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Campagnebeeld Dag van de Hond GEKOZEN!
Wegens herhaald succes organiseert de Raad
van Beheer op zondag 22 mei 2016 de zesde
landelijke Dag van de Hond. We vroegen u als
hondenliefhebber het beste campagnebeeld voor
dit evenement te kiezen uit de zes voorstellen die
wij aan u voorlegden. Met bijna 30 procent van de
stemmen is het beeld van de rennende Cairn Terrier
‘Paddington’ gekozen als campagnebeeld!
De eigenaar van Paddington, roepnaam Paddy, zal met
Paddy tijdens de Dag van de Hond op een van de
locaties aanwezig zijn. Een echte ‘Meet & Greet’ dus.
Promotiecampagne start nu
Met de keuze van het definitieve campagnebeeld start
meteen ook de promotiecampagne voor de Dag van de
Hond. Er zijn die dag, die het thema ‘Hond & Ras’ heeft,
op meer dan dertig locaties leuke activiteiten voor
hondenliefhebbers. De eerste informatiesessie voor
deelnemende locaties was al succesvol.

Zondag 22 mei 2016 • Hond & Ras

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

www.dagvandehond.nl

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van:
Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg •
Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree •
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond

FOTO: RON BALTUS

In maart maken we alle deelnemende locaties bekend
op www.dagvandehond.nl.
Wordt vervolgd!

Dag van de Hond

onze facebookpagina 10.000 keer ‘leuk’ gevonden
Het is gelukt! We hebben op onze Facebook-pagina de magische grens van 10.000 likes
gehaald. Een mooie mijlpaal!
Facebook is een steeds belangrijker medium om onze informatie en onze boodschap over te brengen. We zijn dan
ook trots op deze mooie mijlpaal! Natuurlijk willen we meer, dus help ons de pagina te promoten door onze berichten
te delen onder uw (honden)vrienden. Op naar de 15.000!
Houden van honden
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CAMPAGNE STAMBOOMHOND OP STOOM
Onze meerjarige campagne ‘Waarom een stamboomhond’ is in januari en februari verder uitgerold in de sector.
Alle dierenartsen, trimsalons en de grote groep regelmatige fokkers hebben promotiemateriaal ontvangen, zodat
ook de sector en achterban goed geïnformeerd zijn over de campagne. De campagne is nu echt op stoom.
Ook de online campagne is gestart. Daarbij maken we
gratis gebruik van Google Grants, de non-profit versie
van AdWords, het online advertentieprogramma van
Google. Zodra Google Grants actief is, starten de eerste
campagne-uitingen op internet. Ook zullen we
gedurende het jaar de radiocommercial weer inzetten.
Partners actief
Onze partner Pet’s Place besteedt uitgebreid aandacht
aan de campagne in het magazine ‘Lief Dier’, dat in een
oplage van 200.000 stuks in 200 winkels wordt verspreid.
Onze partner Hart voor Dieren zal in de eerstvolgende
editie van het blad (oplage 55.000), op social media en op
haar eigen website aandacht besteden aan de campagne.

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
EN
STAMB
OOM
HOND! -

Deze campagne is een initiatief van:

Alle dierenartsen hebben de folders ontvangen.
Dierenkliniek de Wingerd uit Amsterdam promoot de
stamboomhond. Top!

Tot slot ondersteunt de campagne ‘Ontmasker de foute
fokker’ (zie elders in deze Raadar) van het LICG de
voordelen van een met zorg gefokte stamboomhond!
Help mee!
Als u de met zorg gefokte stamboomhond een warm
hart toedraagt, stellen we het op prijs als u wilt helpen
deze te promoten. Op onze website vindt u diverse
digitale promotiematerialen. Ook kunt u daar folders
en posters bestellen.
Ga naar www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
en help ons bij deze belangrijke campagne!

FILMIMPRESSIE NIEUWJAARSRECEPTIE RAAD VAN BEHEER
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.
Van dit vrolijke geheel werd een filmimpressie
gemaakt, die we u niet willen onthouden.
Dance-act van de Commissie Fairfok was een groot succes.

Bekijk de film op YouTube
Houden van honden
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Fokgeschiktheidskeuringen Engelse Bulldoggen
GAAN DOOR
Gezien het aantal aanmeldingen heeft de Raad van
Beheer besloten jaarlijks vier fokgeschiktheidskeuringen
van Engelse Bulldoggen in te plannen. Daarnaast
komen de buitenlandse reuen in het vervolg (en met
terugwerkende kracht) in het overzicht, zodat men
verantwoord een dekreu kan kiezen. In 2016 kunt
u nog inschrijven voor 23 april, 17 september en 19
november.
De geplande keuringen gaan altijd door, ongeacht het
aantal aanmeldingen. Wel houden we in principe vast
aan de limiet van 15 honden per keuring. De keuring
bestaat uit een conditietest, een knieonderzoek en een
exterieurkeuring. De conditietest gebeurt volgens een
vast protocol door een door de Raad van Beheer
aangewezen panel van dierenartsen.
Individuele conditietest
De mogelijkheid om een individuele conditietest aan te
vragen bij Dierenkliniek Pietersberg in juli en augustus
(uitsluitend deze maanden!) blijft bestaan,
gebruikmakend van het door de Raad van Beheer
gehanteerde beoordelingsformulier.

Fokgeschiktheidskeuringen vallen onder het
Fairfok-plan. In een convenant tussen de Raad van
Beheer, de Engelse Bulldog Club Nederland en de
Bulldog Club Nederland staan regels die uiteindelijk
moeten leiden tot gezondere Engelse Bulldoggen.
Lees meer

‘Engelse Cocker Spaniel in Nederland’
Voor de bibliotheek van de Raad van Beheer in Amsterdam hebben wij het boek de
Engelse Cocker Spaniel in Nederland gekregen. Het boek bevat naast een zeer
uitgebreid hoofdstuk over de geschiedenis ook mooie foto’s van de winnaars van de
kampioenschapsclubmatch van 1960 tot 2015. Een must voor de liefhebber!

Houden van honden
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Raad van Beheer en Royal Canin ‘partner in sport’
De Raad van Beheer en Royal Canin promoten en onder
steunen de komende jaren samen de hondensport in
Nederland. Royal Canin en de Raad van Beheer werken
daartoe samen als ‘Partner in Sport’.
Zoals u weet registreert
en organiseert de Raad
van Beheer samen met
Partners in sport
zijn verenigingen de
hondensporten Agility, FCI Obedience en Flyball. De onder
steuning door Royal Canin geldt voor de volle breedte van deze
sporten. Zo is het concern nauw betrokken bij de ondersteuning
van de officiële wedstrijden zoals de Nederlandse
Kampioenschappen, de selectiewedstrijden voor Europese en
Wereldkampioenschappen en de aankleding van de Nationale
Teams. De Raad van Beheer en Royal Canin kijken uit naar een
actieve samenwerking en promotie voor alle actieve
hondenliefhebbers!
De verantwoordelijke partners in sport. Vlnr. Paul Peeters (Marketing Manager RvB), Rony Doedijns (directeur RvB), Jeroen
Bouten (Unit Director Royal Canin), Huberdine van Zon (sponsoring Royal Canin), Elke Merks (Product Manager Royal Canin)
en Anne Plomp (medewerker sporten RvB)

IN MEMORIAM ILONA
GERRITSEN-TIEMAN
Op 18 januari overleed, tijdens het werk op
ons Amsterdamse kantoor, medewerkster Ilona
Gerritsen-Tieman. De verslagenheid is groot bij
familie, collega’s, bestuur en externe relaties.
Ilona was ruim acht jaar werkzaam bij de Raad
van Beheer en had een breed takenpakket. Ze
zorgde voor postverwerking, archief, voorraad
beheer, inkoop, catering. Ze was daarnaast
gastvrouw, huismeester, coördinator onderhoud
aan het pand, maar ook organisator van de
bedrijfsuitjes en de jaarlijkse barbecues en
andere interne bijeenkomsten. Op maandag 25
januari werd onder grote belangstelling afscheid
van haar genomen. Wij zijn blij en dankbaar dat
wij met Ilona hebben mogen samenwerken en
zullen haar als collega nooit vergeten!
Bestuur, directie en medewerkers
Raad van Beheer

Houden van honden
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Crufts BESTAAT ALWEER 125 JAAR
Van 10 – 13 maart a.s. wordt in Birmingham de jaarlijkse Crufts-show gehouden. De show bestaat dit jaar alweer
125 jaar. De eerste Crufts werd gehouden in 1891, en alleen in de oorlogsjaren werden er geen shows gehouden.
Er zijn dit jaar meer dan 22.000 honden ingeschreven, verdeeld over zo’n 200 rassen, en er zijn maar liefst 400
stands. Er wordt geshowd, maar ook gesport met honden. Een aanrader!
Honden moeten zich
kwalificeren voor Crufts. Dit
kan op de Engelse shows,
maar ook op andere shows in
de wereld. Ook in Nederland
hebben we twee overseas qualifying shows, namelijk de
Winner Amsterdam en de Benelux Winner. Alle ‘Winners’
en ‘Benelux Winners’ (ook jeugd) kwalificeren zich voor
deze grote show, onder het voorbehoud dat het ras in
Engeland erkend is. De dieren worden gekeurd in hal 1 t/m
5 en in de Arena. Daarnaast worden er diverse sporten
gepresenteerd en onderdelen van de Engelse Kennel Club
zoals Flyball, Obedience, Agility, Stakes, Junior Handling,
Youth enzovoort.
Hoge kwaliteit
Behalve dat de Crufts de grootste show van de wereld
is, is ook de organisatie van hoge kwaliteit. Kijk alleen
maar naar de zeer gebruiksvriendelijke website. Als je

bijvoorbeeld bij de rassen kijkt en daar een ras aanklikt,
link je meteen door naar de rasbeschrijving op de
website van de Engelse Kennel Club. De veelgestelde
vragen vind je niet alleen in het Engels, maar ook in het
Russisch, Spaans, Duits, Frans, Fins enzovoort.
Ook dit jaar is voor de thuisblijvers de Crufts weer te
volgen via live-stream. Het programma vindt u op de
website van de Crufts. Wij wensen alle (Nederlandse)
deelnemers en bezoekers een prettige tijd tijdens de
Crufts in Birmingham!
125 jaar Crufts in beeld
Afbeeldingen van de Best in Show-honden vindt u – net
als de geschiedenis van de Crufts en de geschiedenis
van de oprichter Charles Crufts op de website van
Crufts Het ‘teken’filmpje van de Crufts vindt u op
YouTube

Doe mee aan het
Rashondenfokker-Plan
van Proteq Dier & Zorg
U ontvangt € 25 voor elke polis
die via uw site afgesloten wordt
en uw klant € 10.

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.
Op dit overzicht van de ruim 22.000 ingeschreven honden
staat Nederland op een mooie vierde plaats. Komt dat
zien, komt dat zien!

Houden van honden
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‘houden van honden’ weer prominent op Animal Event
De Raad van Beheer staat dit jaar met een grote stand op de tiende editie van Animal Event, dat van 6 – 8 mei in
de Beekse Bergen te Hilvarenbeek wordt gehouden. Ook dit jaar organiseren wij activiteiten in eigen stand, in
samenwerking met circa 25 aangesloten rasverenigingen.
Animal Event is met circa
35.000 bezoekers het
grootste educatieve
dierenevenement van
Nederland. Verdeeld over
pleinen waar paarden, honden, katten, kleindieren en
outdoor centraal staan, worden dagelijks ruim 75 clinics,
workshop en demonstraties gegeven door professionals
uit alle geledingen van de huisdierensector.
Aandacht voor rashonden
De Raad van Beheer werkt al sinds de start nauw samen
met de organisatie en heeft bepleit dat veel aandacht aan
de rashonden en de diverse vormen van hondensport
wordt besteed. Zo zijn er diverse stands met informatie
over de aanschaf van een (ras)hond, meer dan 25
informatiestands van verschillende hondenrassen en de
aangesloten rasverenigingen en informatie over alle
vormen van hondensport en actief zijn met je hond.

Dit in verband met het mogelijke welzijnsrisico en de vele
indrukken die de honden op die jonge leeftijd opdoen.

Speciale korting voor lezers Raadar
Koop nu kaartjes in de voorverkoop met korting! Lezers
van Raadar krijgen maar liefst 20 procent korting met
een speciale kortingscode: rvbae16 U kunt deze
actiecode als volgt communiceren:
→→Ga naar www.animal-event.info/tickets.
→→Kies voor: ‘Tickets – met 20% actiecode’.
→→Vul in het veld de actiecode in en klik op ‘controleer
actiecode’
→→In de ticketshop worden nu automatisch de
kortingstarieven weergegeven. Kies het ticket van uw
keuze en vul uw gegevens in.
→→Na betaling wordt de entreekaart per e-mail
toegestuurd.

‘Puppyparty’ wordt ‘puberparty’
Het wordt dit jaar nóg leuker en interessanter. We
hebben vooroverleg met de organisatie gehad over de
invulling van de locatie en het programma. We willen
nadrukkelijker kijken of we de rassenparade kunnen
uitbreiden met een parade per rasgroep met individuele
deelnemers. Daarnaast zal ook de Raad van Beheer
Youth een onderdeel vormen van de infostands en het
programma.
De puppyparty in onze stand zal vervangen worden door
een puberparty. Dit betekent dat we iets oudere honden
op onze stand willen laten zien (vanaf ca. 4-5 maanden).
Houden van honden
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Agility Trophy der Lage Landen
Op zaterdag 30 januari werd in Asten de Agility Trophy der Lage Landen gehouden. Bij deze vriendschappelijke
indoorwedstrijd België – Nederland nemen zestig Belgische teams het op tegen zestig Nederlandse
combinaties. Dit jaar was Nederland gastheer en voor het eerst tekende de Raad van Beheer voor de organisatie.
Klassementswinnaar werd België.
Voor deze wedstrijd
moet je je kwalifi
ceren. Ieder land mag
dertig Large, vijftien
Medium en vijftien
Small combinaties
sturen. De
Nederlandse
Het gaat om deze trofee...
deelnemers konden
zich op verschillende manieren kwalificeren: door
plaatsing op het Nederlands Kampioenschap, plaatsing
op de Agility Masters en via het competitieklassement
2015. De individuele combinaties kunnen punten
verdienen voor hun land. Het land met de meeste punten
aan het eind van de dag wint de Trophy, een wisseltrofee.

Hart voor

Goed begin
De wedstrijd bestond uit drie onderdelen: een jumping
parcours, een parcours waarin geen raakvlaktoestellen
staan opgesteld; een vast parcours, waarin alle soorten
toestellen staan opgesteld; een estafette, waarbij drie
combinaties een parcours in estafettevorm lopen.
Twee keurmeesters keurden de wedstrijd: de Nederlander
Mark Fonteijn en de Belg Jean Pierre Verbesselt.
De dag begon met de jumping, een snel parcours
ontworpen en gekeurd door keurmeester Mark
Fonteijn. Vele deelnemers deden deze foutloos, dus
het werd spannend wie de meeste punten verzameld
hadden op dit parcours. Het bleek dat de Nederlanders

November 2015 | € 3,95
Nederland
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na deze ronde op voorsprong stonden. Een goed
begin! Daarna was het vaste parcours aan de beurt,
ontworpen en gekeurd door Jean Pierre Verbesselt.
Het was een pittig parcours waarvoor de combinaties
alle zeilen bij moesten zetten om hun hond bij de les te
houden. Hier kwamen beduidend minder combinaties
rond, maar het was wel erg spannend om naar te
kijken. Helaas werden de Nederlanders op dit
onderdeel ‘ingemaakt’, België stond flink voor.
Estafette
Het laatste onderdeel, de estafette, werd door de beide
keurmeesters gezamenlijk ontworpen en gekeurd. Het was
een mooi vlot jumping parcours met een kattenloop erin.
Bij de estafette lopen drie combinaties voor één
resultaat. Zodra de vorige combinatie over de finish is
mag de volgende combinatie starten. Bij een valse
start volgt diskwalificatie, dus moet de handler niet
alleen op het parcours en de hond letten, maar moet
hij ook weten wanneer zijn teamgenoot over de finish
is. Sommige teams lukte het goed rond te komen,
andere (net) niet.
Uitslag
Er waren prijzen per hoogteklasse, per parcours.
Nederland sleepte hier een aantal prijzen in de wacht:
een beker en een zak voer van sponsor Royal Canin.
Winnaar van de Trophy 2016 werd echter toch België!
Volgend jaar beter…

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden

7

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 4 | nummer 3 | februari 2016

Raadar

UPDATE aanpassing Tuchtrecht
De Raad van Beheer organiseerde op 26 januari jl. in Woudenberg een informatieavond over de conceptherziening van het Tuchtrecht in het Kynologisch Reglement (KR). De avond trok in totaal ongeveer dertig
geïnteresseerden. Die kregen een toelichting bij het concept en konden hun vragen en opmerkingen kwijt bij
deskundige mr. Pieter Rooijakkers.
De herziening van het Tuchtrecht is nodig omdat het op
een aantal punten niet duidelijk of minder werkbaar is, of
door de actualiteit is ingehaald. De Raad van Beheer is in
samenspraak met oud-voorzitter van het Tuchtcollege,
mr. Pieter Rooijakkers, tot een gewijzigde opzet
gekomen. Dit conceptstuk is voorafgaand aan de
informatieavond beschikbaar gesteld op de website van
de Raad van Beheer.
Informatieavond
De bijeenkomst werd geopend door bestuurslid en
portefeuillehouder Juridische Zaken Jack Alberts.
Voorzitter was Henk Wolters, lid van het Tuchtcollege.
Pieter Rooijakkers gaf een heldere toelichting op de
gewijzigde opzet van het Tuchtrecht. Daarna was er
gelegenheid voor opmerkingen en vragen die de heer
Rooijakkers grotendeels kon beantwoorden. De vragen
die nog op een antwoord wachten, zijn gebundeld en
worden per e-mail beantwoord. Ook worden deze vragen
en de antwoorden daarop gepubliceerd op onze website.

Vervolg
Als alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en alle
opmerkingen in het conceptstuk zijn doorgevoerd, volgt er
een tweede bijeenkomst om de nieuwe versie te bespreken
en om te kijken of er voldoende draagvlak voor is. Voor
deze bijeenkomst zijn opnieuw alle fokkers en leden van
harte welkom. Afhankelijk van de uitkomst van deze
bijeenkomst wordt zo nodig een kleine werkgroep
geformeerd, die zich over het concept zal buigen en advies
zal uitbrengen. Mocht deze werkgroep er komen, dan zal
Henk Wolters deze voorzitten. De werkgroep rapporteert
vervolgens tijdens een volgende informatieavond. Zodra het
stuk voldoende ‘rijp’ is, wordt het geagendeerd voor een
Algemene Vergadering.
De Raad van Beheer dankt alle bezoekers van de
informatieavond voor hun komst en hun inbreng.
Speciale dank gaat uit naar deskundige mr. Pieter
Rooijakkers voor zijn inzet en zijn waardevolle bijdrage.

Cursus: Fokkerij van rashonden, omgaan met
inteelt en verwantschap
De rashondensector werkt hard aan de ambities uit Fairfok om het kennisniveau met betrekking tot de fokkerij
te verhogen (ambitie 11 en 13). De cursus Fokkerij van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap die de
Wageningen Academy op 28 januari organiseerde, is daar een mooi voorbeeld van.
Door het aantal deelnemers was een goede
interactiviteit mogelijk en alle sprekers waren
beschikbaar en bereid tot discussie. Hieronder de
sprekers en hun onderwerpen.
→→Introductie in de genetica: erfelijkheid, inteelt en
verwantschap - dr.ir. Piter Bijma, Wageningen
University
→→Domesticatie en fokkerij van de hond en het ontstaan
van rassen - dr.ir. Kor Oldenbroek, Wageningen
University
→→Fokkerij en diergezondheid: veel voorkomende
erfelijke aandoeningen (ten gevolge van inteelt) - dr.
Steven Janssens, KU Leuven

→→De zin en onzin van DNA testen bij het fokken van
rashonden - dr. Paul Mandigers, dierenarts specialist
interne geneeskunde
→→Inteelt en verwantschap: hoe gaan we hier mee om in
de praktijk? - dr. Jack Windig, Wageningen University
→→Nederlandse rashondenfokkerij in de toekomst: beleid
en visie - dr. drs. Ingeborg de Wolf, Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
We hopen dat Wageningen Academy het goede
initiatief doorzet en volgend jaar weer een cursus
organiseert. Houd daarvoor onze website en die van
Wageningen Academy goed in de gaten.

Houden van honden
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Gezondheidsinventarisatie Schnauzers en Fairfok:
een goed duo
De Vereniging voor Schnauzerfokkers en -liefhebbers heeft een gezondheidsinventarisatie laten doen door
Genetic Counseling Services. De Raad van Beheer heeft zijn medewerking verleend door (geheel conform de Wet
bescherming persoonsgegevens) de eigenaren van Schnauzers aan te schrijven. Het rapport van de inventarisatie
werd op zaterdag 13 februari overhandigd aan Rony Doedijns, directeur van de Raad van Beheer.
dierenartsen. Voorzitter Chris Riethorst van de
Vereniging voor Schnauzerfokkers en
-liefhebbers (op foto 2e van links) maakte van de
gelegenheid gebruik om het eerste exemplaar
van de inventarisatie aan kynologisch directeur
Rony Doedijns van de Raad van Beheer te
overhandigen.
Vervolgens gaf laatstgenoemde een presentatie
van het Fairfok-projectplan, waarbij hij vooral
aandacht schonk aan het nut van het project
Verwantschap voor het fokbeleid van een relatief
kleine populatie. Aansluitend gaf communicatie
manager Paul Peeters (op foto links) een presen
tatie over de meerjarige campagne ‘Waarom een
stamboomhond?’ van de Raad van Beheer.
Er was die dag een presentatie van de resultaten door
populatiegeneticus ir. Ed Gubbels van Genetic Counseling
Services (op foto rechts) ten overstaan van circa vijftig
aanwezige Schnauzerliefhebbers, waaronder fokkers, de
besturen van beide rasverenigingen, keurmeesters en

Voor meer informatie over het gezondheids
onderzoek kunt u contact opnemen met de
rasvereniging via e-mail
secretaris@schnauzervereniging.nl

FRANSE BULLDOG: FOKVERBOD NIET-ERKENDE KLEUREN
Sinds 1 februari 2016 zijn Franse Bulldoggen met de niet-erkende kleuren blauw, blue merle, chocoladebruin en
black & tan niet meer inzetbaar voor de fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de Raad van Beheer met de
Hollandse Bulldoggen Club en de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland heeft afgesloten.
De genoemde kleuren komen in principe niet voor
bij de Franse Bulldog. Het vermoeden bestaat dat
deze gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
Door het afsluiten van dit convenant voorkomen we
dat er gefokt wordt op een van deze kleuren en dat
de honden daardoor gezondheidsproblemen
ontwikkelen. 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 februari 2016 controleren.
Dit fokverbod komt mede voort uit het Fairfokprojectplan, gericht op een gezonde en sociale
rashond in Nederland.
Houden van honden
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Campagne: ‘Ontmasker de foute fokker!’
Met de campagne ‘Ontmasker de foute fokker!’ waarschuwt het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG) tegen malafide hondenhandelaren. In elf verschillende cartoons laat de campagne zien welke trucjes de
malafide handelaren gebruiken en vertelt waar je op moet letten bij de aanschaf van een gezonde en blije pup. De
campagne loopt tot eind april 2016 en sluit naadloos aan bij onze campagne ‘Waarom een stamboomhond?’ .
De Raad van Beheer is blij met de campagne
‘Ontmasker de fokker!’, die in het kader van het
Fairfok-projectplan wordt georganiseerd. Hij sluit
prima aan bij onze
meerjarige
campagne
‘Waarom een
stamboomhond?’,
omdat hij de
schimmige wereld
van de malafide
handelaren en
look-alikes aan
pakt. Die kunnen
nooit een officiële
stamboom van de Raad van Beheer overleggen.
Daardoor weet je als consument niet waar je pup
vandaan komt en heb je geen enkele garantie dat je
een zorgvuldig gefokt dier hebt aangeschaft. Met een
pup met een chipnummer dat begint met 52814 weet
je altijd zeker dat je een officiële stamboompup in huis
haalt.
Impulskopers bereiken
Corina Haverlag van het LICG: ‘Het LICG heeft
uitgebreide en goed onderbouwde informatie over de
aanschaf van een hond en de puppychecklist met tips.
Toch merken wij dat juist consumenten die impulsief
een pup aanschaffen, zich niet verdiepen in langere
teksten en nauwelijks tijd nemen om zich te oriënteren.
Om hen te bereiken zetten we nu een serie van elf
voorlichtende animatie-cartoons in. Ze zijn grappig,
scherp en zullen tot nadenken aanzetten. Met deze
serie laten we zien waar mensen op moeten letten om
foute fokkers te ontmaskeren. Ze zullen via YouTube en
Facebook verspreid worden en er komen banners op
Marktplaats.’
Help deze campagne
Doe als bonafide fokker, rasvereniging of
kynologenclub mee en maak deze campagne
(gesponsord door de overheid) tot een succes! Op uw
website kunt u een banner plaatsen met een linkje

naar www.licg.nl/foutefokker, waar de elf campagnecartoons met aandachtspunten voor de consument
staan. Ook vindt u er de Puppychecklist, een
hulpmiddel voor
iedereen die een
pup wil gaan
kopen. U kunt hem
via een widget op
uw website zetten
of uitprinten voor
mensen die
informatie vragen
over de aanschaf
van een pup. De
campagne
middelen vindt u op de professionalswebsite van het
LICG. Deel ook de Facebook-berichten van het LICG,
zodat uw volgers de cartoon-animaties ook zien en
gewaarschuwd worden voor de werkwijze van malafide
hondenhandelaren.
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ILLEGALE HONDENHANDEL HOOG OP POLITIEKE AGENDA
Op 1 februari gaf staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken antwoord op vragen van Kamerlid
Frank Wassenberg (PvdD) over de kritiek van de Vlaamse minister Ben Weyts op de Nederlandse aanpak van de
malafide puppyhandel. Van Dam laat weten dat hij de noodzaak van internationale samenwerking onderstreept.
Hij gelooft niet in uitbreiding van de NVWA, maar wil onder andere inzetten op meer voorlichting.
puppyhandel. Het team zou moeten bestaan uit
vertegenwoordigers van politie, Nederlandse Voedselen Waren Autoriteit en de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. Zij zouden sneller dan nu het
geval is misstanden moeten opsporen met ‘slimme
recherche’, en mensen mogen aanhouden.

Niet voor niets voert de Raad van Beheer
campagne voor de aanschaf van een
stamboomhond, waarbij je zeker weet dat deze niet
illegaal verhandeld is en dat er aandacht is voor
welzijn van de honden. Lees verder over de risico’s
van de hondenhandel. Wordt vervolgd.

Staatssecretaris Van Dam wil meer inzetten op
voorlichting

Het aanbod van illegale honden blijft ondanks allerlei
maatregelen helaas bestaan zolang er vraag blijft naar
goedkope pups, aldus Van Dam. De naar schatting
50.000 niet geregistreerde pups die jaarlijks ons land
binnenkomen, onderstrepen voor hem de noodzaak
om gezamenlijk met andere lidstaten de illegale
puppyhandel beter in beeld te krijgen. De
staatssecretaris bekijkt nu hoe hij dit bij de Europese
Commissie aanhangig kan maken.
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Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

Vlaamse aanpak?
Het idee om net als in Vlaanderen te werken met een
positieflijst met handelaren en fokkers van wie de
honden wel geïmporteerd mogen worden, wordt
bestudeerd. De staatssecretaris denkt niet in eerste
instantie aan uitbreiding van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA, primair verantwoordelijk
voor de aanpak van de misstanden in de
hondenhandel), omdat hij niet gelooft in uitbanning
van het probleem door verhoging van het aantal
inspecties. Hij zet liever in op andere instrumenten,
zoals voorlichting.

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.
Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

Taskforce
Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, wil
een taskforce voor de aanpak van illegale
Houden van honden
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Jaarlijkse FCI show- en keurmeestersvergadering
De jaarlijkse FCI Show- en Keurmeestervergadering
werd gehouden op 30 en 31 januari in Cebu op de
Filippijnen. Dit jaar had vooral de keurmeestercommissie
een zeer volle agenda. Ons bestuurslid John Wauben
werd herkozen als voorzitter,
als vicevoorzitter werd de
Uruguayaan Adrian Landarte
herkozen en als secretaris de
Française Anne-Marie Class.

Bestuurslid John Wauben werd
herkozen als voorzitter van de
keurmeestercommissie

Showcommissie
De showcommissie bestaat uit voorzitter Barbara Müller
(Zwitserland), vicevoorzitter Luis Catalan (Portugal) en
secretaris Ronnie Natividad (Filippijnen). Bij de
showcommissie stonden als belangrijkste punten op de
agenda:
→→De formele inbedding van de reglementen voor FCI junior
handling.
→→Presentatie van het inschrijvingssysteem, verwerking van
de uitslagen en het digitaal verwerken van alle uitslagen
van de Deense kennelclub.
→→Bespreking van de gedelegeerdenrapporten van de
onlangs gehouden sectie shows en wereldshow.

Keurmeestercommissie
De belangrijkste agendapunten bij de keurmeester
commissie waren:
→→Bespreking van de presentaties van de nationale rassen
van de aangesloten landen.
→→De termijn na benoeming voor het eerste ras voordat
een keurmeester in het buitenland op een CACIBshow mag keuren.
→→Hoe ga je als keurmeester om met social media?
→→Het uniformeren van keurmeesteropleidingen en hoe
hiermee om te gaan gekoppeld aan de populaties rassen
in de diverse landen.
→→Toelaten van keurmeesters uit het buitenland bij
trainingsprogramma’s in het eigen land, het delen van
kennis en mogelijkheden bij het opleiden en examineren.
→→Het bespreken van een controlesysteem voor groeps- en
allround keurmeesters.
→→Het aantal honden dat een keurmeester per dag kan/mag
keuren op een CACIB-show met en zonder keurrapporten.
→→Het aantal groepen waarvoor een keurmeester minimaal
bevoegd moet zijn, alvorens hij/zij voor de Best in Show
keuring kan worden gevraagd.
Seminar
Op de vrijdag voorafgaand aan de vergaderingen gaf John
Wauben een seminar voor keurmeesters, over uiterlijke
overdrijvingen bij bepaalde rassen, Fit for Function, en
samen maken wij het verschil. Het seminar was zo succesvol
dat de show- & keurmeestercommissie de FCI hebben
geadviseerd om eenmaal per twee jaar een groot
internationaal keurmeestercongres te organiseren.

‘RAAD HET RAS’ februari: australian shepherd
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 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’.
De rashond van de maand februari was Australian
Shepherd. Winnaar van deze maand is Anne
Schrijver. Zij krijgt het boek van haar keuze
toegezonden. Gefeliciteerd!

Juiste antwoord februari: Australian Shepherd

Houden van honden
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KynoloGE Susan Mogony directeur KNMvD
Onlangs werd bekend dat de kynologe, bestuurder, fokker en keurmeester mr. Susan Mogony per 1 maart 2016 is
benoemd tot directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
eigen adviesbureau en gaf op diverse niveaus advies over
beleid en verandermanagement. Tevens vervulde ze
bestuursfuncties binnen de kynologie. Susan: ‘De KNMvD
staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het is voor
mij dan ook een fantastische mogelijkheid om samen met
de collega’s van het bureau van de organisatie, het bureau
hiervoor op te lijnen en zo de beste ondersteuning te
bieden aan de leden van de KNMvD.’

Susan Mogony heeft diverse managementfuncties vervuld
in profit en non-profit organisaties. Bij haar laatste
werkgever, vakbond De Unie, zat ze vijf jaar in het
management team. Daarnaast had zij een aantal jaren haar

De Raad van Beheer wenst Susan Mogony heel veel
succes in haar nieuwe functie en heeft er alle vertrouwen
in dat de reeds bestaande zeer goede samenwerking
tussen de KNMvD en de Raad van Beheer door haar
komst nog verder uitgebouwd kan worden.

Prijswinnaars Puppy-enquête januari 2016
Wij vinden 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. Daarom verloten we elke maand verschillende
prijzen onder alle invullers van de enquête.
De winnaars van januari zijn: de heer A. van der Steen
(DVD ‘Geniet meer met een hond’), mevrouw R.
Ackermans (VVV-bon t.w.v. € 10,-) en mevrouw L. van
der Brugge (kinderboek over honden). 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

Houden van honden
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MAAK KENNIS MET GEERT VAN DER PEET,
PROGRAMMASECRETARIS FAIRFOK
Sinds enkele maanden is er een professionele programmasecretaris Fairfok actief: ir. Geert van der Peet. Raadar
had een mini-interview met Geert, waarin hij zichzelf aan u voorstelt.
willen zelf ook van het couperen af, maar het is lastig
omdat het nogal wat kosten en aanpassingen in
huisvesting en management vereist. Ik ben met alle
partijen bezig toch dat doel te bereiken. Er is veel
overeenkomst met de uitdagingen van de rashonden
fokkerij. Ook daar is er grote maatschappelijke druk.
Je wilt laten zien hoe goed je het doet, hoe begaan je
bent. En dan is het lastig als dat niet wordt begrepen.
Daar kan ik goed bij helpen.’

Geert van der Peet (rechts) wordt geïnterviewd tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van 9 januari

Wie is Geert van der Peet?
‘Ik heb in Wageningen gestudeerd, met fokkerij als een
van de hoofdvakken. Ik werkte voorheen in het
onderwijs en de voorlichting, en werk nu als onder
zoeker bij de Animal Sciences Group (ASG) van
Wageningen UR. Verder ben ik voorzitter van de
Commissie van Deskundigen van het certificering
systeem ‘Dierbaar’ van Dibevo. Ik heb er plezier in
mensen te verbinden en hen te helpen hobbels weg te
nemen om hun doelen te bereiken. Ik woon met mijn
vrouw in het Rijk van Nijmegen.’
Wat is je binding met de kynologie? Heb je zelf een
hond?
‘We hebben een Appenzeller Sennenhond, onze
tweede van elf maanden. We wonen heerlijk buiten,
dus houden we er behalve onze hond een hele
boerderij op na: drie Engelse schapen, kippen,
siervogeltjes. Ik ben geen kynoloog, maar ik heb wel
veel ervaring met overgangstrajecten. Zo ben ik
projectleider van het project ‘Varkens met staarten’,
waarin we kijken hoe de varkenssector het probleem
van het staartbijten bij ongecoupeerde op kan lossen.
De maatschappelijke druk is groot. De varkenshouders

Je bent programmasecretaris Fairfok. Wat houdt de
functie in?
‘Ik ben ingehuurd om de deelnemers aan Fairfok te
helpen het plan tot een succes te maken. Mijn kracht is
dat ik me goed kan verplaatsen in verschillende
standpunten en dat ik die bij elkaar weet te krijgen.
Creativiteit is belangrijk. Verbinden is belangrijk,
zorgen dat de diverse partijen goed met elkaar
afstemmen. Elkaar versterken in plaats van elkaar in de
wielen te rijden. Het gevoel van trots bij veel fokkers is
weg. Ik hoop eraan bij te dragen dat die trots weer
terugkomt. Het is een betaalde job. Ik word voorlopig
voor twee dagen per week uitgeleend door de
Wageningen UR en word betaald door het ministerie
van Economische Zaken.’

‘HET GEVOEL VAN TROTS BIJ
VEEL FOKKERS IS WEG. IK HOOP
ERAAN BIJ TE DRAGEN DAT DIE
TROTS WEER TERUGKOMT.’
Wat is volgens jou het belang van Fairfok?
‘Dat is in één woord samen te vatten: samenwerking.
De motivatie is groot, maar je hebt elkaar keihard
nodig om de ambities te realiseren en elkaar bij de les
te houden.’
Wat betekent voor jou ‘houden van honden’?
‘Ik vind het ongelooflijk ontspannend en plezierig om
met mijn hond in de weer te zijn. De natuur in, sporten
– ik doe met mijn hond aan behendigheid. Daar past bij
dat je een gezonde hond hebt, want je wilt er natuurlijk
zo lang mogelijk van kunnen genieten.’

Houden van honden
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Lezingen ‘gezonde voeding’ en 
‘KNO-problemen bij honden’
Wegens groot succes komt er ook dit jaar weer een kennistour door het land, gericht op exposanten, fokkers,
hondenbezitters en –liefhebbers en overige geïnteresseerden. We herhalen op verzoek de sessies uit 2015 over
gezonde voeding en over keel-, neus- en oorproblemen bij honden. Op veler verzoek vinden de sessies plaats in de
Randstad, te weten in Zoetermeer. U kunt er nu al voor inschrijven!
De zeer populaire
lezing ‘Beter weten
over beter eten:
fabels en feiten over
gezonde voeding
voor de hond’ door
dr. Esther HagenPlantinga
(Universiteit Utrecht)
vindt plaats op
donderdagavond 17
maart 2016 te
Zoetermeer.
Gert ter Haar
Eveneens aan
bevolen is de lezing ‘Rasgebonden KNO-problemen;
van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’
van dr. Gert ter Haar (Royal Veterinary College). Deze
vindt plaats op woensdagavond 18 mei 2016 te
Zoetermeer. Deze lezing kunnen wij met name bij de
exterieurkeurmeesters aanbevelen. Bijwonen van de
lezing levert hen 15 accreditatiepunten op. Een collegakeurmeester die de lezing eerder bijwoonde,
verwoordde het zo: “Ik vind het een absolute aanrader.
Een eye-opener voor iedereen in de kynologie die zich

bezighoudt met
brachycephale
rassen.

Esther hagen

Maar ook voor alle
andere kynologen
een boeiend en
eerlijk verhaal van
een betrokken
veterinair specialist
waar we veel van
kunnen leren in het
belang van de
toekomst van onze
rashonden.”

Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en
Eukanuba kunnen we deze sessies tegen een
aantrekkelijk tarief (€ 19,50 incl. BTW) aanbieden.
Inschrijven
Voor informatie én inschrijven zie
www.houdenvanhonden.nl/kennistour. Heeft u
suggesties voor sprekers of onderwerpen voor de Kennis
Tour? Stuur die dan per e- mail naar
kennistour@raadvanbeheer.nl.

Radio 1 over de geschiedenis van de rashond
Martin van de Weijer, oud-directeur en oud-bestuurslid van de Raad van Beheer en allround keurmeester, en
Ria Hörter, in het verleden fokker van Welsh Springer Spaniëls, journaliste, schrijfster en oud-bestuurder van
rasverenigingen, werkten mee aan een radio-uitzending over de geschiedenis van de rashond. Op een zeer
gepassioneerde en heldere wijze geven beide kynologen uitleg over het ontstaan en de functie van de rashond.
De intro van NPO Radio 1 luidt: ‘De rashond was het
afgelopen jaar veel in het nieuws. Steeds meer mensen
lijken een rashond te verkiezen boven een vuilnisbakje
- en dat heeft gevolgen voor het fokproces. Want als de
consument een Franse Bulldog met een nog plattere
neus wil, dan krijgt de consument ook een plattere neus.
Nu kampt de Bulldog met chronische ademhalings
problemen en heeft de Cavalier King Spaniel ondraaglijke
hoofdpijn omdat de schedel te klein is voor z’n hersenen.

Inmiddels is er een Fairfok-plan in het leven geroepen om
het extreme doorfokken tegen te gaan. De vraag is:
wanneer zijn we eigenlijk begonnen met dat extreme
fokken? Sinds wanneer kennen we de hond als modeitem? En wat zegt de hond over ons als mens?
Hondenkenner Martin Gaus, dierenfilosoof Erno Eskens
en kynologen Martin van de Weijer en Ria Hörter laten
hun licht schijnen op de geschiedenis van de rashond.’
Luister naar het programma

Houden van honden
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APPORTEREN STOKKEN GEVAARLIJK MET OOG OP
STOKTRAUMA
De Britse media stonden onlangs bol van het onderwerp stoktrauma bij honden. Aanleiding was het verhaal over
een hond in Glasgow die bij het apporteren van een stok gewond was geraakt. De Engelse dierenartsenvereniging
BVA (British Veterinary Association) pakte het verhaal goed op en gaf aan hoe groot de risico’s zijn van
stoktrauma. Hun advies: Stop met het apporteren van stokken, gebruik veilig speelgoed.
Door al deze media
aandacht kwam het
probleem van stoktrauma
goed onder de aandacht van
het publiek. Veel
voorkomende verwondingen
zijn splinters in de tong,
maar ook ernstige perforatie
van vitale organen. Zo moest
een Schotse Collie een
spoedoperatie ondergaan
om een stok van 15 cm te
verwijderen die vastzat in
haar keel en haar tong en
haar stembanden had beschadigd. De eigenaar van de
hond had aanvankelijk geen idee wat er aan de hand
was en bezocht de dierenarts omdat de hond niet meer

WEETJE: Top-10
kynologische landen
Wist u dat nota bene de Filippijnse kennelclub de op
vier na grootste is van de wereld, uitgaande van het
aantal pupregistraties per jaar (80.000)? De top-10
gebaseerd op de cijfers van de FCI luidt als volgt.

wilde (kon) eten. Er was
verder geen druppeltje
bloed te zien geweest.
Volgens de Engelse
publicaties zijn behalve de
mond en keel ook de borst
en de buik plekken waar
verwondingen dor een stok
kunnen optreden.
De Raad van Beheer
waarschuwt ook voor de
gevaren van het apporteren
van stokken. In onze folder
van de Dag van de Hond
over ‘Sport & Spel’ staat onder meer ‘Gebruik liever
geen stokken want deze kunnen schade in de mond
van je hond veroorzaken’.

11X
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Top-10 kynologische landen
1. Rusland – 300.000 pups/jaar
2. Japan – 225.000
3. Frankrijk – 215.000
4. Italië – 135.000
5. Filippijnen – 80.000
6. Duitsland – 77.000
7. Argentinië – 72.000
8. Zweden – 65.000
9. Spanje – 61.000
10. China – 60.000

g!

Word nu abonnee of geef cadeau!

Op welke plek Nederland staat weten we niet. Het aantal
pupregistraties in ons land komt op circa 36.000 per jaar.

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

Houden van honden
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Uitbreiding werkterrein Hondenwelzijnsteam
Het werkterrein van het Hondenwelzijnsteam (HWT) wordt uitgebreid naar onder meer clubmatches van ras- en
lokale verenigingen, en andere kynologische activiteiten in Nederland. De uiteindelijke inzet van het team door het
jaar heen zal ongeveer gelijk blijven aan de inzet van het team in de voorgaande jaren.
De inzet van het team in de weekenden zal plaatsvinden
verdeeld over meerdere evenementen die onder de
vergunningsplicht vallen van de Raad van Beheer.
Hondenwelzijn moet niet alleen gecontroleerd worden op
CAC- en CACIB-shows maar juist ook op clubmatches en
andere hondensportactiviteiten in Nederland.
Enkele leden van het team worden ook opgeleid als

gedelegeerde voor het bezoeken van de kampioen
schapsclubmatches van onze rasverenigingen. Zij
combineren dan de functie van gedelegeerde met die
van HWT- lid. Op de CAC- en CACIB-shows zal het team
steekproefsgewijs worden ingezet. Zo is de controle op
hondenwelzijn in de volle breedte van al onze activiteiten
goed geborgd.

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 Almelo zoekt penningmeester (m/v)
→→KC Hoeksche Waard zoekt instructeurs puppy, jonge honden en gehoorzaamheid (m/v)
→→KC Hoeksche Waard zoekt penningmeester (m/v)
→→KC Hoeksche Waard zoekt secretaris (m/v)

GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
→→Commedia (mopshond)
→→Mastino Napoletano Club Nederland
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Raadar

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.
17 maart 2016:

Kennis Tour, lezing over voeding, Zoetermeer

6 – 8 mei 2016:

Animal Event, Beekse Bergen

18 mei 2016: 	Kennis Tour, lezing over KNO-problemen,
Zoetermeer
22 mei 2016:

...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad
van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’

11 juni 2016: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor leden op uitnodiging)
15 juni 2016:

MELD U AAN VOOR RAADAR

Symposium Genetica voor de Kynologie

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of
ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan
honden.nl/agenda voor alle keuringsevenementen in
Nederland. Let op: De inschrijving voor een
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.

social media
Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.houdenvanhonden.nl maar ook de 
Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer.

Partners in sport

Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.

www.Houdenvanhonden.nl

