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CYNOPHILIA DRAAGT WINNER OVER AAN RAAD VAN BEHEER

Op 13 april jl. ondertekenden KNK Cynophilia en de Raad van Beheer een overeenkomst waarmee de organisatie 

van de Winner Show en Holland Cup officieel wordt overgedragen aan de Raad van Beheer. De naam 

KNK Cynophilia zal aan de Winner Show verbonden blijven.

Tijdens de ledenvergadering van KNK Cynophilia van 12 

april stemde 80 procent van de leden voor overdracht van 

de Winner Show. Cynophilia draagt de organisatie van een 

van haar pijlers met gemengde gevoelens over aan de 

Raad van Beheer. Het is echter gezien de veranderingen 

binnen het kynologisch speelveld beter om de Winner 

Show op deze manier gestalte te geven.  

De veranderingen in de maatschappij maken een 

verdergaande professionalisering van een tentoon-

stelling van dit niveau noodzakelijk. Er is een andere 

organisatievorm nodig en een grotere financiële 

armslag, zaken die de mogelijkheden van KNK 

Cynophilia overstijgen. 

 

Partijen vertrouwen erop dat de nu ingeslagen weg ervoor 

zorgt dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de 

kenmerkende beleving behouden zullen blijven voor de 

Nederlandse kynologie.

Gerard Jipping, voorzitter Raad van Beheer, en Carel 

Canta, voorzitter Cynophilia, ondertekenen de over-

drachtsovereenkomst

NIET VERGETEN:  
DAG VAN DE HOND 
AANSTAANDE ZONDAG!
Aanstaande zondag, 22 mei, organiseert de Raad 

van Beheer weer een Dag van de Hond. Op meer 

dan veertig locaties in het land kunt u terecht voor 

allerlei leuke en spannende activiteiten. En voor u 

en uw hond zijn er duizenden ‘goody bags’ gemaakt 

als leuke attentie bij uw bezoek. Iedereen is er klaar 

voor, u ook? 

Zie www.dagvandehond.nl voor een locatie bij u in de buurt!

Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie en demonstraties op meer dan 30 locaties. 

www.dagvandehond.nl

Zondag 22 mei 2016 • Hond & Ras

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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Jubileumeditie Animal Event: 
31.000 dierenliefhebbers

Van 6 tot en met 8 mei stond de Raad van Beheer met een grote stand op de tiende editie van Animal Event in de 

Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Ook dit jaar organiseerden wij activiteiten in eigen stand en in de hondenpiste. Raad 

van Beheer Dogcity was verder ingevuld met circa 25 aangesloten rasverenigingen en de Raad van Beheer Youth. 

FOTOGRAFIE: RON BALTUS

Met het prachtige weer zag het er bijzonder aantrekkelijk uit

De Beekse Bergen in Hilvarenbeek waren begin mei dé 

‘hotspot’ van dierlievend Nederland. Tienduizenden 

bezoekers kwamen erop af, waardoor er zelfs even 

verkeersproblemen ontstonden. Het zonovergoten 

Animal Event bracht 31.000 dierenliefhebbers op de 

been. En velen hadden hun eigen hond meegenomen.

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 waren 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.

‘Puppyparty’ werd ‘puberparty’

De puppy party in onze stand was vervangen door een 

puber party. Dit betekent dat we iets oudere honden op 

onze stand lieten zien (vanaf ca. 4-5 maanden). Dit 

vanwege het mogelijke welzijnsrisico en de vele 

indrukken die de honden op die jonge leeftijd opdoen.

Er werden ook weer diverse verkiezingen georganiseerd 

door Stichting Animal Event. De titel ‘Mooiste hond van 

Nederland’ ging naar Aika van Jenny Logister. De ‘beste 

stand’ bij de hondenrassen ging naar de Nederlandse 

Markiesjes Vereniging. 

Het was drie dagen druk in onze Dog City, waar honden-

liefhebbers helemaal aan hun trekken kwamen

Met een uitstekend bezochte rashondenparade...
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Veel aanloop in de stand van de Raad van Beheer

Met het mooie weer was het goed toeven voor de hele 

familie, inclusief de viervoeters!

De stand van de Nederlandse Markiesjes Vereniging werd 

uitgeroepen tot ‘Beste Stand’ 

Alle aanwezige rasverenigingen deden goede zaken. Hier 

de stand van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 

(DPHCN)
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In de stand van Raad van Beheer Youth was van alles te 

beleven... (Foto: Hugo Stempher)

RvB Youth was prominent aanwezig en verzorgde diverse 

demonstraties

Zo kan het ook...
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RvB Youth in de bocht

De kinderen van de Raad van Beheer Youth gaven ook acte 

de présence en lieten dierminnend Nederland hun 

enthousiasme zien. Na hun kick off tijdens de Winner 

Amsterdam was er nu opnieuw een optreden voor het grote 

publiek. Al het enthousiaste voorwerk resulteerde in een 

mooie presentatie, gekleed in de huisstijlkleuren van de 

Raad. Iedere dag gaven de Youth-kinderen mooie 

demonstraties in de speciale piste: Agility, FCI Obedience 

en Rally-O. In de stand konden kinderen behalve informatie  

halen over RvB Youth zich ook laten schminken, kleurplaten 

inkleuren en hondenspeeltjes vlechten. Een topprestatie 

van de RvB Youth!

Veel bekijks en 

activiteit bij de 

Raad van Beheer 

Youth

Behalve 

in de weer met hun 

hond, konden 

kinderen zich ook 

laten schminken 
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CAMPAGNE STAMBOOMHOND LOOPT PRIMA

Onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ is in april verder online gegaan. Via onze Google Grants Pro-account 

krijgt de Raad van Beheer per dag gratis promotie op Google ter waarde van 1.300 dollar. De resultaten van de online 

campagne zijn dan ook zeer positief. 

Radiocommercial

Onze opvallende radiocommercial op 100% NL loopt ook 

weer. Vorig jaar al hebben we een eerste serie 

uitzendingen gedaan. Dit jaar opnieuw waarbij de spot 

maar liefst 600 keer te horen is tot het einde van het jaar. 

Wilt u weten wanneer we uitzenden, kijk dan voor een 

overzicht van de frequenties van Radio 100% NL en de 

planning van de spots op www.houdenvanhonden.nl/

campagnepromotie.   

 

Proteq Dier & Zorg en Virbac steunen campagne 

Onze partners Virbac en Proteq Dier & Zorg steunen de 

zorgvuldig gefokte stamboomhond. Zij gaan ons helpen 

in de verspreiding van de campagnematerialen en 

brengen deze onder de aandacht via hun medewerkers 

in het veld, bij dierenartsen en op andere locaties waar 

hondenliefhebbers samenkomen. Tevens promoten zij 

daarbij de Puppy Enquête. Speciaal voor het bestellen 

van de campagnematerialen is er een gedrukt 

bestelformulier beschikbaar. Wij danken onze partners 

voor hun ondersteuning.

 

Ledensteun

Ook onze leden ondersteunen de campagne. Mariska 

Roosink van KC Rijssen ondersteunde de campagne 

tijdens de Lente Fair van de plaatselijke firma Welkoop, 

door de folders en een rolbanner in te zetten.

Animal Event

Ook tijdens Animal Event werd de stamboomhond 

nadrukkelijk gepromoot in onze stand en die van de 

deelnemende rasverenigingen. De uitdagende slogan 

‘Zoek de verschillen’ zorgde voor interessante interactie 

met het publiek.   

Help ook mee!

Als u de met zorg gefokte stamboomhond een warm hart 

toedraagt, stellen we het op prijs als ook 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! 

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Zoek de verschillen

Promotie stamboomhond op de Lente Fair in Rijssen  
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http://www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie
http://www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie
http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.puppyverschillen.nl
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Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

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

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje
Ga naar www.onzehond.nl

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

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

11X
+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

Word nu abonnee of geef cadeau!

Jaarabonnementvoor € 46,25 
+ gratis CurverMultiboxx of Petbox
of € 5,- korting!

BIJZONDERE SCHENKING BOEKENCOLLECTIE

Onlangs werd de Raad van Beheer verblijd met de schenking van de zeer uitgebreide collectie hondenboeken 

van de erven R. van der Molen. Van der Molen is de auteur van onder meer “Elementaire Kynologische Kennis” en 

“Honden bij de Grieken”. Deze boeken zijn van onschatbare waarde voor de kynologie. Wij danken de familie Van 

der Molen hartelijk voor deze zeer bijzondere gift.

De collectie betrof maar liefst twaalf grote 

dozen vol boeken (zie foto). Het gaat om 

Nederlands-, Engels-, Frans- en Duitstalige 

boeken over uiteenlopende onderwerpen, 

zoals rasbeschrijvingen, voeding, trimmen, 

gedrag, voortplanting enzovoort. Vele 

boeken vonden ondertussen hun plaats in 

onze bibliotheek.

Onze bibliotheek bezoeken?

Het is altijd mogelijk om op afspraak een 

bezoek aan onze bibliotheek te brengen en 

onze uitgebreide collectie te komen 

bewonderen dan wel te raadplegen. Bel voor 

een afspraak naar 020 – 6644471 of stuur 

een e-mail naar info@raadvanbeheer.nl.

http://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.onzehond.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
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EUROPEAN DOG SHOW 2016 IN BRUSSEL 

Van 26 tot en met 28 augustus wordt in Brussel de FCI European Dog Show gehouden. Aan de 

titels Europees Jeugdkampioen, Europees Kampioen en Europees Veteranenkampioen zijn nu 

ook de Benelux Winner titels BWBE’16, BJWBE’16 en de BVWBE’16, de Belgische Winnertitels, 

kwalificatie voor Crufts 2017 en een dubbel CAC verbonden. 

Andere regelgeving

Wegens een wettelijk verbod kunnen honden die aan de 

staart zijn gecoupeerd, niet showen in België, ongeacht in 

welk land ze zijn geboren c.q. gecoupeerd. Dat geldt dus 

ook voor de European Dog Show, tenzij er een medische 

indicatie is opgenomen in het Europees hondenpaspoort 

door een praktiserend dierenarts. Ook de regels met 

betrekking tot de verplichte entingen zijn in België anders 

dan in Nederland. Titeren wordt (waarschijnlijk) nog niet 

geaccepteerd, en naast de verplichte rabiësenting is ook 

vaccinatie tegen kennelhoest verplicht. 

Meer informatie

Op de website www.europeandogshow2016.com 

krijgt u meteen de meest gestelde vragen in beeld. 

Uiteraard vindt u er de nodige achtergrondinformatie, 

zoals de lijst met keurmeesters. 

Locatie: Brussel Expo, Place de la Belgique 1, Brussel. 

Met in de nabije omgeving circa 12.000 parkeerplaatsen. 

Website: www.eurodogshow2016.com 

Email: eds@srsh.be 

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van de EDS 2016 

Benelux Winner Shows

De eerste Benelux Winner Show van 2016 wordt 

gelijktijdig met de European Dog Show van 26 t/m 28 

augustus gehouden in Brussel. En de volgende Benelux 

Winner Show is 10 en 11 september in Luxemburg 

(www.uchl.lu). De derde en laatste Benelux Winner Show 

van 2016 wordt gehouden op 25 september in 

Maastricht. Met CAC/CACIB, de titels BJWNL’16, BWNL’16, 

BVWNL’16 en kwalificatie voor Crufts 2017.

Inschrijven

Inschrijven kunt u via de website htm.showadmin.nl 

Website: www.dogshowmaastricht.nl

E-mail: info@dogshowmaastricht.nl

http://www.petsplace.nl
http://www.europeandogshow2016.com
http://www.eurodogshow2016.com
mailto:eds@srsh.be
http://www.europeandogshow2016.com/#SUBSCRIPTION
http://htm.showadmin.nl
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SYMPOSIUM: Gemeentelijk hondenbeleid 

op de ra(a)dar

Op 20 april vond in Nieuwegein het derde Nationaal Symposium Hondenbeleid plaats. Behalve voor 

gemeenteambtenaren stond het symposium ook open voor hondenbezitters. Over één ding waren alle aanwezigen 

het eens: hondenpoep is vies. Hoe kan het dan dat Nederland niet al jaren brandschoon is? Verslag met dank aan 

mr. Iaira Boissevain.

Anno 2016 begint het bij gemeenten een klein beetje 

door te dringen: een positieve aanpak heeft meer effect 

dan straffen. De burger heeft inmiddels in de gaten dat 

de hondenbelasting gewoon wordt opgemaakt aan 

logo’s op suikerzakjes en andere “algemene middelen”. 

Dat helpt niet om medewerking te krijgen. 

Medewerking

En medewerking heb je nodig. Reken maar uit: als 1,5 

miljoen honden driemaal per dag in een seconde 

poepen, moet je 4,5 miljoen toevallige seconden een 

handhaver in de buurt hebben om een bekeuring uit te 

delen bij niet-opruimen. Je hebt dus veel meer aan 

welwillende hondenbezitters. Dat lukt niet door de 

hondenbezitter als enige gebruiker van de openbare 

ruimte extra te laten betalen, vervolgens de wandelruimte 

drastisch te beperken en dan ook nog vaak zinloos te 

handhaven. (Wat dacht u van mijnheer Pietersen die ziet 

dat de geldautomaat wordt vernield, de politie belt en 

wordt bekeurd omdat hij met zijn poedel dan net achter 

het bordje “verboden voor honden” staat?)  

Gemiste kans

Dat de hondenbezitter niet beter meewerkt, blijkt ook 

wel uit de onderzoeken die adviesbureau Perception 

heeft gedaan. Gemeenten zijn zelf aardig tevreden over 

hun beleid en geven dat een dikke voldoende. De 

antwoorden van de hondenbezitter tonen echter 

allesbehalve tevredenheid. Gemeenten blijken zelden 

contact te zoeken met hondenorganisaties zoals 

kynologenclubs, hondenscholen, trimsalons of 

dierenspeciaalzaken. Een gemiste kans! Als je 

welwillende burgers kweekt, wordt de medewerking en 

daarmee de sociale controle een stuk groter dan 

wanneer je daar boze burgers van maakt. De 

welwillende hondenbezitter kun je dan ook aanspreken 

op regelmatig ontwormen en ander gewenst gedrag. 

Hondenbelasting werkt contraproductief, is uit de tijd en 

niet meer uit te leggen – dat kwam deze keer zeer 

duidelijk naar voren. 

Schone zaak

Het goede nieuws is dat er inmiddels gemeenten zijn die 

het roer hebben omgegooid: die een dialoog met alle 

betrokken burgers zijn aangegaan, daadwerkelijk naar 

alle betrokkenen hebben geluisterd en een evenwichtig 

beleid hebben geformuleerd waarbij ook de hond ruimte 

krijgt. En het werkt! De medewerking is groot en de 

tevredenheid ook. Laten we hopen dat de trend doorzet. 

Een redelijk en rechtvaardig hondenbeleid zou een 

schone zaak zijn!

Lees meer over het symposium

http://www.hondenpoep.nl/hondenbezitter/20-april-2016-de-dag-van-de-hond-en-hondenbezitters-in-nederland/
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UPDATE IT-TRAJECT RAAD VAN BEHEER

Zoals u weet is de Raad van Beheer van plan binnenkort de IT van de organisatie te verbeteren en te 

moderniseren. In dit artikel praten we u weer even bij over de stand van zaken.

Risico-analyse van start

De in de vorige Algemene Vergadering ingestelde 

werkgroep IT is inmiddels enkele keren bij elkaar 

geweest. Een van de aanbevelingen van de werkgroep 

richting bestuur was het laten uitvoeren van een externe 

risicoanalyse van de verschillende mogelijkheden voor 

een nieuw systeem. Na met verschillende partijen 

gesproken te hebben, kreeg het internationale IT-

concern Atos de opdracht deze risicoanalyse uit te 

voeren. Atos is inmiddels begonnen, de uitkomsten 

worden eind juni verwacht. 

Voorspoedige realisatie gezondheidsapplicatie 

Enkele maanden geleden is besloten de huidige software 

voor screeningsonderzoeken naar HD en ED te 

vervangen. De huidige software is sterk verouderd en 

wordt niet meer ondersteund. Inmiddels wordt hard 

gewerkt aan de realisatie van de nieuwe applicatie. Dit 

verloopt zo voorspoedig dat we verwachten dat de 

applicatie kort na de Algemene Vergadering in juni al in 

gebruik kan worden genomen. Momenteel werkt een 

aantal dierenartsen mee aan een pilot en hun reacties 

zijn zeer enthousiast. We houden u op de hoogte!

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VOOR LEDEN: DOE MEE!

Ook dit jaar houdt de Raad van Beheer weer een 

klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder zijn leden. 

De mening van onze leden over onze dienstverlening 

is immers belangrijk. Dit jaar hebben we de vragen 

gesplitst naar rasverenigingen, kynologenclubs en 

overige verenigingen. De enquête kan online ingevuld 

worden. Dit duurt 10 tot 15 minuten. We rekenen op de 

medewerking van alle leden!

De enquête kan vooraf besproken worden binnen het 

bestuur/commissies. Daarvoor stellen wij een pdf met 

de vragen beschikbaar, die u kunt downloaden om te 

delen met de andere kaderleden/bestuursleden.  

Deze pdf vindt u op de verenigingspagina onder  

‘mijn account’. 

Meedoen kan tot 11 juni

U heeft nog tot 11 juni aanstaande om te reageren. We 

hebben het KTO voor 1 mei jl. uitgezet en er waren op 12 

mei al zo’n vijftig reacties binnen. Dat is bemoedigend. 

We hopen en verwachten dat we een nog grotere 

respons krijgen dan vorig jaar. 

Aan een enquête voor fokkers wordt momenteel 

gewerkt. We houden u op de hoogte!

http://www.royalcanin.nl
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SCHRIJF JE IN VOOR HET EERSTE RVB YOUTH ZOMERKAMP!

Van 16 tot en met 18 augustus organiseren we in Delft het eerste Raad van Beheer Youth Zomerkamp voor jonge 

hondenbaasjes van 8 t/m 16 jaar! In dat weekend kun je kennismaken met verschillende hondensporten: ideaal om 

te kijken wat de leukste bezigheid is voor jou en je hond! Meld je snel aan en doe mee!

In het weekend, dat op 16 augustus om 15.00 uur start en 

eindigt op 18 augustus om 17.00 uur, organiseren we 

allerlei trainingen met de honden. Denk aan Agility, 

Obedience, Rally O, verzorging van de hond en nog veel 

meer. Tussendoor krijgen de honden voldoende rust en 

organiseren we voor de jongeren diverse leuke 

activiteiten. 

Voor wie?

Het Zomerkamp is voor jongeren van 8 t/m 16 jaar met 

een hond. De hond moet minimaal 1 jaar oud zijn en 

voldoende geënt voor zijn leeftijd. De jongere moet de 

hond die hij/zij meeneemt wel onder controle hebben. 

Ook moet de hond ‘s nachts en gedurende rustperiodes 

goed in de bench kunnen blijven.

 

Meedoen?

Deelname aan het Zomerkamp kost  

€ 95,00 per deelnemer. Dat is 

inclusief eten, drinken en 

overnachting. Het kamp vindt plaats 

bij Kynologenclub Delft, 

Tanthofdreef 10 te Delft. Meedoen? 

Stuur dan een mailtje naar 

RvBYouth@raadvanbeheer.nl, dan 

krijg je het aanmeldingsformulier zo 

snel mogelijk toegezonden. 

INDRUKWEKKEND FILMPJE: LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO

De Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie Peta maakte vorig jaar zomer een indrukwekkend filmpje, waarin een 

bekende football-speler zich laat opsluiten in een dichte auto die in de volle zon staat. Hij wil ervaren wat een hond 

ervaart die zo wordt achtergelaten. Na 8 minuten is voor deze getrainde man de maat al vol... 

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 waarschuwings-

poster in het Nederlands 

en het Engels ontwikkeld 

om mensen hiervoor 

te waarschuwen 

(zie afbeelding). 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.

Help mee!

Wilt u meehelpen met 

de campagne en posters 

bestellen? Stuur ons dan 

een e-mail via

info@raadvanbeheer.nl 

met het aantal posters, 

welke versie (Neder-

lands of Engels) en uw 

gegevens. De digitale 

advertenties en stoppers kunt u ook gratis downloaden 

op onze actiepagina

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

IN samenwerking met

mailto:RvBYouth@raadvanbeheer.nl
www.houdenvanhonden.nl/rvbyouth
https://www.youtube.com/watch?v=6WBIISexb14
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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‘Kennis Tour Exclusief’ ENTHOUSIAST ontvangen

Dit jaar organiseren we naast de Kennis Tour ook een Kennis Tour Exclusief, speciaal voor onze leden. De sessies 

zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden, commissieleden, instructeurs of andere kaderleden van bij de 

Raad van Beheer aangesloten verenigingen. De eerste sessie ‘Werven en behouden van leden’ werd enthousiast 

ontvangen: ‘Een “must” om een lezing van deze personen bij te wonen!’, aldus een van de reacties.

Deze inspirerende bijeenkomst, die al werd gehouden in 

respectievelijk Woudenberg, Zoetermeer en Zwolle, 

staat onder leiding van Mariska Roosink (bestuur en 

instructeur KC Rijssen, secretaris van Rayon Noord en 

lid van RvB Youth) en Jan Soek (expert in kader- en 

ledenwervingsprojecten). 

Enkele reacties van deelnemers:

 →  ‘Waardering, het gevoel geven van noodzaak om als 

vrijwilliger bij de vereniging te komen/blijven en 

aandacht (positieve) zijn dé sleutelwoorden van de 

beide voordrachten.’

 →  ‘Zowel Mariska als Jan zit duidelijk in het verhaal en kan 

de stof goed overbrengen. Een ‘must’ om een lezing 

van deze personen bij te wonen!’

 →  ‘Het gaat om de bewustwording, dat de vrijwilligers het 

belangrijkste kapitaal van je vereniging zijn.’

 →  ‘De lezing werd erg levendig gehouden, heel 

herkenbaar, zeker aanbevolen. Wij zullen er zeker 

dingen van oppakken.’

 → ‘Heel goed bevallen, veel tips, voor herhaling vatbaar!’

Deelnemen kan nog!

Enthousiast geworden door deze reacties? Deelnemen 

kan nog! De laatste sessie in deze reeks wordt gehouden 

op 8 juni aanstaande in Berlicum. Aanmelden via 

www.houdenvanhonden.nl/exclusief. 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Sessieleider Mariska Roosink spreekt haar gehoor enthou-

siast toe en bracht hen op allerlei nieuwe ideeën

Sessieleider Jan Soek in actie... Zijn presentatie kreeg veel 

waardering

http://www.houdenvanhonden.nl/exclusief
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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Nieuwe foto’s van de Nederlandse rassen

De enige groepsfoto met alle Nederlandse rassen erop stamt uit 2011, toen er voor de European Dog Show een 

boekje over de Nederlandse rassen verscheen. Deze foto is inmiddels vele malen gebruikt voor allerlei doeleinden, 

tijd voor een nieuwe foto! Medio april gingen de honden (en hun bazen) grootscheeps op de foto…

Op uitnodiging kwamen de mooiste honden van de 

Nationale 2015, de tentoonstelling speciaal voor onze 

Nederlandse rassen, op 16 april naar het Openluchtmuseum 

in Arnhem. Vier fotografen maakten in totaal meer dan 

3.000 foto’s van onze negen rassen. Een groot compliment 

aan alle deelnemers, fotografen, organisatoren en het 

openlucht-museum dat reductie op de entree gaf. Iedereen 

heeft zijn uiterste best gedaan er een succes van te maken.

Boek

Behalve groepsfoto’s werden er ook foto’s gemaakt voor 

het nieuwe boek over de Nederlandse Hondenrassen. Dit 

wordt volgens planning in 2018 tijdens de World Dog Show 

gepresenteerd.

Om het complete eindresultaat te bewonderen, moeten we 

dus nog even geduld hebben. Hierbij toch alvast een 

voorproefje.

Prijswinnaars Puppy-enquête 
APRIL 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 

april zijn de heer J. Thijssen (DVD ‘Meer genieten met een hond’), de 

heer W. Hendrickx (boek ‘Fokken van rashonden’) en mevrouw B. de 

Kooter (Playmobil-setje). Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo 

snel mogelijk uw kant op.

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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‘RAAD HET RAS’ MEI:  PORTUGESE WATERHOND

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’. 

De rashond van de maand mei was Portugese 

Waterhond. Winnaar van deze maand is Linda van 

Zandbeek-De Jong uit Den Dungen. Zij krijgt het 

boek ‘Kynologische Kennis 1’ snel toegezonden. 

Gefeliciteerd!

Waterwerkhonden doen VZH-examen

De Commissie Werkhonden (CWH) heeft 

voor het behalen van waterwerkbrevetten 

een basistest: de Verkeerszekere Hond 

(VZH). Daarin moet de hond laten 

zien dat hij gehoorzaam is en onder 

alle omstandigheden sociaal gedrag 

vertoont. In 2016 moeten honden die C- 

of D-brevetten willen halen, deze toets 

hebben afgelegd. Op 16 en 30 april jl. 

gingen 17 kandidaten op voor de test.

Omdat de waterwerkverenigingen, in tegenstelling tot 

IPO en reddingshonden, geen ervaring hebben met het 

opleiden voor een VZH-examen, heeft de CWH 

aangeboden om hierbij te helpen. Zo werd in december 

2015 met 24 honden in twee groepen begonnen met de 

opleiding: één groep bij NBG-vereniging ’t Struweel in 

Sprang Capelle en één groep bij VDH-kringgroep 

Slingeland in Gaanderen. Door blessures en andere 

oorzaken vielen zeven geleiders met hun honden af.

Examen

Op 16 en 30 april nam keurmeester Aad Broekhuizen 

het examen af voor 17 honden, te weten tien 

Newfoundlanders, twee Leonbergers, één Berner 

Sennenhond, drie Beaucerons, en één Labrador. 

Geslaagd zijn zeven Newfoundlanders, één Berner 

Sennenhond, drie Beaucerons, en één Labrador. 

Dank

De CWH dankt NBG-vereniging ’t Struweel en VDH-

kringgroep Slingeland en hun instructeurs Sasja Lokerse, 

Telma van Zante, Charles Mijnen, Nico Sweebroek en 

Gerard Besselink voor hun inzet. Mooi om te zien hoe 

hondensporters van geheel verschillende sporten 

gezamenlijk werken aan een mooi einddoel: de toelating 

voor brevettenkeuringen voor honden die normaliter niet 

bij een NBG- of VDH-kringgroep trainen.

Commissie Werkhonden

Juiste antwoord mei: Portugese Waterhond  

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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OPROEP: HELP MEE ILLEGALE HONDENHANDEL 
BESTRIJDEN

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zoekt fokkers van Chihuahua’s, Franse Bulldogs, Engelse 

Bulldogs, Teckels, Golden Retrievers en Labrador Retrievers met hoogdrachtige teven of waar recent pups zijn 

geboren. Ook zoekt men toekomstige eigenaren van een pup van één van deze rassen of mensen die zojuist een 

pup hebben aangeschaft. Het gaat om onderzoek inzake de aanpak van illegale hondenhandel.

De faculteit Diergeneeskunde onderzoekt of bij pups 

leeftijdsbepaling aan de hand van het gebit mogelijk is. 

Als men door te kijken naar de wisseling van het 

hondengebit de leeftijd van pups vast kan stellen, kan 

dat bijdragen aan een efficiëntere aanpak van illegale 

hondenhandel. Illegaal geïmporteerde pups zijn 

immers vaak veel jonger dan wettelijk is toegestaan. 

Hoofddoel van de studie is vast te stellen of er aan de 

hand van een gebitsinspectie een betrouwbare 

leeftijdsschatting van een pup kan worden gemaakt 

door bijvoorbeeld een inspecteur van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aangezien deze 

instantie over de controle van de illegale 

hondenhandel gaat, wordt ze ook bij deze studie 

betrokken.

Wat wordt er gevraagd?

Van de fokkers verwacht men een actieve houding bij 

het motiveren van de nieuwe eigenaren om mee te 

doen aan de studie. Van hen zal immers een belangrijk 

deel van de informatie moeten komen. Van de 

eigenaren vraagt men of zij vanaf het moment dat men 

de pup ophaalt, twee keer per week foto’s en notities 

maakt inzake de wisseling van het gebit. Zij doen dit in 

ieder geval totdat alle snijtanden gewisseld zijn. U 

ontvangt hiervoor van de faculteit een invulformulier 

en een duidelijke instructie. 

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, of als u nog 

vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar 

leeftijdsbepaling-borren@uu.nl.  Uw medewerking 

wordt zeer gewaardeerd! U levert immers een 

wezenlijke bijdrage aan een betere bestrijding van de 

illegale hondenhandel. Als blijk van dank ontvangt u na 

afloop een aardige attentie.

De Raad van Beheer heeft ondersteuning verleend bij 

de opzet van het onderzoek en benadering van 

doelgroepen. Men is nog steeds op zoek naar fokkers 

en pupkopers.

Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

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.

De faculteit Diergeneeskunde onderzoekt of bij pups 

leeftijdsbepaling aan de hand van het gebit mogelijk is.

mailto:leeftijdsbepaling-borren@uu.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden
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Nederland ZILVER op WERELDKAMPIOENSCHAP 
Speurhond 2016 

Tijdens het FCI Wereldkampioenschap Speurhonden 2016, dat van 7 t/m 10 april in het Oekraïense Mukachevo werd 

gehouden, behaalde het Nederlandse team samen met Slowakije de tweede plaats.  Beide haalden 363 punten. In 

een deelnemersveld van 42 honden uit 21 landen een prima prestatie! Eerste werd Frankrijk met 366 punten. 

Het was droog, zonnig weer met temperaturen tot 28 

graden. De ene dag werd er gespeurd op akker en de 

andere dag op wintertarwe. Keurmeesters waren Johann 

Proneber (Oostenrijk) en Rudolf Danek (Slowakije). De 

spoorleggers waren Slowaken en Oekraïners. 

Uitstekende prestaties

Wereldkampioen individueel werd de Fransman Caron 

Christian met Extra Dry du Foxene met 189 punten, 

tweede Christian Kraus met Bea en Marco Apitz met 

Khadryze vom Haus Lohre met 187 punten. Het 

Nederlandse team, bestaande uit Henk Graas met de 

Duitse Herder Ablitz, Nico Ouwens met de Duitse 

Herder Juran ’t Palmaleinehof en teamchef Anja 

Matekovic met de Duitse Herder Henri ’t 

Palmaleinehof, heeft uitstekend gepresteerd. 

Individueel eindigde Anja Matekovic met Henri ’t 

Palmaleinehof met 184 punten als zesde en Henk 

Graas met Ablitz met 179 punten als elfde.  

De afsluiting en prijsuitreiking vonden plaats in het 

stadion van Mukachevo.

Zwaar

Helaas zakte Nico Ouwens met zijn Juran ’t 

Palmaleinehof op de akker met 47 punten. Maar hij was 

niet de enige: in totaal zijn er van de 42 deelnemers 

achttien gezakt. Dit zegt ook wel wat over de 

omstandigheden waaronder er gespeurd moest worden. 

www.dagvandehond.nl
22 mei 2016 • Hond & Ras

“Fikkie, pak bal!”

Het Nederlandse team: Henk Graas met Ablitz, Anja 

Matekovic met Henri ’t Palmaleinehof en Nico Ouwens met 

Juran ’t Palmaleinehof

http://www.dagvandehond.nl
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Inventarisatie aanpassingen rasstandaarden

In ons gezamenlijke Fairfok-plan besteden we aandacht aan het aanpassen van de rasstandaarden die mogelijk 

aanleiding geven tot overdrijving van bepaalde uiterlijke raskenmerken. De afgelopen jaren zijn veel rasstandaarden 

tekstueel aangepast als het gaat om deze overdrijvingen en mogelijke welzijnsbeperkende omschrijvingen. 

Tevens worden bij een aantal rassen bepaalde kenmerken 

extra gecontroleerd en geïnventariseerd via de RSI-

procedure. Via Fairfok kunt u het overzicht vinden van de 

rassen waarvan de rasstandaarden de afgelopen jaren zijn 

aangepast. In het VET zijn de aanpassingen die gedaan 

zijn weergegeven. Mochten er nog aanpassingen zijn bij 

bepaalde rassen die niet zijn weergegeven in de 

gepubliceerde schema’s, dan vernemen wij dit graag.

TWEE VACATURES BIJ COMMISSIE AGILITY 

De (interim-) Commissie Agility is hét regelgevende orgaan voor de sport Agility bij de Raad van Beheer. De 

commissie zoekt twee nieuwe leden, één algemeen lid en één lid ter vertegenwoordiging van verenigingen, die 

de passie en bereidheid hebben zich in te zetten voor de sport Agility. 

Het gaat nadrukkelijk om onbezoldigde, vrijwillige 

functies. Na afloop van de interim-periode van de 

commissie bestaat uiteraard de mogelijkheid jezelf 

opnieuw beschikbaar te stellen voor de ‘vaste’ Com-

missie Agility. Belangrijkste functie-eisen zijn dat 

kandidaten een passie hebben voor de sport Agility, 

affiniteit of ervaring met financiën hebben, beslissin-

gen kunnen doorvoeren zonder enige vorm van 

persoonlijk belang en kunnen omgaan met meerder-

heidsbesluiten en het naar buiten kunnen ‘uitdragen’ 

van deze besluiten. 

Ga naar onze website voor de complete vacature 

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij de volgende nieuwe vacature bij 

een vereniging. Voor meer informatie over vacatures ga 

naar de vacaturepagina op onze website

 → KV Waalwijk zoekt ringtrainer (m/v)

GOEDGEKEURD  
VERENIGINGSFOKREGLEMENT 
(VFR)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de 

VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd: 

 → Leonbergse Honden Club Nederland (LHCN)

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

de grootste huisdierverzekeraar van Nederland.

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

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde want echt, 

een ongeluk zit in een klein hoekje

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/ 
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/de-interimcommissie-agility-heeft-vacatures/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
http://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.eukanuba.nl
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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.

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

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.

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.

social media

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 

(alleen toegankelijk voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

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!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar   

http://www.royalcanin.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.eukanuba.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar

