het radioprogramma Wekker Wakker
van NPO 5.

DOE MEE MET DE
PUPPY-ENQUÊTE
Heeft u de afgelopen zes maanden een pup
aangeschaft of bent u daar nauw bij betrokken
geweest? Doe dan mee met onze nationale
Puppy-enquête en maak kans op leuke prijzen!
De Raad van Beheer onderzoekt met deze
enquête de beleving en ervaringen van mensen
die een pup kopen. Zo willen we erachter komen
wat belangrijk is bij de aankoop van een pup. Met
de resultaten uit het onderzoek kunnen we zorgen
voor (nog) betere informatie, voor een goede
match tussen pupkopers en de hond van hun
keuze, en kunnen we helpen bij de opvoeding van
de pup.
Invullen van de enquête duurt slechts 10 minuten.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt
voor de analyse. Wij stellen uw mening zeer op
prijs! Onder de invullers worden leuke prijzen
verloot.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/PUPPYENQUETE

Ga naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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Swingende Nieuwjaarsreceptie in Bussum
Op zaterdagmiddag 9 januari organiseerde de Raad van
Beheer zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Spant!
te Bussum. Zo’n 350 leden, relaties en medewerkers
genoten van een swingend programma in de vorm
van het aloude televisieprogramma ‘Stuif es in’, geleid
door de zeer ad rem opererende cabaretgroep MiER.
Voorafgaand aan en vervolgend op de show werd er
volop bijgepraat, handen geschud en gelukgewenst.
In de show zelf werd er veel gelachen, kort gespeecht
door voorzitter Gerard Jipping, en werd er gezongen,
gedicht, en gedanst...

Nederlandse buis kwam. In onze editie namen de
cabaretiers van MiER de rol van Ria Bremer op zich,
grappen makend, mensen interviewend en knap
improviserend. Voorzitter Jipping liet zich hun grappen
en grollen kalm welgevallen en hield zich aan de vijf
minuten die hij kreeg voor zijn speech. Daarna kweet hij
zich soepel van zijn taak van juryvoorzitter. Zo mocht hij
de winnaars van de kleur- en fotowedstrijd ‘Mooiste
“Houden van Honden”-moment 2015’ aanwijzen en de
vier deelnemers aan ‘Stuif es in’ toespreken en hen de
gouden stuiver omhangen.

Stuif es in
In het oorspronkelijke ‘Stuif es in’ konden destijds
kinderen laten zien wat ze konden: zingen, dansen,
tekenen, iets maken en ga zo maar door. Ze konden
daarmee een gouden stuiver verdienen. Presentatrice Ria
Bremer leidde het programma, dat enorme populariteit
genoot en van 1968 tot 1985 op de

Zang en dans
De deelnemers waren achtereenvolgens redacteur Jan
Dobbe (Raadar), keurmeester/dierenarts Hildeward
Hoenderken, Brigitte van Gestel, en de Commissie Fairfok.
Begeleid door de MiER-band bracht Jan Dobbe een
Houden van Honden-lied ten gehore op de melodie van
Hounddog van Elvis Presley. Het publiek mocht meehuilen

Dierenarts/keurmeester
Hildeward Hoenderken:
prachtig gedicht

Selec tie winnaars
Mooiste Houden van
Honden -moment

De commissie Fairfok in actie. Van klassiek ballet mondde hun act
uit in wilde dans op ‘Happy’ van Pharrell Williams

Cabaretgroep MiER had een uitstekende band meegenomen.

Houden van honden

klasse door Brigit te
Dog dance van grote
rder Collie A’Mazie
van Gestel en haar Bo
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Commissie Fair fok wint
de Gouden Stuiver...

Raadar

Een geweldige opkomst:
in totaal kwamen er
ruim 350 mensen naar het
Spant!
Voorzitter Jipping:
korte speech en
veel actie als
juryvoorzitter...

Jan Dobbe swingde de
pan uit met Houden van
Honden (melodie:
‘Hounddog’ van Elvis)

en -blaffen en zat er
meteen helemaal goed
snel, snedig, ad rem en heel
enkomst op onnavolgbare wijze:
Cabaretgroep MiER leidde de bije
in. Hildeward
grappig!
Hoenderken las
gezellige en ontspannen sfeer. Wat een genot om leden
vervolgens een eigen
én overige medewerkers van de Raad eens in een totaal
nieuwjaarsgedicht voor, eveneens met als thema Houden
andere hoedanigheid mee te maken. […] Het getuigt van
van Honden (zie fragment hieronder). MiER begeleidde
veel lef om jezelf zo te laten zien. Deze hele middag liet
hem daarbij stemmig met het spelen van de Candlelight
zeker ook zien dat de onderlinge verhoudingen binnen
tune van Jan van Veen. De show van Brigitte van Gestel
de Raad gewoon goed zijn. Chapeau!’
met haar Border Collie A’Mazie was geweldig en bracht de
zaal in vervoering. Maar de apotheose zat toch in de laatste
act, waarin leden van de Commissie Fairfok een Fairfokballet uitvoerden, dat uitmondde in een swingende
eindronde op de muziek van Pharrell Williams’ superhit
Happy. Het team bestond uit Rony Doedijns, Ingeborg de
Wolf en Marjolein Snip van de Raad van Beheer, Geert van
der Peet van Wageningen Universiteit en Research centre
(WUR) en Paul Mandigers van de Universiteit Utrecht. De
jury onder leiding van Gerard Jipping kon niet anders dan
het Fairfok-dansteam tot winnaars uitroepen. Na afloop
praatte het hele gezelschap nog lang na onder het genot
van een hapje en een drankje.
Complimenten
De receptie in deze vorm is zeer goed gevallen bij de
bezoekers. Van de Hollandse Smoushonden Club kregen
we deze reactie: ‘Wij genoten van de inspirerende, open,

Gedicht
Voor de liefhebbers drukken we de laatste twee strofen
af van het gedicht ‘Houden van Honden’ van
keurmeester/dierenarts Hildeward Hoenderken:
Dagelijks vele honden op de praktijk,
in het weekend in de ring,
omgaan met emotie, want je bent bezig met hun lieveling.
Want dat is houden van honden, de liefde zit diep,
De goede band tussen hond en baas is stereotiep.
Graag wil ik afsluiten met een grote wens,
laten wij deze liefde koesteren en uitdragen aan ieder mens.
Onze hobby ligt onder vuur, maar wat is mijn pleidooi,
Houden van honden, blijft ook in 2016 hartverwarmend
mooi!

Houden van honden
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TERUGKOPPELING KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Begin 2015 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) uitgezet bij onze leden, om hun mening te horen
over onze dienstverlening en mogelijke verbeterpunten.
Onlangs hebben wij de complete uitkomsten van dit
onderzoek naar de leden gestuurd. Belangrijkste uitkomst
is positief: over onze dienstverlening is 72 procent van de
respondenten tevreden tot zeer tevreden.
Over het algemeen is de waardering voor onze
dienstverlening positief en zijn wij er blij mee dat ruim 30
procent van onze leden de moeite heeft genomen de
enquête in te vullen. De belangrijkste aandachtspunten

hebben we direct opgepakt en daar waar mogelijk verbeterd.
Daarmee zijn we er zeker nog niet. Er zijn aandachtspunten,
zoals klantgerichtheid, hulpvaardigheid en de overlegstruc
tuur van de rayons, waar wij nog volop aan werken. Waar
nodig pakken we deze aandachtspunten graag samen met
onze leden op! In 2016 herhalen we het onderzoek onder
onze leden. Daarnaast onderzoeken we de waardering en
beleving van de pupkopers (zie www.houdenvanhonden.nl/
puppyenquete) en bevragen we later dit jaar de fokkers. We
hopen voor 2016 op een hogere respons, zodat we een nog
beter beeld krijgen en nog nadrukkelijker kunnen sturen op
de behoeften die er leven!

GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
→→De Greyhound Club
→→Nederlandse Fauve de Bretagne Club
→→Nederlandse Vereniging van Saarloos Wolfhonden (NVSWH)

Brussels Airport opent
anti-stresscentrum voor honden
Op Brussels Airport is half december 2015 het eerste anti-stresscentrum voor honden
geopend. Mensen die hun hond meenemen op vakantie per vliegtuig, kunnen er
terecht om de reis van hun trouwe viervoeter zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Niet alleen het verblijf op een andere plaats dan
thuis, maar vooral ook reizen veroorzaakt veel stress
bij honden. De gedragstherapeute en dierenarts in
het anti-stresscentrum geven gratis tips en middelen
om de stress van de honden te helpen verminderen.

Het is voor hondeneigenaren sowieso belangrijk om
van tevoren na te gaan of het zinvol is om je huisdier
mee te nemen op vakantie. In de meeste gevallen
doe je je hond geen plezier met een langdurige reis
door de lucht.

Houden van honden
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WEIMARSE STAANDE HOND: VERBOD OP FOKKEN MET
BLAUWGRIJS
Per 1 januari 2016 zijn Weimarse Staande Honden met de niet erkende kleur blauwgrijs niet meer inzetbaar voor
de fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de Raad van Beheer en de Vereniging ‘De Weimarse Staande
Hond’ hebben afgesloten.
De kleur blauwgrijs komt niet voor bij de Weimaraner.
Door het afsluiten van dit convenant voorkomen we dat
er gefokt wordt op een modekleur. Om de maatregel in

het convenant ook daadwerkelijk uit te voeren, gaat de
Raad van Beheer de kleuren van de reu en teef bij de
dekaangifte vanaf 1 januari 2016 controleren.

België: Nederland moet meer doen tegen illegale
hondenhandel
België vindt dat Nederland meer moeite moet doen
om de illegale puppyhandel een halt toe te roepen.
In tegenstelling tot Nederland heeft Vlaanderen
een witte lijst met fokkers en handelaren, van wie
hondjes geïmporteerd mogen worden. Daarop staat
bijvoorbeeld geen enkel Hongaars bedrijf meer.

Hart voor

‘Dit strenge beleid heeft weinig zin zolang de
Nederlandse overheid Brabantse handelaren geen
strobreed in de weg legt’, aldus de Vlaamse minister Ben
Weyts (Dierenwelzijn). ‘Als bij ons de regelgeving
strenger wordt, dan groeit de verleiding bij handelaren
om via Nederland te kunnen importeren en vice versa.’
Radio 1 interviewde directeur Rony Doedijns van de Raad
van Beheer naar aanleiding van de uitspraken van
minister Weyts. ‘Wij zijn heel blij met de uitspraken van
minister Weyts’, liet Doedijns weten. ‘Het is toch bizar dat
we enerzijds via Fairfok en gesteund door de overheid
keihard bezig zijn met het gezond maken van de sector,
terwijl de ongebreidelde import van pups uit het
voormalige Oostblok vrijwel ongehinderd door kan gaan?

November 2015 | € 3,95
Nederland
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Nederland moet meer moeite doen om illegale handel te
voorkomen vindt de Vlaamse minister Ben Weyts van
Dierenwelzijn

Een lijn trekken met België zou een heel goede stap zijn.’
De consument is mede verantwoordelijk, vindt Doedijns:
‘Die moet niet in een impuls een pup willen kopen, maar
zich goed verdiepen in wat de aanschaf van een hond
allemaal met zich meebrengt. Consumenten doen er goed
aan te kijken op www.puppyverschillen.nl, daar lezen ze
waar ze op moeten letten.’
Beluister het hele interview met Rony Doedijns.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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KWALITEIT DNA-Databank
Er bereiken ons regelmatig vragen van leden over de kwaliteit van de DNA-databank.
De Genotek swabs zijn al bij meerdere wetenschappelijke onderzoeken gebruikt,
waarbij het DNA van voldoende kwaliteit en kwantiteit was.

Afnemen van speeksel voor
DNA-onderzoek

Eigenaren van honden vragen met regelmaat DNA-tests aan, die met succes worden uitgevoerd op opgeslagen
materiaal. Daarnaast vindt er periodieke kwaliteitscontrole op het opgeslagen materiaal plaats. Deze
kwaliteitscontrole staat binnenkort gepland. De resultaten daarvan zullen in de loop van dit kwartaal volgen.

Wijziging in toekennen titel ‘Benelux Winner’
Tot en met 2015 was het mogelijk met
een jeugdhond of een veteraan een
dubbeltitel te halen op de Benelux
Winner Shows, omdat de titel ‘Benelux
Winner’ werd gegeven aan de beste
reu c.q. beste teef van het ras. Dit
wijzigt per 1 januari 2016. Vanaf die
datum gaat de titel Benelux Winner
naar de hond die ook het CACIB krijgt.
Hiermee sluiten we aan bij de
internationale regels, zoals die van de sectieshows van
de FCI (Europese- en Wereldshow). De jeugdhond of
veteraan kan nog steeds beste reu/teef en/of BOB
worden, maar zal in de erering niet automatisch de

CACIB/Benelux Winner zijn.
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, gebruiks
hondenklas of kampioensklas. Voor de
goede orde: alle titels die tot 31
december 2015 zijn behaald, blijven
gewoon staan.
De volgende Benelux Winner Show in Nederland wordt
gehouden op zondag 25 september 2016 in Maastricht.
Bekijk de regels nog eens op onze website.

GRATIS Examinatorentraining VKK
In het kader van de verdere professionalisering van
examinatoren, organiseert de Nederlandse Vereniging
van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK) op
verzoek van de Raad van Beheer een training voor
examinatoren van rasexamens. Deze eenmalige,
gratis training vindt plaats op maandag 15 februari
aanstaande in De Camp in Woudenberg.

De eerste examinatorentraining van 24 november jl.
werd door de deelnemers als zeer positief ervaren.
Daarom is besloten om aan het begin van het nieuwe
rasexamenjaar opnieuw zo’n training te organiseren. De
organisatie is in handen van VKK-bestuursleden Birgit
Sluiter en Lydia Kersbergen. Deze training zelf is in
handen van Harry Habets.

Bezoek onze website.
Alles over houden van honden!
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Houden van honden
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Campagne tegen ondoordachte aanschaf hond
De Hondenbescherming voerde in december en januari
campagne tegen ondoordachte aanschaf van honden.
De organisatie werkte hierbij onder meer samen met
de Raad van Beheer. Het eerste deel van de campagne,
de verspreiding van een infographic (zie hiernaast) op
sociale media, bereikte al bijna een miljoen mensen!
Meer dan de helft van de honden in het asiel komt daar
terecht als gevolg van een ondoordachte aanschaf. De
Hondenbescherming vroeg de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG), onderzoek te doen naar de
psychologische en psychosociale factoren die een rol
spelen bij onvoldoende doordachte aanschaf van
honden. De resultaten van dit onderzoek werden eind
2015 bekend en konden worden vertaald in voorlichting
die juist ingaat op de vier basisvoorwaarden voor een
verantwoorde aanschaf van een hond: geld, tijd,
gezelschap en opvoeding. Het ministerie van
Economische Zaken (EZ) vond het belangrijk dat deze
voorlichting een groot publiek bereikt en financierde op
haar beurt de verspreiding van de resultaten.
YouTube: 300.000 views
De Hondenbescherming koos ervoor de voorlichting over
verantwoorde aanschaf van honden op sociale media te
verspreiden in de vorm van een infographic en een
animatiefilmpje. De infographic was een doorslaand succes
en bereikte meer dan 920.000 mensen. Het animatiefilmpje

‘Geef een hond geen hondenleven’ werd op donderdag 7
januari gelanceerd op YouTube. Dit is bij het ter perse gaan
van deze Raadar al zo’n 300.000 keer bekeken.
Behalve de Hondenbescherming zijn de Raad van
Beheer, Alpha (Nederlandse vereniging van
gedragstherapeuten voor honden), Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG), en O&O
(Nederlandse vereniging voor instructeurs in
hondenopvoeding en –opleiding) bij de campagne
betrokken. Met het grote bereik van deze voorlichting
hopen we een belangrijke bijdrage te hebben geleverd
aan het welzijn van honden.
Bekijk het animatiefilmpje op YouTube.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/PUPPYENQUETE

Houden van honden
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Databank honden harder nodig dan ooit
Ieder jaar slaan meer huisdieren op de vlucht voor
het knalvuurwerk dat wordt afgestoken tijdens de
jaarwisseling. Bij de laatste jaarwisseling werden
zo’n 600 honden en katten als vermist opgegeven bij
het meldpunt voor vermiste huisdieren Amivedi. Bij
vermissing is de Databank Honden de aangewezen plek
om uw huisdier terug te vinden.
Op 31 december 2015 werden 353 huisdieren als vermist
aangemeld, een verdubbeling ten opzichte van een
normale decemberdag. Op 1 januari waren dit nog eens
263 meldingen. Ruim 400 katten namen de benen, tegen
bijna 200 honden. Nooit eerder sloegen zo veel honden
op de vlucht. Je moet er niet aan denken, maar uw hond
kan ook een keer zoekraken. Dan is het erg prettig
wanneer hij geregistreerd is bij een databank, zodat hij
snel teruggevonden kan worden.
Is uw hond al geregistreerd?
U kunt uw hond registreren bij www.databankhonden.nl,
de officieel erkende databank van de Raad van Beheer.
Wij werken met de gratis Terug Vind Service. Daarmee
kunnen hulpverleners zoals dierenarts, dierenambulance
of asiel via het chipnummer van de hond de contact
gegevens van de eigenaar opvragen. Het opvragen van
de contactgegevens van de eigenaar van een hond kan
op de pagina ‘zoek eigenaar’. Heeft u uw hond bij
Databank Honden geregistreerd, activeer dan de gratis

Terug Vind Service van Databank Honden. Zo kan uw
hond snel en eenvoudig weer met u herenigd worden als
hij door iemand wordt gevonden.
Terug Vind Service inschakelen
Op de website www.databankhonden.nl schakelt u de
terugvindservice in via het tabblad ‘registratie wijzigen’ in
het registratiegedeelte van uw account. Zowel nieuwe als
bestaande klanten kunnen dit gratis doen. U kunt zelf
aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en u
kunt deze te allen tijde wijzigen. Ook kunt u meerdere
telefoonnummers opgeven, zodat hulpdiensten u altijd
kunnen bereiken.

VOOR DE LIEFHEBBER: NIEUWSBRIEF FCI
Wie het internationale kynologische nieuws uit de eerste hand wil lezen, kan
zich abonneren op de nieuwsbrief van de FCI, DogDotCom. De nieuwsbrief is
niet in het Nederlands te lezen, maar wel in het Engels, Duits, Spaans of Frans.
Bekijk de nieuwsbrief hier.

Bezoek onze website.
Alles over houden van honden!
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

Houden van honden
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STAGE-ONDERZOEK GEDRAGSTESTS
De Raad van Beheer heeft laten inventariseren welke
gedragstests er door de diverse rasverenigingen worden
ingezet. Anouk van Breukelen, derdejaars student Dieren Veehouderij aan de Hoge Agrarische School (HAS)
te Den Bosch, heeft dit onderzoek de afgelopen periode
als stageopdracht uitgevoerd. In vervolgonderzoek kan
gekeken worden naar een manier waarop de Raad van
Beheer een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van
een test geschikt voor alle rassen.
Voor het onderzoek zijn 226 rasverenigingen aange
schreven met de vraag of gedrag binnen de vereniging
wordt getest en, zo ja, hoe men dat doet. Van de 96
responderende rasverenigingen gaven 23 verenigingen
aan gebruik te maken van een gedragstest. Men maakt
onder andere gebruik van eigen gedragstests,
fokgeschiktheidskeuringen, rasstandaardtest, de MAG-test,
training Verkeerszekere Hond (VZH) of buitenlandse tests.
De rasverenigingen die geen gedragstest gebruiken, gaven
vaak als reden aan dat zij weinig gedragsproblemen
(agressie of bovenmatige angst) binnen het ras hebben. Een
aantal rasverenigingen stelde andere eisen aan het testen

van gedrag. Zo vinden sommige verenigingen de MAG-test
te heftig voor gevoelige rassen.
Algemene gedragstest
Een optie die de Raad van Beheer in de toekomst kan
helpen bij het monitoren van gedrag, is het aanbieden van
een algemene gedragstest. In Zweden en Denemarken
wordt dit al gedaan. De MAG-test van de Raad van Beheer
richt zich vooral op selectie van honden die angstig of
agressief zijn, terwijl bij de test in Zweden en Denemarken
meer aspecten van de persoonlijkheid belangrijk zijn. Met
behulp van zo’n bredere test kan een gemiddelde
geschetst worden van de persoonlijkheid van een hond
of van een ras. Bij deze optie wordt aangeraden om er
wel een fokadvies aan te verbinden. Het gedrag kan ook
een vast onderdeel worden op keuringsformulieren bij
onder andere tentoonstellingen en shows. Dit wordt in
Scandinavië al gedaan.
Dit stageonderzoek valt binnen het kader van Fairfok,
het omvangrijke verbeterplan om te komen tot gezonde
en sociale rashonden.

‘RAAD HET RAS’ JANUARI: Border Collie
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met
Kynoweb plaatsen we een vertroebelde foto van een rashond en
u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het
goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken
van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’.

Juiste antwoord januari: Border Collie

De rashond van de maand januari was Border Collie.
Winnaar van deze maand is Antonie Vink. Hij krijgt het
boek van zijn keuze 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 Scheldezoom zoekt instructeurs gehoorzaamheidscursus (m/v)
→→KV Rijnland zoekt penningmeester (m/v)
→→Nederlandse Vereniging ‘Langhaar’ zoekt voorzitter (m/v)
→→Nederlandse Vereniging ‘Langhaar’ zoekt secretaris (m/v)
→→Nederlandse Vereniging ‘Langhaar’ zoekt penningmeester (m/v)
→→Nederlandse Newfoundlanderclub zoekt voorzitter (m/v)
Houden van honden
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beste stand Hondendorp Winner Show
Een vast onderdeel van de Winner Show is het
Hondendorp, waar rasverenigingen informatie geven over
de verschillende rassen. Tijdens de Winner Show 2015
werd de beste stand van het dorp verkozen. Dit werd,
na een moeilijke afweging door de jury, de stand van de
Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN).

Beste stand
Een deskundige jury bestaande uit Sabine van Tricht,
Sandra Jongen en Joop Lamers bezocht iedere dag de

Winnende stand was die van de Drentsche Patrijshonden
Club Nederland. Behalve de titel wonnen ze ook gratis
standruimte voor volgende keer.

FOTO:’S KYNOWEB

Voor de Winner 2015 onderging het Hondendorp een
metamorfose: de stands kregen een professionelere
uitstraling en iedere rasvereniging had een
informatiedoek met daarop alle belangrijke informatie.
Daarnaast hadden de 23 rasverenigingen hun stand extra
mooi aangekleed. Daarin trof de bezoeker enthousiaste
ambassadeurs voor het ras met veel inhoudelijke kennis.
Deze rasvertegenwoordigers gaven de bezoekers zo een
mooi beeld van hun ras. Om deze extra inzet van de
rasverenigingen niet onopgemerkt voor bij te laten gaan,
was er de verkiezing van de ‘Beste stand van het
Hondendorp’.

Overzicht van het hondendorp op de Winner Show

stands. Eerst individueel en tamelijk anoniem, maar ook
met zijn drieën tegelijk. Er werd gekeken naar de
inrichting van de stand en in welke mate afkomst of
oorspong van het ras hierin naar voren kwam; hoe
stonden de aanwezige honden erbij en hoe werd daar
mee omgegaan, en hoe werden de bezoekers behandeld
door de medewerkers in de stand?
De jury had het niet makkelijk, maar uiteindelijk moest er
gekozen worden. De top-3 bestond uit de Vereniging
voor Portugese Rashonden, de Nederlandse Vereniging
voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) en de Drentsche
Patrijshonden Club Nederland (DPHCN).
DPHCN wint
Uiteindelijk mocht de DPHCN de felbegeerde titel in
ontvangst nemen. Deze jonge vereniging bestaat
anderhalf jaar en dan is dit een mooie opsteker. De stand
was mooi ingericht, waarbij de oorsprong (het jagen)
mooi naar voren kwam. De medewerkers vertelden vol
overgave over hun ras. Behalve de titel en een bos
bloemen wonnen ze ook gratis standruimte voor 2016.
De DPHCN is volgend jaar dus weer van de partij. Gaat
uw rasvereniging in 2016 de strijd aan voor de titel
‘De mooiste stand van het Hondendorp’?

ICT-Werkgroep in het leven geroepen
De Algemene Vergadering van november 2015 heeft besloten dat er een werkgroep moet komen om de ICTprojecten binnen de Raad van Beheer voor te bereiden. De werkgroep gaat de leden onder meer adviseren over de
keuze van de meest geschikte leverancier(s), risicoanalyse, financieringsconstructie, tijdspad en de implementatie
van het ICT-traject.
Ook moet de werkgroep in kaart brengen op welke termijn
de formele besluitvorming kan plaatsvinden door de leden
van de Raad van Beheer. Begin februari hopen wij u de
eerste terugkoppeling te geven vanuit de werkgroep. De
werkgroep bestaat uit Albert Hensema (voorzitter), Marc

Valk, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns namens de Raad
van Beheer, en Marc Gerrits (NDDC), Loek Smits (KC
Pampus), Chris van Bommel (rvTT en Werkgroep Fokkerij
en Gezondheid) en Roel Boekholt (NTC en de Financiële
Commissie) namens de verenigingen.

Houden van honden
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Mooiste ‘Houden van Honden’-moment 2015
Houden van honden, daar staan
we voor! Omdat we heel benieuwd
waren hoe mensen het afgelopen jaar
‘Houden van honden’ hebben beleefd,
schreven we vorig jaar een kleur- en
fotowedstrijd uit waarmee je je mooiste
‘houden van honden’-moment van
2015 kon laten zien. Uitslag van de
wedstrijd werd bekendgemaakt tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van 9 januari (zie
verslag elders in deze Raadar).
‘We waren aangenaam verrast door de
vele inzendingen’, aldus communicatie
medewerker Mijntje Zaat. ‘Er waren zo
veel verschillende en ontroerende
mooiste momenten.’ Dat was moeilijk
kiezen voor de jury. Desondanks koos
voorzitter Gerard Jipping tijdens de
nieuwjaarsreceptie drie winnende foto’s
en even zoveel kleurplaten. De jeugdige
winnaars van de kleurwedstrijd kregen ter
plekke hun prijs.

Jipping: ‘Het verhaal achter de foto is
mooi. De 5-jarige Joshua kreeg
tijdens de Dag van de Hond 2015 bij
de dierenarts de kans om zijn eigen
knuffel te hechten. Dromen die
uitkomen. Mooi!’

Jipping: ‘Een verjaardag is altijd
reden voor een feestje. Een
Parson Russell Terriër van 17
die nog vol kwispelend door
het leven gaat al helemaal!’
(Groot applaus in de zaal.)

Fotowedstrijd
Juryvoorzitter selecteerde ondersteund
door MiER drie winnende foto’s en gaf er
ter plekke het jurycommentaar bij (zie
hiernaast).
De winnaars krijgen een gratis
fotosessie, uiteraard mèt hun hond,
aangeboden bij fotograaf Ernst von
Scheven van Kynoweb.

Jipping: ‘De band tussen hond en baas en het plezier van samen sporten
straalt van deze foto af. Geweldig!’

Informatiestand Raad van Beheer selectief op
shows
Al vele jaren staat de Raad van Beheer met een informatiestand op Nederlandse tentoonstellingen. Op
basis van uitvoerige evaluatie hebben we nu echter besloten de stand niet meer op alle CAC & CACIBtentoonstellingen in te zetten.
We maken een jaarrooster van de shows waar we onze
informatiestand willen inzetten. Daarbij kijken we naar
het gemiddelde aantal bezoekers aan de show en de
locatie. We proberen in ieder geval geografisch een
goede verdeling te maken. Op de tentoonstellings

kalender geven we aan op welke shows de
informatiestand aanwezig zal zijn.
Het Honden Welzijn Team zullen we dit jaar willekeurig
inzetten op evenementen georganiseerd onder
auspiciën van de Raad van Beheer.

Houden van honden
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PROTOCOL PATELLA LUXATIE MEDIO 2016 IN WERKING
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het protocol
voor de screening op patella luxatie goedgekeurd. Het
protocol geeft onder meer aan hoe de screening moet
plaatsvinden. Medio 2016 is naar verwachting de online
applicatie klaar waarmee de screeningsonderzoeken
digitaal verwerkt kunnen worden en
de uitslagen kunnen worden geadministreerd. Op dat
moment treedt het protocol in werking.

Wie mag de screening uitvoeren?
Binnen de werkgroep Fokkerij & Gezondheid vindt
momenteel nog overleg plaats wie het screenings
onderzoek mag uitvoeren zodra het protocol van kracht
is. Meer informatie hierover verschijnt in de loop van het
eerste kwartaal van dit jaar op de website van de Raad
van Beheer. Ook via de Raadar berichten wij hier
uiteraard over.

De patella (knieschijf) zit in de pees van de grote
dijbeenspier. Er komen grote krachten op deze spier
zodat de poot het lichaam kan dragen en de hond kan
staan, lopen en springen. Om te zorgen dat de knieschijf
in het midden van het gewricht blijft is er een groeve,
waar de knieschijf doorheen glijdt. Alleen wanneer de
knieschijf in de groeve ligt, kan deze de kracht van de
dijbeenspier goed overbrengen op het onderbeen. Als
de knieschijf uit de groeve schiet (patella luxatie), kan
dat been het lichaamsgewicht niet meer dragen. De
hond gaat “huppelen” of zakt door zijn achterpoot.

Meenemen eerdere screenings
Resultaten van eerdere screenings op patella luxatie
zullen ook geadministreerd worden in de nieuwe
webapplicatie. Op dit moment ligt de administratie van
deze onderzoeken nog bij de faculteit Diergeneeskunde.
Concreet betekent dit dat het nu weliswaar mogelijk is
uw hond te laten screenen op PL, maar dat het nog niet
bij ons geregistreerd kan worden.

Operatie
Net als bij heupdysplasie (HD) en elleboogdysplasie
(ED) is er een erfelijke basis, maar spelen ook
omgevingsfactoren een rol. Van invloed zijn onder
andere het gewicht van de hond en de bespiering.
Afhankelijk van de ernst van de aandoening kun je
ervoor kiezen de hond te laten opereren. Hoewel dit
een moeilijke operatie is, zijn de resultaten vaak erg
goed. Door fokbeleid is het mogelijk hierin verbetering
aan te brengen: als je twee honden met goede knieën
combineert, verklein je de kans op knieproblemen.
Zomer 2016 van kracht
Als ondersteuning bij het terugdringen van patella
luxatie (PL) gaat de Raad van Beheer de resultaten van
de screeningsonderzoeken administreren. Voor het
registreren van het PL-onderzoek, maar ook van HD en
ED, wordt een nieuwe applicatie gerealiseerd. Ook de
overige door de Raad van Beheer geprotocolleerde
onderzoeken zullen hieraan op termijn toegevoegd
worden. De dierenarts die het onderzoek uitvoert kan de
resultaten van het PL-onderzoek rechtstreeks invoeren.
Vervolgens kan de eigenaar de resultaten direct in zijn
account op de website inzien en eventueel daar het
certificaat downloaden. De verwachting is dat deze
applicatie rond de zomer van 2016 klaar is. Vanaf dat
moment is ook het protocol van kracht.

Second opinion
Evenals bij de screeningsonderzoeken voor HD en ED
kunt u een second opinion vragen als u het niet eens
bent met de uitslag van het screeningsonderzoek voor
PL. Meer informatie hierover verschijnt te zijner tijd op
onze website.
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en
Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele
agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.
26 januari 2016: 	Informatieavond over herziening
tuchtrecht, De Camp
Woudenberg zie website
22 mei 2016: 	Dag van de Hond, thema ‘Hond &

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

Ras’
11 juni 2016: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer

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

RAADAR OP IPAD OF
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android
tablet. U kunt de app downloaden via:
App Store Apple
Android store

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

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

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/PUPPYENQUETE

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

www.Houdenvanhonden.nl

