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DE DAG VAN DE HOND NADERT…
Nog maar een maand en dan is het alweer zover: de
zesde Dag van de Hond op zondag 22 mei aanstaande.
Thema is Hond & Ras. De voorbereidingen zijn in volle
gang, en we zijn heel blij met ruim 35 deelnemende
locaties door het hele land. Zij zetten hun deuren open
voor alle hondenliefhebbers en bieden informatie,
demonstraties en activiteiten op het gebied van honden
en hondensport.
Workshop
Op 6 april was er bij KV
Nieuwegein een zeer geslaagde
workshop voor instructeurs van
deelnemende verenigingen,
gepresenteerd door de bekende
instructeurs Judith Lissenberg, Quirine Potter van Loon
en Marijke de Rooij. De workshop werd bezocht door
ruim 40 instructeurs en verliep in een
positieve sfeer.
Deelnemende locaties bekend
Er zijn inmiddels meer dan 35 deel
nemende locaties, een mooi palet
aan deelnemers. Ze zijn allemaal druk
bezig met voorbereidingen om het de
duizenden bezoekers naar de zin te
maken.
Nieuwe ‘Vriend van
de Dag van de Hond’
Hondenvoerfabrikant Happy Dog heeft
zich aangemeld als nieuwe ‘Vriend van
de Dag van de Hond’. Uiteraard zijn we
blij met deze extra ondersteuning,

naast de reeds bestaande vrienden Eukanuba, Animal
Event, Proteq Dier & Zorg, Hulphond Nederland, ABHB
Hondentrimsalons, Pedigree, Virbac, Dibevo, Royal Canin,
LICG en Maandblad Onze Hond. Iedereen hartelijk dank!
Promoot de Dag van de Hond!
De afgelopen periode hebben we intensief promotie
gemaakt voor de Dag van de Hond.
Alle kynologenclubs, rasverenigingen, trimsalons en
dierenartspraktijken hebben posters en flyers ontvangen.
Wilt u de Dag van de Hond promoten dan kunt u posters
en flyers aanvragen via de website. Daar vindt u ook
digitale promotiebestanden die u direct kunt gebruiken.
Kijk hiervoor op de website
Al plannen voor 22 mei? Kijk op www.dagvandehond.nl
voor de meer dan 35 deelnemende locaties.

Dag van de Hond
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 • Happy Dog •
Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree •
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond
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‘houden van honden’ weer
prominent op Animal Event
Niet vergeten: de Raad van Beheer staat 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
samenwerking met circa 25 aangesloten rasverenigingen. Een echte aanrader!
informatie over alle vormen van hondensport en actief
zijn met je hond. 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.

Raad van Beheer Youth is ook aanwezig op Animal Event

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

Raad van Beheer Youth verzorgt demonstraties
Het wordt dit jaar nóg leuker en interessanter. Ook de
Raad van Beheer Youth heeft haar eigen stand, waar
kinderen terecht kunnen voor schminken, honden
speeltjes maken en kleurplaten. Ook verzorgt de Raad
van Beheer Youth diverse demonstraties over ‘actief zijn
met je maatje’ in de hondenpiste.

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.
→→N a betaling wordt de entreekaart per e-mail
toegestuurd.

PROJECT VERWANTSCHAP: OMGAAN MET INTEELT EN
VERWANTSCHAP
De Raad van Beheer richt zich in het Fairfok-plan op de gezondmaking van de rashond in Nederland. Een
belangrijk onderdeel van Fairfok is het project Verwantschap, bedoeld om de toenemende inteelt en verwantschap
in de fokkerij tegen te gaan. In de Raadar XL/Onze Hond van de maand april 2016 staat een uitgebreid interview
met drs. Laura Roest van de Raad van Beheer over het project.
Het artikel is aanbevolen leesvoer voor iedereen die met hondenfokkerij te maken heeft! Lees het artikel in Onze Hond
Houden van honden
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Fotografe Alice van Kempen wint internationale
prijs
De Nederlandse fotografe Alice van Kempen viel op 22 maart 2016 in de prijzen bij de Smithsonian Photo Contest,
een internationale fotowedstrijd. Met haar foto ‘Orient Express’ ging Van Kempen er met de ‘Readers Choice Award’
vandoor. De Raad van Beheer feliciteert Alice, die veel foto’s voor onze website leverde, met deze mooie prijs.
Op de foto zien we haar hond Claire in
een verlaten trein. De foto maakt deel
uit van een serie genaamd Leave Only
Pawprints: Urbex Adventures With My
Bull Terrier Claire.
Het Smithsonian is het nationale
onderzoeks- en onderwijsinstituut van
de Verenigde Staten. Elk jaar
organiseert het Smithsonian een
internationale fotowedstrijd, waar dit
jaar maar liefst 46.000 inzendingen
binnenkwamen van fotografen uit 168
verschillende landen.
Lees meer over het Smithsonian en de
wedstrijd

Nieuw opleidingsinstituut Kynologisch
Instructeur geaccrediteerd
Sinds 22 februari 2016 is Nederland een door de CKI en Raad van Beheer geaccrediteerd
opleidingsinstituut rijker: het HACR.
Het Honden Advies Centrum Roermond (HACR), onder
leiding van Hans Schock, heeft voldaan aan de

toelatingscriteria en het lesmateriaal is getoetst. U kunt
de lijst met alle instituten vinden op onze website

Bestuur FCI vergaderde in
Amsterdam
Het bestuur van de FCI vergaderde op 4 en 5 april jl. ten kantore
van de Raad van Beheer. Dit in verband met de sluiting van
luchthaven Zaventem in Brussel, waardoor de gebruikelijke
vergaderplek moeilijk bereikbaar werd.
De Raad van Beheer bood als alternatief aan om gebruik te maken
van onze vergaderruimte aan de Emmalaan in Amsterdam. Het
bestuur van de FCI aanvaardde dat aanbod heel graag en zo
vergaderde men dus twee dagen in Amsterdam!

Houden van honden
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Pet’s Place steunt campagne stamboomhond
De Raad van Beheer werkt samen met partner Pet’s Place, keten van
dierenspeciaalzaken. In dat kader steunt Pet’s Place onze campagne
‘Waarom een stamboomhond?’. Zo besteedden ze uitgebreid aandacht
aan de campagne in hun blad Lief Dier.
Lief Dier wordt gratis verspreid via de 200 vestigingen van Pet’s Place en de
Boerenbond, en verschijnt in een oplage van niet minder dan 200.000!
Dat is hulp die wij natuurlijk
heel goed kunnen gebruiken.
Pet’s Place wordt hartelijk
bedankt!
Bekijk Lief Dier nummer 1
van 2016

AGENDA ALGEMENE VERGADERING 11 JUNI 2016
Op 11 juni 2016 vindt in Barneveld de 41 e Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland plaats. De AV is alleen toegankelijk voor bestuursleden van de aangesloten
verenigingen. Hieronder de agenda.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Voorstel tot goedkeuring notulen 39e Buitengewone
Algemene Vergadering 15 september 2015
5. Voorstel tot goedkeuring notulen 40e Algemene
Vergadering 28 november 2015
6. 	Financiën:
a. Toelichting balans en staat van baten en lasten 2015
b. Verslag Financiële commissie
c. Vaststelling balans en staat van baten en lasten 2015
d. Dechargeverlening aan bestuur
7. Voorstel tot vaststellen Jaarverslag 2015
8. Bestuursverkiezing
9. Voorstel tot aanpassing artikel 33 HR
(financiële commissie)
10. Voorstel tot aanpassing artikel 13 HR
(procedure initiatief voorstel)
11. Voorstel tot aanpassing Algemeen
Onderzoeksreglement (online applicatie)
12. Voorstel tot aanpassing artikel VII.7 KR (inzet
buitenlandse reu)
13. Voorstel tot aanpassing artikelen III.21 lid 7 en 8 KR
(spermabank)

14. Voorstel tot aanpassing artikelen KR
(gezondheidscommissie)
a. Aanpassing artikel VIII.9 KR
b. Toevoeging artikelen Hoofdstuk VA
Adviescommissies KR
15. Voorstel tot aanpassing artikel 4.1 VFR-format
(opsomming screeningsonderzoeken)
16. Voorstel tot aanpassing artikelen IV.132
(organisator clubmatch)
17. Voorstel tot toevoeging artikel IV.54 KR
(organisator tentoonstellingen)
18. Voorstel tot schrappen artikel IV.12 KR
(beschikbaar stellen prijzen)
19. Voorstel tot aanpassing artikel IV.121 KR
(volgorde keuren KCM)
20. Voorstellen met betrekking tot het windhondenrennen:
a. Voorstel tot aanpassing artikel V.32
b. Voorstel tot aanpassing artikel V.33A KR
21. Initiatiefvoorstel Scandia (prijsdifferentiatie KCM)
22. Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (inzake standpunt
RvB ten aanzien van WDS China)
23. Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (aansluiten RvB
voorstellen Kennelclubs)
24. Stand van zaken werkgroep ICT
25. Rondvraag
26. Sluiting

Houden van honden
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CAMPAGNE STAMBOOMHOND
OP STOOM
Onze meerjarige campagne ‘Waarom een
stamboomhond’ is in maart verder online uitgerold.
We lopen voor op ons schema van online promotie via
Google-advertenties. Daardoor kunnen we nu al de
aanvraag voor verviervoudiging van ons ‘gratis’ budget
voor Google Grants indienen. Dit betekent dat we dan
maandelijks voor 40.000 dollar aan advertenties op
Google kunnen laten zien. De afgelopen periode heeft
de gratis online Google Grant campagne ons bijna
10.000 extra bezoekers opgeleverd op onze website.
De komende periode gaan we verder kijken naar de
optimalisatie van de website om deze bezoekers die
informatie te bieden die ze zoeken. Ook de radiospotjes
en de banners op Marktplaats worden weer opgestart.
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

11X

+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

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

Deze campagne is een initiatief van:

bestellen. Ga naar www.houdenvanhonden.nl/
stamboomhond en help ons bij deze belangrijke campagne!
Wij doen in deze campagne ons best pupkopers te
informeren over de verantwoorde aanschaf van een
hond. Dit met de volle ondersteuning van de partners in
Fairfok. Tot onze verbazing heeft Dier & Recht een klacht
ingediend bij de Reclame Code Commissie, omdat zij
onze campagne misleidend vinden. Blijkbaar
ondersteunen zij de verantwoorde aanschaf van een
hond niet. Wordt vervolgd.
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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.

Word nu abonnee of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

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

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
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ERESPELDEN 2016
UITGEREIKT
Op 2 april jl. werden op Landgoed Heerlijkheid
Marienwaerdt de Zilveren en Gouden Erespelden
van de Raad van Beheer uitgereikt. Buitengewoon
verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze
onderscheidingen, voorgedragen door collega-kynologen.
Dit jaar zijn Zilveren Erespelden uitgereikt aan: Rien van de
Beek, Cor Bottenheft, Marion ten Cate, Wim Dijkkamp, Ton
Hoffmann, André Klarenbeek, Willem van Loon, Jan van der
Valk en Sape Wiersma.
Gouden Erespelden zijn uitgereikt aan: Wout Arxhoek,
Yvonne van de Bogert, Irmgard de Haan – Levie, Johan
Hoedemaker (niet aanwezig tijdens de uitreiking), Sylvia
van Tatenhove - van Roosenbroek, Egitte van Veghel en
Marion van Zijl.

Groepsfoto vlnr: Sape Wiersma, Sylvia van Tatenhove –
van Roosenbroek, Gerard Jipping (voorzitter Raad van
Beheer), Marion van Zijl, Rien van de Beek, Marion ten
Cate, Wim Dijkkamp, Irmgard de Haan – Levie, Yvonne
van de Bogert, Ton Hoffmann, Wout Arxhoek, Jan van
der Valk, Hugo Stempher (bestuurslid Raad van Beheer),
Cor Bottenheft, André Klarenbeek, Egitte van Veghel en
Willem van Loon

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van de Raad van Beheer in Amsterdam
heeft twee nieuwe boeken ontvangen, uitgegeven
door de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en
Wetterhounen (NVSW).
‘Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe
je niet zomaar!’
De mensen die via de NVSW een pup kopen krijgen dit
boekwerkje, vol waardevolle informatie over onder
meer zindelijk maken, gedrag, opvoeding, ongewenste
beestjes en nog veel meer. Het boek is niet los te koop.

‘De Friese Honden’
Dit rijk geïllustreerde boek (160 p.) is voor alle
liefhebbers van de Stabij- en Wetterhounen en speciaal
voor hen die er één willen aanschaffen. Het boek geeft
informatie over onder meer de geschiedenis, aanschaf,
voeding, verzorging, voortplanting, opvoeding,
gezondheid van deze rassen. Ook bevat het een
uitgebreide geïllustreerde toelichting op de
rasstandaard. Het boek kost € 16,- en is te koop via
www.nvsw.nl.

‘RAAD HET RAS’ april:
riesenschnauzer
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 een boek verloot: ‘Fokken van rashonden’.

Juiste antwoord april: Riesenschnauzer

De rashond van de maand april was Riesenschnauzer.
Winnaar van deze maand is Patrik van Oosten uit Zwolle. Hij
krijgt het boek ‘Kynologische Kennis’ snel toegezonden.
Gefeliciteerd!
Houden van honden
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HONDENBESCHERMING VRAAGT OM ONDERZOEK
BIJTINCIDENTEN
De Hondenbescherming wil dat de overheid een landelijk
onderzoek begint naar bijtincidenten. De organisatie zegt
in De Telegraaf van 9 april jl. de indruk te hebben dat het
aantal bijtincidenten toeneemt, maar wil graag harde
cijfers hebben om het zeker te weten. Al langer wordt er in
politiek Den Haag gesproken over een landelijke database
voor bijtincidenten, maar tot nu toe is die er nog niet.

ASTCH aan het woord
In het artikel in De Telegraaf komt ook Roelof Nuberg,
vice-voorzitter van de American Staffordhire Terriër
Club Holland (ASTCH) aan het woord. Het ras dat hij
vertegenwoordigt, heeft de schijn tegen aldus Nuberg.
‘Stafford vooral erg lief’ staat er boven het artikel. Op
de Facebook-pagina van de ASTCH leest u meer over
deze zaak.
Houderschap onder voorwaarden
Als uit een landelijk onderzoek blijkt dat het aantal
bijtincidenten inderdaad is toegenomen, wil de
Hondenbescherming dat er nieuwe eisen worden gesteld

FOTO: SHUTTERSTOCK

Niemand weet precies hoe vaak er jaarlijks bijtincidenten
plaatsvinden. Cijfers worden namelijk niet of nauwelijks
bijgehouden. De Hondenbescherming luidt de noodklok en
wil dat er een groot landelijk onderzoek wordt ingesteld.
Het CBS houdt alleen dodelijke hondenbeten bij, die
jaarlijks 0 tot 2 keer voorkomen. Verder registreert de
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
ernstige bijtincidenten die leiden tot bestuurlijke
maatregelen, zoals het in beslag nemen van de hond. Dat
gebeurde in 2014 zo’n 70 keer.

aan hondeneigenaren. De organisatie noemt dat in De
Telegraaf een ‘houderschap onder voorwaarden’, waarin
bijvoorbeeld staat dat het baasje geen strafblad mag
hebben. Meerdere landen hebben al zo’n regeling.
De Raad van Beheer juicht toe dat er meer aandacht
komt voor bijtincidenten en ondersteunt de actie van de
Hondenbescherming. Voorwaarde daarbij dient wel een
goede registratie te zijn. Daarbij moet de registratie
aantonen of het honden met of zonder stambomen zijn.
Diverse rasverenigingen en daarbij aangesloten fokkers
nemen goede maatregelen tegen ongewenst (agressief)
gedrag en voor verantwoord houderschap en de selectie
van pupeigenaren. Bijtincidenten zullen afnemen naar
mate wij er als hele sector beter in slagen gezonde en
sociale honden voort te brengen. Wij werken daaraan,
samen met diverse betrokken organisaties in de
gezelschapsdierenbranche. Lees daarover in het
projectplan Fairfok

Houden van honden
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Voortgangsrapportage Fairfok-plan
In november 2014 heeft de Raad van Beheer samen met
andere partijen uit de sector het projectplan ‘Fairfok’
aan de toenmalige staatssecretaris van Economische
Zaken aangeboden. Daarna is de uitvoering van het
plan voortvarend ter hand genomen. Onlangs heeft de
Raad van Beheer samen met betrokken partijen een
voortgangsrapportage gepubliceerd.
In Fairfok is een groot aantal maatregelen geformuleerd,
die met elkaar moeten resulteren in het verbeteren en
borgen van de gezondheid, het welzijn en het sociaal
gedrag van honden in Nederland. Onlangs heeft de Raad
van Beheer tezamen met de andere betrokken partijen
een voortgangsrapportage opgesteld. Deze
voortgangsrapportage vindt u op onze website
De staatssecretaris van Economische Zaken wil aan deze
voortgangsrapportage refereren in een brief aan de
Tweede Kamer over de stand van zaken. Wanneer deze

Staatssecretaris Van Dam komt binnenkort met een brief
aan de Kamer, waarin hij verwijst naar onze voortgangs
rapportage

brief aan de Tweede Kamer verzonden wordt, is nog niet
bekend. We houden u op de hoogte!

Raad van Beheer gastspreker in groen onderwijs
Onlangs gaf Paul Peeters, communicatie- en marketingmanager van de Raad van Beheer, een gastlezing bij Helicon
Opleidingen in Helmond, opleidingscentrum voor Groen Onderwijs. Hij vertelde onder meer over de organisatie van de
kynologie en wat de Raad van Beheer doet op het gebied van fokkerij, gezondheid en welzijn.
Circa veertig
studenten en
docenten van de
opleiding Dier &
Paraveterinair, afkomstig van vijf vestigingen, woonden de
lezing bij in het kader van de cursus Kynologie & Fokken
met rashonden. Behalve een uiteenzetting over de
kynologie en alles wat daarbij komt kijken, vroeg de Raad

ook aandacht voor de campagne ‘Waarom een
stamboomhond?’ De leerlingen bleken goed voorbereid op
de lezing, die stof gaf tot pittige discussie.
De Raad van Beheer is van harte bereid om haar beleid
uit te dragen. Zo waren wij vorig jaar te gast bij de NVWA,
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de
HAS Hogeschool.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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Kampioenschapsdiploma’s binnenkort online
De Raad van Beheer wil kampioensdiploma’s digitaal
beschikbaar stellen op zijn website. Daartoe werken we
hard aan een online applicatie die dit mogelijk maakt.
Eind deze zomer is het zover: tegelijkertijd met een
applicatie voor de online verwerking van gezondheids
onderzoeken komen kampioenschapsdiploma’s online
beschikbaar voor exposanten. Een lang gekoesterde
wens komt in vervulling.
‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschaps
diploma’s na iedere tentoonstelling als PDF-bestand op
de website staan, waarna de exposant ze kan down
loaden en printen. Zodra het zover is, worden de
kampioenschapsdiploma’s niet meer per post
verzonden.

Kosten- en tijdbesparing
Nu worden nog alle kampioenschapsdiploma’s uitgeprint en
per post verzonden – enkele honderden per tentoonstelling.
Regelmatig kregen wij de vraag waarom deze service niet
digitaal kon worden uitgevoerd, onder meer met het oog op
kostenbesparing. Tijdens onze laatste Algemene
Vergadering nog verzochten onze leden ons efficiënter om
te gaan met de verzending van documenten via de reguliere
post. Zoals bekend zijn de portokosten bij de Raad van
Beheer significant, reden genoeg om deze moderne online
applicatie te ontwikkelen.
Voor alle duidelijkheid: de betaalde kampioenstitels (zoals
NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen wij vooralsnog per
post blijven versturen.

Politie bevrijdt hondEN uit hete auto’s
Uit twee verschillende auto’s die geparkeerd stonden
bij pretpark De Efteling in Kaatsheuvel werden begin
april honden bevrijd, waarvan één er slecht aan toe was.
Helaas is de campagne ‘Laat uw hond niet in de auto!’
die wij samen met de Koninklijke Hondenbescherming
voeren, nog steeds hard nodig…
Een voorbijganger trof ’s middags een hond in een auto
aan, die er slecht en uitgeput uitzag. De Efteling heeft
daarop de politie laten komen, die een ruit van de auto
insloeg om het dier te bevrijden. De hond werd naar een
hondenkennel in de Efteling gebracht. Voor de eigenaars

LAAT UW
HOND
NIET IN
DE AUTO!

is een briefje achtergelaten in de auto. Een paar uur later
werd er nog een hond in een achtergelaten auto
aangetroffen. Opnieuw werd de politie erbij gehaald,
maar omdat de hond er nog goed aan toe was en omdat
De Efteling bijna ging sluiten, besloot men het dier te
laten zitten. Wel liet de politie een briefje achter voor de
eigenaars.
Campagne
De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de
auto laten van honden bij warm weer. Wij hebben in
samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming
een gratis waarschuwingsposter in het
Nederlands en het Engels ontwikkeld om
mensen hiervoor te waarschuwen. In de
zomermaanden gebruiken we die tijdens
onze evenementen. Ons Honden Welzijn
Team heeft daarin samen met de
organisaties een taak om mensen te
waarschuwen en controle uit te oefenen.

IN samenwerking met

Houden van honden

Help mee!
Wilt u meehelpen met de campagne en
posters bestellen? Stuur dan een e-mail
naar info@raadvanbeheer.nl met het
aantal posters, welke versie (Nederlands
of Engels) en uw gegevens. De digitale
advertenties en stoppers kunt u ook
gratis downloaden op onze actiepagina
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GRAUSSIE PROJECT: GESLAAGDE CROSSBREEDING
Het recent uitgevoerde Graussie Project laat zien dat het mogelijk is chiari malformatie (CM) bij
gezelschapshonden te voorkomen door middel van crossbreeding. Onderzoekers van de Universiteit van Surrey
(VK) menen dat de bevindingen uit het onderzoek inzicht geven in de vererving van CM en moeten worden
gebruikt in de nieuwe richtlijnen voor de fokkerij. (Brontekst: University of Surrey, vertaling: Monique van Boxtel)
Chiari malformatie is een complexe afwijking van de
schedelvorm. De afwijking komt voor bij diverse
gezelschapshonden en treft één op de 1.280 mensen. De
afwijking wordt gekenmerkt door premature fusie van
schedelbeenderen die delen van de hersenen door de
opening in de achterkant van de schedel duwt, waardoor
zich met vocht gevulde holtes kunnen ontwikkelen in het
ruggenmerg. CM wordt gezien als een van de belang
rijkste kenmerken voor het ontwikkelen van Syringo
myelie (SM) waarbij de honden hoofdpijn, problemen met
lopen en zelfs verlamming kunnen ontwikkelen en
manifesteert zich als een gevolg van het selectief fokken
op rastypische kenmerken.

vermindert en toch de uiterlijke kenmerken van de
kortsnuitige Brusselse Griffon heeft.
Nader onderzoek
De Universiteit van Surrey werkt nu samen met genetici
van de Universiteit van Montreal om de samenhang van de
schedelvorm en de hersenen nader te onderzoeken. Deze
informatie zal vervolgens worden vertaald voor gebruik
naar onderzoek naar CM bij de mens.
Plan van aanpak
Om opname van de nakomelingen van dit wetenschappelijke
project in de bijlage van het NHSB mogelijk te maken is de
International Griffon Club Holland “Griffonya” nu bezig met
het opstellen van een Plan van Aanpak voor aankeuringen.

FOTO: HENNY VAN DEN BERG

Samenwerking fokker – wetenschappers
In een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS Lees het volledige artikel
ONE, hebben wetenschappers van de Universiteit van
Lees het flipbook over het Graussie Project
Surrey samengewerkt met een ervaren Nederlandse
fokster, Henny van den Berg. Zij stelde het project voor
Noot van de Raad van Beheer:
na een toevallige paring tussen twee van haar honden,
De Raad van Beheer heeft geen toestemming gegeven
een Griffon Belge en een Australische Terriër. In de vier
voor deze kruisingen. Dat was ook niet nodig, omdat de
jaar durende studie heeft men onderzocht hoe de
fokker/rasvereniging hier geen verzoek voor heeft
schedel en de hersenen van gezelschapshonden
ingediend en de honden niet ingeschreven zijn in het
veranderen wanneer een Brusselse Griffon met ChiariNHSB. Helaas is dit foutief vermeld in het bronartikel, waar
achtige malformatie wordt gekruist met een Australische staat dat het onderzoek onder de autorisatie van de Raad
Terriër zonder Chiarivan Beheer is
achtige malformatie.
uitgevoerd. Wij hebben
De hybride puppy die
het experiment met
uit deze kruising werd
interesse gevolgd en
geboren, is vervolgens
tijdens het proces foto’s
weer gekruist met een
gezien van de
Brusselse Griffon. Dit
nakomelingen en een
om de rastypische
jonge hond uit de
kenmerken van de
F2-generatie. Wij zijn blij
Brusselse Griffon, en
met de bevestiging dat
de langere schedel van
het kruisen van honden
de Australische Terriër
van twee rassen de
te behouden. De
mogelijkheid biedt om
resultaten van de
bepaalde kenmerken te
studie toonden aan dat
verbeteren, terwijl de
het mogelijk is om zo
honden toch herkenbaar
Het hondje links op de foto komt voort uit de crossbreed, het
hondje rechts is de raszuivere Griffon Bruxellois
een hond te fokken die
blijven als honden van
het risico op CM
het desbetreffende ras.
Houden van honden
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trials Schapen hoeden ‘Traditional Style’
IN GROEDE
Op 9 en 10 april werden tijdens de trials schapen hoeden (‘herding’) in Groede (Z.) de eerste Nederlandse CACITR
(en reserve CACITR) toegekend. Een primeur voor ons land. Er kwamen op twee afzonderlijke wedstrijddagen in
totaal 32 honden met hun baas in actie. Het weer zat mee, het weekend was uitstekend georganiseerd, inclusief
een marktje en demonstraties van een hondenschool.

Serieus werk
De keurmeester legden de nadruk op ‘zoals in de praktijk’.
Dus geen sport of spel, maar het serieuze werk. De
schapen moeten doen waar het om draait: uit een ruimte
omheind door hekken gehaald worden, verplaatsen naar
een weide om te grazen, met de hond als lopende
omheining binnen het graasperk gehouden worden en
eventueel via wat obstakels weer veilig “thuisgebracht”
worden. De hond moet zijn eigen instinct kunnen laten zien

STAGEPROTOCOL
KEURMEESTERS
GOEDGEKEURD

FOTO: RON VAN DIJK

Er kon op verschillende
niveaus worden gestart: van
de eerste toelatingstest en
de HWT (Herding Working
Test), tot de IHT 1, 2 en 3. In
de IHT3 kon er bij het
behalen van voldoende
punten ook een CACITR en
het reserve CACITR
toegekend worden door
Duitse keurmeester Andre
Roller. Hierdoor was er een
groot internationaal deelnemersveld, vooral in de
hoogste klasse. Binnen de traditionele stijl komen de
Herdershonden (anders dan de Border Collie en Working
Kelpie) in actie. Vorig jaar al had de NHC (Nederlandse
Herdershonden Club) de primeur om een eerste officiële
trial te organiseren, maar toen was het nog niet mogelijk
om een CAC te vergeven.

en een team vormen met zijn baas. Dit is in het hoeden iets
wat verder gaat dan een commando aanleren en onder
delen oefenen. De baas moet weten wat zijn hond en
kudde schapen van hem nodig hebben en de hond moet
het in zich hebben om zijn baas te assisteren en oog te
hebben voor de schapen en de situatie.
Voldaan
De deelnemers gingen met mooie resultaten en veel
informatie over de praktijk naar huis. Maar bovenal waren
het de honden die voldaan naar huis gingen, want het
werken met schapen, dat is helemaal hun ding.
Wilt u meer informatie over deze tak van hondensport?
Kijk dan op onze website of neem contact op met de
Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer, e-mail
CWH@raadvanbeheer.nl.

NIEUWE VACATURES BIJ
VERENIGINGEN

Het stageprotocol voor (aspirant-) exterieurkeurmeesters is goedgekeurd. Het protocol is gepubliceerd op de website van de Raad van Beheer en kan
daar worden gedownload.

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature
bij een vereniging.
Voor meer informatie over de vacatures ga naar de
vacaturepagina op onze website
→→KC Almelo zoekt instructeurs GG en behendigheid (m/v)

Download het stageprotocol
Houden van honden
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Junioren-AGILITYdag: de jeugd heeft de toekomst!
Zaterdag 12 maart was het zover: de eerste Junioren-Agilitydag in Eck en Wiel, op het terrein van Ben Grafé
en Helma Hoek! Trainen met maar liefst 27 junioren uit heel Nederland.
De organisatie had
drie trainers bereid
gevonden om onze
junioren te trainen:
Ben Grafé, Andy de
Groote en Susan
Koldenhof. De drie
hadden leuke,
verschillende en
uitdagende parkoer
sen uitgezet. Maar
eerst moest er
natuurlijk een warming-up gedaan worden: een paar
rondjes rennen om het veld, de armen los zwaaien, rek- en
strekoefeningen en als afsluiting een spel met de hele
groep voor het teamgevoel.
Hoop voor de toekomst
Toen iedereen goed warm was en de sfeer er in zat kon het
beginnen. De honden werden erbij gehaald en kregen
allemaal een persoonlijke warming-up. De junioren werden

verdeeld in drie
groepen, en elke groep
trainde 1,5 uur bij elke
trainer en er werd
superhard gewerkt. We
hebben heel veel oud
en nieuw talent voorbij
zien komen en kunnen
de conclusie trekken dat
er goede hoop voor de
toekomst is.
Plezier
Op een dag als deze is het belangrijk dat er hard wordt
gewerkt en dat er veel nieuwe dingen worden geleerd.
Het allerbelangrijkste is echter dat er veel plezier wordt
gemaakt, dat iedereen elkaar op een prettige manier
leert kennen – junioren en ouders – en dat er nieuwe
vriendschappen worden gesloten. En dat was zeker het
geval op deze zeer geslaagde dag! Op naar de
volgende…

Er werd gesport, plezier gemaakt en er werden nieuwe vriendschappen gesloten.

Houden van honden
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Kwalificatiewedstrijden WK Agility in Nijmegen
Op 9 en 10 april vonden in Nijmegen de eerste twee selectiewedstrijden plaats voor het Wereldkampioenschap Agility
in Zaragoza, Spanje in september. De wedstrijden vonden plaats in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Door de selectie op
kunstgras te houden hebben we geprobeerd de omstandigheden van het WK zo goed mogelijk te benaderen.
Vrijdag 8 april konden we
met een team van vrijwilli
gers aan de slag om het
kunstgras naar de hal te
brengen en strak te leggen.
Keurmeester Jose Louis
Garcia Alvarez, die ook op
het WK in Zaragoza keurt,
had de parkoersen vrijdag
al klaar. Vrijdagavond laat
waren tevens zowel
vrijwilligers als deelnemers
klaar voor het evenement.
Zaterdag 9 april
Er werd gestart met de jumping large, medium en
small. Er zou die dag twee keer een jumping gelopen
worden en één vast parkoers. De kwalificatiestrijd was
losgebarsten! De rondjes van keurmeester Alvarez
waren uitdagend en er werd wat verwacht van de
combinaties. Rond 7 uur had de laatste deelnemer
gelopen en konden de resultaten worden geëvalueerd.
De combinaties konden vervolgens de tactiek voor de
volgende dag gaan bepalen. Op zaterdagavond was er
ook een wedstrijd voor de eerste graad. Zo kreeg ook
deze klasse kans om op kunstgras te lopen, gekeurd
door keurmeester Michiel Lazeroms. Zeer goed voor
de ervaring van deze beginnende combinaties.

small en large. Die dag werd er tweemaal een vast
parkoers gelopen en één jumping. Opnieuw moesten
de combinaties uitdagende rondjes lopen. Men liep
mooie rondjes, snelle rondjes en soms met jammer
genoeg een foutje of net wat pech. Er was blijdschap,
teleurstelling, feeststemming en discussie over de
parkoersen en het selectiesysteem. Nadat de laatste
deelnemer gelopen had en de meeste mensen naar
huis waren, stonden de vrijwilligers weer klaar om op te
ruimen en was de hal om 21.30 weer schoon. Op naar
de derde en bepalende selectiewedstrijd op 5 juni!
Uitslagen
De uitslagen van de selectiewedstrijden, alsmede de
WK-selectiecriteria vindt u op onze website. Wie wil, kan
ook nog even terugkijken op YouTube, waar alles
livestreaming te zien was

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.

Zondag 10 april
Er werd gestart met een vast parkoers door medium,

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

In de Jan Massinkhal lag op 9 en 10 april kunstgras op de
vloer, net zoals straks op het WK

Houden van honden
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#TJAKARMA, CAMPAGNE TEGEN HONDENPOEP OP STRAAT
Niemand vindt het fijn om in de poep te staan,
ook hondenbezitters niet. Bijna 80 procent van
de hondenbezitters stoort zich aan mensen die de
poep van hun hond niet opruimen. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Koninklijke Hondenbescherming,
die onder de titel #Tjakarma vanaf 29 maart campagne voert tegen poep op straat en voor een beter
imago van honden.
Hondenpoep op straat lijkt nog steeds een van de
grootste ergernissen in Nederland. Het is in het belang
van zowel de hond en de baas als de volksgezondheid,
dat hondenpoep wordt opgeruimd, aldus de
Hondenbescherming. Hondenpoep opruimen kan ook
ziekteoverdracht voorkomen. Ontlasting van allerlei dieren,
zoals kat en hond kan spoelwormen bevatten. Wanneer de
larven daarvan in het menselijk lichaam terecht komen, kan
dat schadelijk zijn, zeker voor kinderen.
Taak voor gemeenten
De Koninklijke Hondenbescherming roept gemeenten
op het de hondenbezitter makkelijker te maken poep

Beeld uit een van de #Tjakarma-spotjes...

op te ruimen. Uit haar onderzoek blijkt dat 70 procent
van de hondenbezitters vindt dat hun gemeente te
weinig doet om het ruimen te vergemakkelijken.
De #TjaKarma-campagne zet hondenbezitters die het
niet zo nauw nemen met het opruimen van poep, aan
het denken over hun eigen gedrag en de gevolgen
daarvan! Dat doet men met spotjes op YouTube.
Spotje 1 en spotje 2

Bijna 100 pups in beslag genomen bij illegale
puppyhandel
In de strijd tegen malafide puppyhandel werden medio april op verschillende plekken in Noord-Brabant invallen
gedaan. De politie, controleurs van de belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming waren hierbij betrokken. Er werd niemand aangehouden.
Er werden twee woningen en drie bedrijfspanden
doorzocht op mogelijke illegale handel in honden.
Op een van die plekken werden maar liefst 89
geïmporteerde pups gevonden. De dieren, afkomstig uit
Hongarije, waren niet of te vroeg gevaccineerd. Ze zijn in
beslag genomen, onderzocht door een dierenarts en
werden alsnog op de juiste manier gevaccineerd. Bij de
invallen werden ook wapens, illegale diergenees
middelen en geld in beslag genomen.
Kies een stamboompup
Er is veel malafide puppyhandel, handel waarbij je als
koper absoluut niet weet wat je boven het hoofd hangt:
zieke en niet of nauwelijks gesocialiseerde pups, met
alle mensen- en dierenleed van dien! Voor een
verantwoord gefokte pup, die 100 procent zeker in
Nederland is gefokt en waarvan de ouders bekend en

gecontroleerd zijn en waarvan de moeder altijd
aanwezig is, kiest u een stamboompup. Kijk op onze
website voor meer informatie

”
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Prijswinnaars Puppy-enquête
MAART 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
maart zijn de heer B. Haverkotte (boek Fokken van Rashonden), mevrouw
W. Groenendijk (kinderboek) en mevrouw M.C.J. de Kloet (Playmobil-set
je). Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête?
Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd 1

11/01/16 17:07

WORLD DOG SHOW 2016 IN MOSKOU
De World Dog Show 2016 wordt van 23 tot en met 26 juni gehouden in het Crocus Expo Center in Moskou, een
ultramodern complex met totaal ruim 700.000 m2 binnenruimte. De show wordt gehouden in drie van de 19
tentoonstellingshallen, te weten de hallen 13, 14 en 15. De Raad van Beheer wenst degenen die gaan ‘Будьте
осторожны, получайте удовольствие и удачи!’ (‘Wees voorzichtig, veel plezier en veel geluk!’). Onder hen in elk geval
Demi Weijmans, die Nederland vertegenwoordigt in de Junior Handling.
De deelnemersprijzen
zijn niet erg hoog,
maar houd er
rekening mee dat u
daarnaast een visum
nodig heeft – kosten
rond € 75,-. Vraag het
op tijd aan, liefst nu
al. Op de website van
de Russische
ambassade vindt u
informatie over hoe u dit het beste kunt doen. Zo zult u
zien dat u een uitnodiging nodig heeft (bevestiging van
inschrijving bijvoorbeeld). Heeft u die (nog) niet, dan kunt
u vlakbij het Russische consulaat een uitnodiging laten
maken (kosten ca. € 25,00).
Vraag ook na welke inentingen en papieren uw hond(en)
moet(en) hebben, zodat u niet voor vervelende
verrassingen komt te staan.
Meer informatie en inschrijven
→→Website: www.wds2016.ru
→→E-mail: wds2016@rkf.org.ru
→→Telefoon +7 (495) 482-15-01, +7 (495) 482-15-03

Demi Weijmans komt tijdens de WDS 2016 uit voor
Nederland op Junior Handling

Houden van honden
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ONZE SPORTWEBSITE IS VERNIEUWD!
De website sport.raadvanbeheer.nl is vernieuwd!
Behalve aanpassingen in de opmaak zijn er ook nieuwe
functionaliteiten toegevoegd. Zo is er een nieuwe
wedstrijdkalender en kunt u per wedstrijd de uitslagen
bekijken. Een bezoekje meer dan waard!

Op de wedstrijdkalender kunt u alle gegevens van de
wedstrijden vinden. Ook kunt u nu selecteren op klasse, wat

voorziet in een grote behoefte onder sporters, keurmees
ters en wedstrijdorganiserende verenigingen. Daarnaast
kunnen verenigingen via hun verenigingsaccount zelf de
gegevens over hun wedstrijd invullen.
Verder is de knop ‘Uitslagen’ toegevoegd. Hier kunt u per
wedstrijd de uitslagen bekijken. Er wordt achter de
schermen nog hard gewerkt om alle relevante informatie
bij de uitslagen en de competities te completeren.
Over de website
De website sport.raadvanbeheer.nl is dé website voor
sporters, wedstrijdorganiserende verenigingen en
keurmeesters als het gaat om FCI Obedience, Flyball en
Agility. Sporters kunnen hier de startlicentie aanvragen
dan wel verlengen en competitiestanden Agility bekijken.
Verenigingen kunnen controleren welke leden een
startlicentie hebben aangevraagd en kunnen de startli
centiebestanden voor Agilitywedstrijden downloaden.

KICK OFF NEDERLANDSE WORLD DOG SHOW 2018 BIJ
ONZE ZUIDERBUREN
Van 10 - 12 augustus 2018 organiseert de Raad van
Beheer de World Dog Show in Nederland. Gezien de
omvang van dit evenement vinden wij het belangrijk om
u nu alvast een vooruitblik te geven.

Hierbij zal onder andere het logo van de World Dog Show
onthuld worden.
Lees verder op onze website

De World Dog Show 2018 vindt plaats verdeeld over een
aantal verschillende locaties en onderdelen:
→→Donderdag 9 augustus 2018 – Benelux Winner Show
2018 voor alle FCI-rassen
→→Vrijdag 10 augustus 2018 - World Dog Show FCIrasgroepen 1, 3 en 4 alsmede Kees- &
Poolhondenshow, Gezelschapshondenshow,
Jachthondenshow en Windhondenshow in de
Amsterdam RAI (dag- of avondshow).
→→Zaterdag 11 augustus 2018 – World Dogshow FCIrasgroepen 6, 7, 8 en 10 alsmede Joe Kat show, Terriërshow en de Dogachtigen-show in de Amsterdam RAI
(avondshow niet mogelijk).
→→Zondag 12 augustus 2018 – World Dog Show,
rasgroepen FCI 2, 5, en 9. Ook vindt de verkiezing
plaats van Best in Show van de World Dog Show 2018.
Tijdens de European Dog Show 2016 in Brussel zal de
kick off zijn van Nederlandse World Dog Show 2018.
Houden van honden
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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 Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.
3 mei 2016: 	Kennis Tour Exclusief - De Sniep, Zoetermeer
(alleen leden)
11 mei 2016: 	Kennis Tour exclusief - Mercure Hotel, Zwolle

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

(alleen leden)
18 mei 2016: 	HD-ED applicatie infoavond (voor dierenartsen)
18 mei 2016: 	Kennis Tour lezing Gert ter Haar in Zoetermeer
- www.houdenvanhonden.nl/kennistour
22 mei 2016: 	Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’
8 juni 2016: 	Kennis Tour Exclusief - Den Durpsherd Berlicum
(alleen leden)
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 tentoon
stelling/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.
Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.

Partners in sport

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

www.Houdenvanhonden.nl

