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HET LAATSTE NIEUWS OVER HOND2017!

Het is bijna zover... Het grootste hondenevenement 

van het land, Hond2017, wordt op 8, 9 en 10 december 

aanstaande in de Amsterdam RAI gehouden. Het om vat 

onder meer de beroemde Amsterdam Winner Show en de 

Holland Cup. Maar ook treft u er het veel zijdige Promodorp 

met de nieuwste en leukste hondenproducten, en een 

uitgebreid programma aan workshops, demonstraties en 

wedstrijden. Hierbij het laatste nieuws...
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Nieuws

De line-up voor Hond2017 is compleet. Naast bekende 

hondeninstructeurs zoals Grietje Wagenaar, Arvid van 

Putten, Judith Lissenberg en Marijke de Rooij, zijn ook de 

sportcommissies van de Raad van Beheer weer van de 

partij, zoals de FCI Obedience Commissie en Commissie 

Agility. De ‘Houden van Honden-bespreking’ is nieuw in 

programma, evenals de verkiezing ‘Mooiste Blinden ge-

leidenhond van Nederland’ op zaterdag en de verkiezing 

‘Beste Hondenstylist van Nederland’ op zondagmiddag 

10 december.

Keuringen (alle dagen)

Zoals u weet, omvat Hond2017 twee hondenshows, de 

Holland Cup en de Amsterdam Winner Show. 

Laatstgenoemde is de grootste en oudste honden keuring 

van Nederland, met het grootste aantal inschrijvingen, 

rassen en deelnemende honden. Dit jaar wordt de 128e 

editie gepresen teerd. Deze grote, internationale keuring 

vindt plaats in maar liefst veertig keuringsringen, verdeel 

over de diverse RAI-hallen. Voor de keuringen, waar circa 

driehonderd hondenrassen aan deelnemen, is een 

internationaal team van de beste keurmeesters 

aangetrokken. Nieuw is de Houden van Honden-keuring, 

waarbij honden zonder stamboom gekeurd worden – 

zonder wedstrijdelement. Komt dat zien. 

Wedstrijden

Op Hond2017 kunt u mooie hondensporten en diverse 

wedstrijden in verschillende hondensportdisciplines 

bekijken: 

 →  Agility op vrijdag 8 december van 10.00 – 17.00 uur in 

de Royal Canin Ring. De sport is daar op het hoogste

  niveau te bewonderen, dus 

zorg dat u erbij bent. 

 →  Hoopers op zaterdag 9 

december van 13.30 – 17.00 

uur in de Royal Canin Ring. 

Geniet van de fanatieke 

baasjes en honden die de 

strijd met elkaar aangaan!

 →  Mooiste geleidehond van 

Nederland: Wie is er naast 

superslim ook nog eens het 

mooist? Kortom: wie heeft de 

beauty & de brains? Daar 

gaan we achter komen tijdens 

de eerste editie van de 

verkiezing “Mooiste geleide-

hond van Nederland” op 

zaterdag 9 december. Aanmelden met uw hond kan via 

geleidehondgebruikers@oogvereniging.nl. 

 →  Dog Dance op zaterdag 9 december in de Erering van 

10.00 – 14.00 uur. Voor meer informatie en inschrijven 

kunt u mailen naar contact@behavetraining.nl.

 →  Junior Handling, kinderen rond tienerleeftijd met hun 

honden, op zaterdag 9 december. 

https://hond-event.nl/programma-overzicht/
mailto:geleidehondgebruikers@oogvereniging.nl
mailto:contact@behavetraining.nl
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 →  Junior Agility op het hoogste niveau op 

zondag 10 december van 13.30 - 17.00 uur 

in de Royal Canin Ring.

 →  FCI Obedience op zondag 10 december 

van 08.30 – 13.00 uur in de Erering, 

waarbij één klasse zelfs extra hard z’n 

best doet omdat het een WK-

selectiewedstrijd betreft!

Workshops

Wie meer wil dan alleen maar kijken en 

ge nieten, kan samen met zijn hond deel-

nemen aan tal van workshops. Je kunt er 

snuffelen aan de nieuwste sporten en 

mee doen aan leuke activiteiten. Denk aan 

Dog frisbee, Detec tiewerk, Balans en 

Coördinatie, FCI Obedience, Reddings-

hondenwerk, Hondenfotografie en ga zo 

maar door! 

Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname 

is gratis. Zorg wel dat u tijdig bij de ring staat 

om verzekerd te zijn van een plekje. De 

onderwerpen zijn uiteenlopend, maar 

plezier voor hond en baas staat voorop.  

Bekijk het workshopprogramma. 

Programma

Benieuwd wat u allemaal kunt doen en zien 

op Hond2017? Op de website staat een 

overzicht van alle demo’s, workshops en 

wedstrijden. Bovendien kunt u met een 

speciaal ontworpen tool gemakkelijk uw 

eigen tijdschema maken, waardoor u niets 

hoeft te missen van uw favoriete toppers.  

Ga naar het programmaoverzicht.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://hond-event.nl/programma/workshops/
https://hond-event.nl/programma-overzicht
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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Geslaagde Dutch Pet Conference & Awards

Als je iets samendoet, met passie, durf, moed en vertrouwen, heb je alleen maar winnaars, was maandag 20 

november de boodschap van de eerste Dutch Pet Conference & Awards. De organisatie van dit inspiratie- en 

netwerkevent voor de dierenbranche kijkt terug op een goed bezochte en zeer geslaagde dag.

Conferentie

Topscheidsrechter én supermarkteigenaar Björn Kuipers 

opende de conferentie en vertelde bevlogen over zijn 

speelveld en hoe moeilijk het soms is om beslissingen te 

nemen. Innovatie-deskundige Carl van Dyck liet het 

publiek ter plekke online stemmen, onder meer over de 

vraag in hoeverre de branche klaar is voor het opvangen 

van een ontwrichting. En Eduard de Wilde, specialist in 

digitale strategie, wees de aanwezigen op de ‘Evil Four’: 

Facebook, Google, Amazon en Apple, machtige spelers 

die de wereld dreigen over te nemen. ‘Er is een hevig 

gevecht gaande om de consument: wie biedt de klant de 

beste ervaring?’ Behalve de drie hoofdsprekers was er 

een programma van twaalf lezingen rond retail, customer 

experience en diergeneeskunde. 

Awards

Na de Dutch Pet Conference volgde ’s avonds tijdens een 

groots gala de uitreiking van de Dutch Pet Awards. Een 

feestprogramma met een diner van topkok Rudolph van 

Veen, zangers en dansers, Wolfgang Lauenburger met 

zijn spectaculaire honden show en Dogdancer Brenda 

van den Hoek. De Innovatie Award werd gewonnen door 

de Boneguard, een innovatieve houder waarin een kluif 

bevestigd kan worden. Het laatste stukje bot kan 

hierdoor niet in de keel van de hond terechtkomen. De 

Product/Dienst Award ging naar de Stichting OOPOEH. 

De jury: ‘Het initiatief zorgt voor een actief en gezond 

ouder-worden voor de 55 plusser en geeft ze sociale 

contacten in hun omgeving. Ook voor de hond is het 

goed, isolatie van honden wordt tegengegaan.’ 

MARKdierenarts uit Vleuten werd winnaar van de eerste 

DAP Award. Volgens de jury hebben zij een duidelijke 

strategie/visie waarbij medewerkers een voorname rol 

innemen. De Talent Award ging naar Matthijs Heijstek, die 

in zijn afstudeerjaar op Aeres Hogeschool Dronten een 

scriptie schreef over de prestaties van de gemiddelde 

dierenartspraktijk in Nederland. Het onderzoek geeft inzicht 

in de ontwikkelingen in de huidige veterinaire markt, is 

volledig toepasbaar voor dierenartspraktijken en sluit aan 

bij de actuele ontwikkelingen in de markt. Winnaar van de 

DSZ Award werd Via Natura. In het juryrapport werd de 

scherpe keuze voor een specialisme geroemd, die ver-

volgens consequent wordt uitgevoerd in assortiments-

keuzes, advies en samenwerking met een dierenarts met 

gratis consulten. Dierspecialist won de Keten Award en is 

volgens de jury een voorbeeld voor de branche. 

Kijk voor meer informatie op www.dutchpetconference.nl.

http://www.dutchpetconference.nl
https://petsplace.nl/vipclub
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WORLD DOG SHOW 2017 TREKT 90.000 BEZOEKERS!

Meer dan 31.000 honden van zo’n 330 rassen uit 73 landen streden van 8 - 12 november in de Beurs van Leipzig 

om de prijzen tijdens de groots opgezette World Dog Show 2017, gecombineerd met de Duitse Winner Show. Nooit 

eerder waren zo veel honden bijeen op één terrein. En ze trokken maar liefst 90.000 bezoekers. Een onvergetelijk 

spektakel bij onze oosterburen... Bekijkt u de foto-impressie, gemaakt door Kynoweb - Ernst von Scheven - Ron 

Baltus – Renee Hubregtse-Koks.
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NEDERLANDSE JEUGD-, 
VETERANEN- EN 
WERELDKAMPIOENEN OP DE 
WORLD DOG SHOW 2017 LEIPZIG

Veel Nederlandse exposanten 

behaalden prachtige resultaten, 

waarmee we ze natuurlijk van harte 

feliciteren! In dit kader vindt u de 

Nederlandse winnaars per rasgroep.

RASGROEP 1
De volgende honden werden 

Wereldkampioen 2017:

Belgische Herder Groenendaeler:  

Byron De Bruine Buck, reu, eig: J. 

Strik uit Beek en Donk.

Belgische Herder Laekense: 

Shepherds Dogmate Bugatti Veyron, 

teef, eig: J.T.I. Hermans-Janssen uit 

Meerssen.

Old English Sheepdog: 

Youandi Grand Cru, reu, eig: I.J. van 

Engelen uit Sevenum.

Cao Da Serra De Aires: 

Carte D’Or Moravia Tauri, teef, eig: 

K.E. v/d Warf uit Sappemeer.

Welsh Corgi Cardigan: 

Floatin’ Helen Heilin, teef, eig: R.Ch.M. 

Dijkhorst-Noij uit Vortum-Mullem. 

Waggerland Texas Two Step, reu, eig: 

R.Ch.M. Dijkhorst-Noij & W. v/d Weert 

uit Vortum-Mullem.

Onderstaande honden uit werden 

Jeugd Wereld Kampioen 2017:

Bouvier Des Flandres: 

Aristocrat Astronaut, reu, eig R. 

Temperman uit Dongen.

Schotse Herdershond Korthaar: 

Woody Krásná Louka, reu, eig B. de 

Feijter uit Zuiddorpe.

Pyreneese Herdershond 

Hob-Nob’s Orchidée, teef, eig: D.M. 

v/d Bossche uit Tilburg.

Cao Da Serra De Aires: 

All Dressed Up Kehr Fully Maid, teef, 

eig: K.E. v/d Warf uit Sappemeer.

Welsh Corgi Cardigan: 

Waggerland Texas Two Step, reu, eig: 

R.Ch.M. Dijkhorst-Noij & W. v/d Weert 

uit Vortum Mullem.

Het was geweldig druk op dit grootse evenement, dat verdeeld over vijf 

enorme hallen werd gehouden. Hoogtepunten waren de exterieurkeuringen, 

de Duitse Agility Kampioenschappen, the Europese Dog Diving Kampioen-

schappen, het Dog Dancing Wereld kampioen schap en de Junior Handling 

Wereldkampioenschappen. Ondanks de omvang van het evenement was het 

ontspannen toeven op het expositieterrein. Exposanten, keurmeesters en 

bezoekers voelden zich er volgens de organisatie prima op hun plek. 

Winnaars

Op zondagavond 12 november, 20.00 uur, steeg de spanning naar een hoogte-

punt, toen de Duitse Dog Queenie Eye del Castelo Levante, van de Italiaanse 

Patrizia Vidano de titel Best in Show won. De Neder landse deelnemers aan de 

WDS2017 deden het overi gens prima, met veel Best of Breeds. Zie de kader-

kolom door dit hele verslag heen. 

Uitzicht op een van de vijf grote hallen waarin het evenement zich afspeelde...

Winnaars van de Show: Duitse Dog; Queenie Eye Del Castel Levante, van Vidano 

Patrizia Maria, Italië
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De volgende honden werden 

Veteranen Wereld Kampioen 2017:

Old English Sheepdog 

Youandi Pompidou, reu, eig: P. Kuijpers 

uit Heerlen.

Welsh Corgi Cardigan 

Floatin’ Helen Heilin, teef, eig: R.Ch.M. 

Dijkhorst-Noij uit Vortum Mullem

Best Of Breed Puppy werd Bouvier 

Des Flandres Conor Lynn From 

Stefanie’s Home van eigenaar K. Jong 

uit Blokker

RASGROEP 2
In rasgroep 2 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Affenpinscher: 

Pepe Le Pew v. Tani Kazari, reu, eig: 

M.W.A.H. Cooymans uit Lieshout.

Riesenschnauzer Peper & Zout 

Magnifying Meinou v.d. Telgthoeve, 

teef, eig: T.E.A. Kroeske uit Vinkenbuurt

Mastiff 

Absolute Amazing Mirabella of Carnac, 

teef, eig: R. Alblas uit Dordrecht

Shar Pei 

Jade East my Heart is a Ghost Town, 

reu, eig: E. Minne & L. Anders  

Dragon Tale’s Scream and Shout, teef, 

eig: S.A> Kuipers uit Valkenswaard

Onderstaande honden werden Jeugd 

Wereld Kampioen 2017:

Bordeaux Dog: 

Naughty Boy Nature v.d. 

Madroelhoeve, reu, eig: R. van Os uit 

Pernis.

Grote Zwitserse Sennenhond: 

Yuna Dolin for Sennenhund Rossii, teef, 

eig: Y.P.M. Schoeber uit Koningslust.

Hovawart 

L-written in the Stars del Mare 

d’Inverso teef, eig: M.J.A. Rutten-

Scharis uit Afferden LB

Landseer 

Naamah Noam us Arsnouphis, teef, 

eig: C.Th.J.M. Knippenborg uit 

Marienvelde. 

Naos Noam us Arsnouphis, reu, eig: 

C.Th.J.M. Knippenborg uit 

Marienvelde.

Shar Pei 

Jade East my Heart is a Ghost Town, 

reu, E. Minne & L. Anders 

Dragion Tale’s Scream and Shout, 

teef, eig: I. Kempinga-Franken.

Tosa 

Benigna Hokori of the Kochi Castle, 

teef, eig: M.J.C.E. van Strien uit 

Heesch.

Winnaar groep 2: Duitse Dog; Queenie 

Eye Del Castel Levante, van Vidano 

Patrizia Maria, Italyië

Winnaar groep 1 Australian Shepherd, Markýz Srdcove Eso, van Hodová 

 Zuzana+Linda, Tsjechië

Winnaar groep 3 Fox Terrier, draad-

haar, Hampton Court’s Monte Cristo, 

van Malzoni Victor, Engeland

Winnaar groep 4: Dwergdashond, 

korthaar: Picollo Teckel Infanta, van 

Ekaterina Pikul, Rusland 

Winnaar group 5  Samoyed

Smiling Snowball Luminous Phobos, 

van Uspenski Kristiine & Uspenski 

Kristiine, Estland
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De volgende honden werden 

Veteranen Wereld Kampioen 2017:

Bullmastiff 

Freja Chocolate Box av Showman, 

teef, eig: N. van Mourik & T. Stenberg 

uit Made.

Fila Brasileiro 

Uva do Itanhandu, teef, eig: M.E.J. 

Visser uit Eede ZLD

Shar Pei 

Laiyang’s a Wing and a Prayer, reu, 

eig: S.A. Kuipers uit Valkenswaard.

Best Of Breed Puppy werd 

Bullmastiff Valco Bulls More then 

Ever, teef, eig: M. Brok-van Veelen uit 

Velddriel.

Best Of Groups 2 werden de 

Affenpinschers van M.W.A.H. 

Cooymans uit Lieshout.

RASGROEP 3
In rasgroep 3 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Airedale Terrier 

Beverly Hills of the Aire Victory, teef, 

eig: H.G.M. Spronck-Serra uit 

Susteren.

Manchester Terrier 

I am Ike v.d. Posthoornwieke, reu, eig: 

L.R. Bergstrom uit Stuifzand.

Norfolk Terrier 

Jaeva Bit O’ Bover, reu, eig: G.M. van 

Stuivenberg-Bulters & M. Phillips uit 

Rossum OV. 

Jaeva Hell’s Fire, teef, eig: G.M. van 

Stuivenberg-Bulters & M. Phillips uit 

Rossum OV 

Staffordshire Bull Terrier 

Be Aware v.d. Betuws Glorie, reu, eig: 

M. van Wijk uit Geldermalsen. 

 

West Highland White Terrier 

Bellevue Thunder Bolt, reu, eig: S. v/d 

Veen uit Enschede.

De onderstaande honden werden 

Jeugd Wereldkampioen 2017:

Cesky Terrier 

Greta des Bourdons Farouches, teef, 

eig: A.W.M. van Bakel uit Son en 

Breugel

Staffordshire Bull Terrier 

Be Aware v.d. Betuw’s Glorie, reu, eig: 

M. van Wijk uit Geldermalsen.

Best Of Breed Puppy werd 

Staffordshire Bull Terrier Virzula 

Justify my Love, teef, eig: G.S.V. Pijloo 

uit Almere.

Winnaar  groep 6: Beagle

Dialynne Peter Piper, van Spavin 

Melanie, Engeland

Winnaar groep 9 Middenslag poedel, 

Zwart wit bruin, Dawin Steal My Heart, 

van Campbell Linda C, Canada

Winnaar groep 10 Borzoi, Solovyev 

Bravy Gusar, van Uspenskiy Dmitriy & 

Khenkina Marina, Rusland

Winnaar groep 7:  Spinone Italiano

Epithelium Dinamo, van Zemtsova 

Irina, Rusland

Winnaar group 8: Amerikaanse Cocker Spaniel, Afterglow Miami Ink, van Lynn 

Jason & Da Silva Rui Jorge, Engeland
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RASGROEP 4
Geen titels behaald door 

Nederlanders.

RASGROEP 5
In rasgroep 5 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Finse Lappenhond 

Vasaran Barbarossa, teef, eig: J. 

Holtman uit Wenum Wiesel

Finse Spits 

Kiitos – Kula Neiti of Storm Valley, 

teef, eig: J.M.M. Smits-Croon uit 

Milheeze.

Hokkaido 

Maruto Hokkai Komatsu, reu, eig: J. 

Mol-Broekhuizen uit Kerkwerve.

Middenslag Keeshond 

Magic Winnie v.h. Bearehöfke, teef, 

eig: C.N.D. Akkermans uit Hulsberg.

Peruaanse Naakthond Groot 

Dutch Rebels Machu Masumi, reu, 

eig: M. de Rooij uit Utrecht.

Peruaanse Naakthond Miniature 

Dutch Rebels Takiyah, teef, eig: G. 

v/d Padt uit Lisse.

Podengo Português Pequeno 

Nacho v.d. Hienderheuvel, reu, eig: 

M. Benard-Hofma uit Poeldijk.

De volgende honden werden 

Veteranen Wereldkampioen 2017:

American Akita 

Torazo’s With or Without You, teef, 

eig: M.J.A.M. Huls uit Kerkrade.

Middenslag Keeshond 

Hexe vom Berlisbach, teef, eig: 

C.N.D. Akkermans uit Hulsberg.

Best Breeder bij de Finse Spits werd 

kennel Of Storm Valley van J.M.M. 

Smits-Croon uit Milheeze.
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Dogdive - wedstrijd

Agility

Een show voor het publiek

Plezier van baas en hond staat zoals altijd voorop, zeker ook bij de World Dog Show!
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RASGROEP 6
In rasgroep 6 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Bayrischer Gebirgsschweisshund 

Diana Sfora Nemroda, teef, eig: H. 

Kaveker-Hoenink uit Haaksbergen.

Grand Basset Griffon Vendeen 

Frosty Snowman, reu, eig: G.M. 

Huikeshoven & P. Reid uit Oostvoorne.

Petit Basset Griffon Vendeen 

Cookie Crunch v. Tum-Tums Vriendjes, 

reu, eig: G.M. Huikeshoven uit 

Oostvoorne.

 

De volgende honden werden Jeugd 

Wereldkampioen 2017:

Bayrischer Gebirgsschweisshund 

Brawura Z Krainy Przodków, teef, eig: 

M.J. Lammerts uit Oostwold.

Grand Basset Griffon Vendeen 

Tarmachan Black Ice, reu, eig: G.M. 

Huikeshoven uit Oostvoorne.

Petit Basset Griffon Vendeen 

Coco Caramel v. Tum-Tums Vriendjes, 

teef, eig: G.M. Huikeshoven uit 

Oostvoorne.

 

De volgende honden werden 

Veteranen Wereldkampioen 2017:

Petit Basset Griffon Vendeen 

Mirepoix’s Precocious Paddy, teef, eig: 

K.G. Kruize uit Delden.

Best Of Breed Puppy werd Black And 

Tan Coonhound Chavi from Charming 

Shadow, eig: B. Krijnen & N. Brandel, 

NL.

Best Of Groups 2 werden de Grand 

Basset Griffon Vendeen van G.M. 

Huikeshoven & P. Reid uit Oostvoorne.

RASGROEP 7
In rasgroep 7 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Engelse Setter 

Dunley Nothing Compares to You, 

teef, eig: Mike Brown uit Blesdijke.

Griffon Korthals 

Isis v.d. Wielervelden, teef, eig: A.J.C. 

Driessen uit Swalmen.

Drentsche Patrijshond 

Senna Lynde v.d. Bezelhonk, teef, eig: 

S.Y. Graver uit Wapenveld.

Perdigueiro Português 

Viccor, reu, eig: A.E. Put uit Barneveld.

Stabyhoun 

Its Abe Tibbe Fan’e Âlde Leane, reu, 

eig: H. Groenhof & H.W.C.N. 

Schildmeijer uit Nieuwe Pekela. 

Bine uut d’Ôôge Dune, teef, eig: A.N. 

Kloet uit Renesse.

Spectaculaire demonstratie Dogfrisbee

Dogdance-demonstratie

Showen met heel veel lol... zie ook de 

volgende twee beelden
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De volgende honden werden Jeugd 

Wereldkampioen 2017:

Engelse Setter 

Fantail’s I’m a Legend, teef, eig: L.M.J. 

de Bok uit Beek en Donk. 

Fantail’s Legends Never Die, reu, eig: 

L.M.J. de Bok uit Beek en Donk.

Grote Münsterlander 

Aira v.d. Polderdiek, teef, eig: N. 

Oosterhof uit Scheerwolde.

Spinone 

Skerli Vallaris Solencea, reu, eig: A. 

Wijnsouw & M. van Iersel & R. 

Raeymakers uit Heerle.

De volgende honden werden 

Veteranen Wereldkampioen 2017:

Drentsche Patrijshond 

Tessel v. ’t Wijdseland, teef, eig: G.B. 

Olieman uit Marienvelde.

Best Of Groups 2 werden de 

Perdigueiro Português van A.E. Put 

uit Barneveld.

RASGROEP 8
In rasgroep 8 werden de volgende 

honden Wereldkampioen 2017:

Lagotto Romagnolo 

Gleska Goody-Goody, teef, eig: 

K.H.J.G. van Gemert uit Esch.

De volgende honden werden Jeugd 

Wereldkampioen 2017:

Barbet 

Poppenspaler’s Nobles Fair, eig: H. 

Schefman uit Venlo.

Onderstaande honden werden 

Veteranen Wereldkampioen 2017:

Curly Coated Retriever 

Roughyeds Poseidon, reu, eig: H. 

Warendorf uit ’s Gravenhage.

RASGROEP 9
In rasgroep 9 werd de volgende hond 

Wereldkampioen 2017:

Chihuahua Korthaar 

Exciting Future Clear My Angels, reu, 

eig: P.W.J. Rengers & R. Rengers uit 

Nijmegen.

RASGROEP 10
In rasgroep 10 werd de volgende 

hond Wereldkampioen 2017:

Azawakh 

Swala’s Shamarani, teef, eig: F. van 

der Mast uit Leidschendam.

Overdracht van de FCI-vlag van president van de FCI, Rafael de Santiago aan 

voorzitter Raad van Beheer Jack Alberts

Sluitingsceremonie – de FCI-vlag wordt afgehaald zodat deze kan worden 

 overgedragen aan de volgende organisatie - de Raad van Beheer!
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KENNIS TOUR: SAM TURNER OP DREEF

Op woensdag 15 november jl. hield Sam Turner in 

Nieuwerkerk aan den IJssel haar uitverkochte  lezing 

‘Propriocepsis voor de pup’ in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour. De zaal gaf een waardering van 8,6 

voor zowel de inhoud van de lezing als de spreker. 

Propriocepsis is het bewust zijn van waar je lichaam en 

ledematen zich bevinden en hoe ze bewegen in relatie 

tot de omgeving en tot elkaar. Door het stimuleren van de 

proprioceptie ontwikkelen honden goede motorieke 

vaardigheden, coördinatie, balans en het geeft een hond 

zelfvertrouwen. Daarnaast verkleint het de kans op 

blessures, zowel in het gewone leven als in de sport. Sam 

Turner gaat in op vragen als: Wat kunnen fokkers en 

eigenaren van pups doen om deze vaardigheid van jongs 

af aan optimaal te laten ontwikkelen? Wat kun je pups 

aanbieden, vanaf welke leeftijd, hoe bouw je het op en 

waar moet je op letten?

Volgende lezing

De volgende lezing in het kader van de Raad van Beheer 

Kennis Tour wordt op woensdagavond 13 december in 

Berlicum gegeven door dr. ir. Pieter Oliehoek. Titel: 

‘Fokken voor diversiteit – de noodzaak van dek-

beperkingen en het nut van inkruisen van andere rassen’. 

Deze lezing is al uitverkocht.

ROYAL CANIN NIEUWE PARTNER KENNIS TOUR

De Raad van Beheer is verheugd te kunnen melden dat 

Royal Canin met ingang van 2018 voor drie jaar partner 

is van de Raad van Beheer Kennis Tour. Het concern 

neemt het partnership over van Eukanuba, dat de 

afgelopen drie jaar partner was. 

Overige partners van de Kennis Tour zijn Reaal Dier & 

Zorg en Bayer. Door de ondersteuning van de drie zeer 

gewaar deerde partners kunnen wij de sessies van de 

Kennis Tour blijvend aanbieden tegen het lage tarief 

van €19,50. Uiteraard danken wij partner Eukanuba 

voor hun steun in de afgelopen drie jaar.

Royal Canin is eveneens onze partner in Sport, Youth en 

Werkhonden. Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Het programma voor de Kennis Tour 2018 is al bekend. 

Aanmelden kan vanaf 1 december aanstaande. Kijk op 

www.houdenvanhonden.nl/kennistour 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
http://www.puppyverschillen.nl/
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NIET VERGETEN: HOND VAN HET JAAR SHOW

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover: de Hond van het Jaar Show 2017. Deze geweldige show 

wordt gehouden op 14 januari 2018 in De Flint, Amersfoort. Die mag u niet missen, hetzij als (uitgenodigde) 

deelnemer, hetzij als toeschouwer!

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor je je kunt inschrijven. Op basis van de prestaties 

van hun hond worden eigenaren uitgenodigd hun hond aan 

te melden voor de show. Daarnaast kunnen rasverenigingen 

hun clubwinnaars aanmelden met het speciale aanmeld-

formulier, alleen bereikbaar voor verenigingen. 

Wilt u de criteria voor deelname nog eens rustig 

doornemen, kijk dan op onze website. 

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het Jaar 

show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst hieronder.

 → Rasgroep 1: Cindy Kerssemeijer

 → Rasgroep 2: Harry Lafleur

 → Rasgroep 3: Anita Gielisse

 → Rasgroep 4: Dick Rutten

 → Rasgroep 5: Marion ten Cate

 → Rasgroep 6: Paul Sanders

 → Rasgroep 7: Gerard Mensink

 → Rasgroep 8: Hannie Warendorf

 → Rasgroep 9: Wil Schrander

 → Rasgroep 10: Ricky Lochs-Romans

 → Veteranen: Jan de Gids

 → Nederlandse Rassen: Roel van Veen

 → Best in Show: Rob Douma

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar show ook als 

toeschouwer bezoeken. Vanaf half december vindt u 

hierover meer informatie op onze website. En meer 

achtergrondinformatie over de Hond van het Jaar Show 

vindt u op de speciale webpagina. 

Zoek de 
verschillen

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2017/
http://www.puppyverschillen.nl/
http://www.puppyverschillen.nl/
http://wds2018.com/nl/
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Nimrod 2017 gewonnen door labrador retriever

Op maandag 13 november jl. werd op het terrein van Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch (L.) de 44e Nimrod 

jachtproef gehouden. Winnaar van deze prestigieuze proef werd met 281 punten Wilfred Schenk met zijn Labrador 

Retriever James v.d. Waterlandspolder. 

Als tweede eindigde Annemarijn Bierenga met haar Duitse 

staande hond Ponyo uit h. Vijfde Dingfpil (253 pt.). De 

derde plaats was voor Albert de Graaff met zijn Labrador 

Retriever Salvador Dali of Upperclaws (244 pt.). Aan zes van 

de achttien deelnemende honden, waar onder de nummer 1 

tot en met 3, werd het felbegeerde AA-diploma uitgereikt. 

Dat betekende dat deze honden alle apporten op de drie 

proeven hadden binnen gebracht. 

Genoten

Bestuurslid Albert Hensema van de Raad van Beheer was 

er de hele dag bij: ‘Ik heb genoten, het is onvoorstelbaar 

hoe deze honden voor hun baas werken en de apporten 

binnenhalen. De passie voor de hond en de werklust van 

de hond voor zijn baas spatte er vanaf! Het evenement 

was goed georganiseerd, er was een mooi paviljoen met 

stands en veel belangstelling tot aan het einde toe. Er 

was een pendeldienst waar je gebruik van kon maken om 

van de ene locatie naar de andere te komen. Gezien het 

mooie weer en de prachtige omgeving heb ik evenwel 

die dag alles lopend afgelegd en veel van de honden en 

hun eigenaren tijdens de proeven kunnen zien. Het is 

echt de moeite waard dit mee te maken! Ik kan iedereen 

aanraden om dit unieke evenement een keer te 

bezoeken, het is altijd de tweede maandag in november!’ 

De complete uitslag van de Nimrod vindt u op  

www.orweja.nl. 

Alle 18 deelnemers bij elkaar

Blij met de geleverde prestatie Buit binnen... 

Winnaar Wilfred Schenk met 

zijn Labrador Retriever 

James v.d. Waterlandspolder

Het toegestroomde publiek geniet
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Belangrijk: bescherming tegen leptospirose

Leptospirose (ook wel Ziekte van Weil) kun je krijgen 

als je in contact komt met urine, water of grond 

besmet met leptospiren (bacteriën). Zowel mensen 

als honden kunnen er ziek van worden, nadat de 

bacterie via wondjes of slijmvlies is binnengedrongen. 

Leptospirose-infectie kan levensbedreigend worden 

wanneer de nieren, lever, hersenen, longen of hart 

geïnfecteerd raken. Goede vaccinatie wordt dan ook 

met klem aanbevolen! 

We schatten dat ongeveer de helft van de Nederlandse 

honden tegen leptospirose wordt gevaccineerd. Voor 

een goede bescherming zijn twee basisvaccinaties 

vereist, waarna jaarlijks gevaccineerd moet worden. De 

traditionele vaccins bieden immuniteit tegen twee typen 

leptospiren, sinds 2012 is er een vaccin dat beschermt 

tegen vier typen. 

Bescherming

We raden aan de eerste keer twee vaccinaties te geven 

met een tussentijd van vier weken, waarmee de hond 

voor circa een jaar beschermd is. Daarna kan de 

vaccinatie jaarlijks herhaald worden. Als uw hond 

regelmatig in contact komt met oppervlaktewater, is het 

aan te bevelen om jaarlijks te vaccineren. Het is niet 

mogelijk om de bescherming tegen leptospirose met 

zogenaamde titertests aan te tonen. 

Risico voor mensen

Ook mensen kunnen ziek worden van leptospiren. 

Jaarlijks worden gemiddeld dertig gevallen van veelal 

ernstige leptospirose gediagnosticeerd met een 

duidelijke piek in de periode juli-november. Ongeveer 75 

procent van de ernstige gevallen leidt tot opname in het 

ziekenhuis. Het aantal milde gevallen is onbekend, maar 

vormt waarschijnlijk een veelvoud van de ernstige 

gevallen. 

Meer lezen?

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leptospirose 

https://www.mcvoordieren.nl/ziekte-van-weil

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is het 

verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te tonen 

aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het paspoort 

van uw hond te controleren. 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

Regelmatig in contact met water? Vaccineren is dan aanbevolen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leptospirose
https://www.mcvoordieren.nl/ziekte-van-weil
http://www.puppyverschillen.nl/
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PROMOTIE WORLD DOG SHOW 2018

Tijdens de World Dog Show 2017, die van 8 – 12 november jl. in Leipzig werd gehouden (zie verslag elders in deze 

Raadar), maakte de Raad van Beheer uitgebreid reclame voor de World Dog Show 2018 in Amsterdam. In onze 

speciale WDS2018-stand, die veel publiek trok, gaven wij allerhande informatie over dit grootse evenement, dat 

van 9 t/m 12 augustus 2018 in de RAI wordt gehouden.

Onder het motto ‘Show the world your talent’ belooft de 

WDS2018 een uniek internationaal evenement te worden. 

Vier dagen lang draait alles puur om houden van honden. 

Er zijn in de periode van 9 t/m 12 augustus 2018 drie 

shows waar u aan mee kunt doen: De World Dog Show, 

de Benelux Winner en de Rasgroep Shows. Naast shows 

kunt u tijdens deze vier dagen ook van alles beleven op 

het gebied van houden van honden. Er zijn onder andere 

lezingen, workshops en demonstraties en natuurlijk zijn 

er allerlei stands waar van alles voor de hond te koop is. 

We gaan van de World Dog Show 2018 een geweldig 

feest maken en hopen dat u er bij bent – als deelnemer 

of als bezoeker!

Meer actuele 

informatie over 

de World Dog 

Show 2018 

vindt u op www.

wds2018.com. 

Daar vindt u 

onder andere 

het programma

boekje. U kunt 

de voorbereidingen 

natuurlijk ook volgen via 

Facebook.

workshop Honden Welzijn Team 

Op zaterdag 11 november jl. woonde het Honden 

Welzijn Team van de Raad van Beheer een workshop 

bij van de Stichting Kynokien in Ermelo. 

De leden kregen een uiteenzetting over de geschiede-

nis van de hond als huisdier en zijn (voormalige) 

functies. De workshop ging voorts in op de vraag hoe 

de ideale hond eruitziet, en hoe je aan een hond ziet of 

hij wat mankeert. Tot slot ging de groep aan de slag 

met “Honden-EHBO voor dummy’s”, zodat ook de 

HWT-leden eerste hulp kunnen bieden totdat er een 

dierenarts is.

Op zaterdag 20 januari vindt deel 2 van de workshop 

plaats, eveneens bij Kynokien.
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http://www.wds2018.com
www.facebook.com/worlddogshow2018/
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‘Danish Design’ in de IT

Na een bezoek aan de Belgische Kennel Club is een 

kleine delegatie van de Raad van Beheer half november 

bij de Deense Kennel Club op bezoek geweest om hun 

IT-systeem te bekijken. Een inspirerend bezoek, dat veel 

stof tot nadenken gaf, vooral omdat de aanpak van de 

Deense collega’s een volstrekt andere was dan die van de 

Belgische collega’s. 

De Deense Kennel Club maakt geen gebruik van bestaande 

software-oplossingen, maar laat alles op maat maken. Dit 

komt doordat zij hun systeem opzetten toen er nog niet zulke 

uitgebreide CRM-pakketten op de markt waren. Hierdoor 

was de keuze voor volledig maatwerk logisch. Ze zijn daar 

erg enthousiast over, omdat dit veel flexibiliteit geeft om de 

IT goed aan te laten sluiten op de bedrijfsprocessen. Eerder 

hebben we bij de Belgische Kennel Club gezien dat daar juist 

gekozen is voor bestaande software-oplossingen als 

vertrekpunt, met een stuk maatwerk daar bovenop. 

Ook op andere punten verschillen beide systemen 

wezen lijk. De Nederlandse delegatie heeft van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om diverse andere zaken 

te bespreken. Zo is bekeken hoe de ECVO-oogonder-

zoeken zijn geauto matiseerd, en is er gesproken over het 

opstellen van nor men voor de verschillende rassen. In 

zowel België als Denemarken gelden al ras-specifieke 

eisen voor gezond heids  onderzoeken, terwijl dit in 

Nederland nog moet worden uitgewerkt voor de 

Normenmatrix. Ook hebben we diverse vragen van onze 

Deense collega’s kunnen beant woorden. Een nuttig 

bezoek dat veel ideeën en energie opleverde.

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

Betrouwbare meting

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

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt 

maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van 

Beheer in Amsterdam. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via 

m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 

contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken.

https://www.houdenvanhonden.nl/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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Founded by

AMSTERDAM 
WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Meer dan voeding.

Holland Cup
Vrijdag 8 december 2017- 
Alle FCI-groepen. Een CAC/CACIB 
show voor alle rassen

128e Winner Show
Zaterdag 9 december 2017, FCI groep 2-3-5-9
Zondag 10 december 2017, FCI groep 1-4-6-7-8-10
Een show voor alle rassen met dubbel CAC, CACIB,
de titels Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner
en kwalificatie voor Crufts 2018

www.winnershow.nl

Hond2017 is een initiatief van de “Raad van Beheer”

Met demonstraties, workshops, clinics, stands, hondendorp en meer.
8, 9 en 10 december 2017 - The place to be!

http://www.winnershow.nl
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PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE OKTOBER 2017

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 oktober zijn: Anique Ingamells 

(VVV-cadeaubon), F.H. van Dam (boek ‘Kyno logische Kennis 1’) en Mariska Lamme (boek 

‘Het fokken van rashonden’). 

Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op. 

Ook meedoen met de PuppyEnquête? 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

Volg ons op  en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

10 
NUMMERSvoor € 46,25 

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Word nu abonnee of geef cadeau!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.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
http://www.onzehond.nl/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
http://www.puppyverschillen.nl/
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NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures bij diverse aangesloten verenigingen. Voor meer 

informatie over de vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website 

 →  KC Uden en omstreken zoekt een Instructeur Behendigheid (Agility) (m/v)

 →  KC Uden en omstreken zoekt een Instructeur Gehoorzaamheid (m/v)

 →  KC Uden en omstreken zoekt een Instructeur Ringtraining (m/v)

 → Nederlandse Bouvier Club zoekt een Voorzitter (m/v)

 → Nederlandse Bouvier Club zoekt een Secretaris (m/v)

‘RAAD HET RAS’ november: LEONBERGER

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand 

meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met 

fotobureau Kynoweb plaatsen we een troebele foto van een rashond 

en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van 

het goede antwoord wordt iedere maand het boek ‘Fokken van 

rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand november was Leonberger. Winnaar 

van deze maand is Kim Geerlings uit Culemborg. Zij krijgt haar 

prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te 

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens 

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

2 december 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen).

8-10 december 2017:  Hond2017, RAI Amsterdam

13 januari 2018:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

14 januari 2018:   Hond van het Jaar Show, De Flint in 

Amersfoort.

4 t/m 6 mei 2018:  Animal Event, Hilvarenbeek

27 mei 2018:  Dag van de Hond

30 juni 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

9 t/m 12 augustus 2018:  World Dog Show 2018 in Amsterdam

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 17 december 2018:  Hond 2018 in Amsterdam RAI

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

https://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.houdenvanhonden.nl/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer/
https://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
https://hulphond.nl/

