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De Raad van beheer Kennis Tour gaat door in 2018 
Reserveer vanaf 1 december uw plaatsen voor het nieuwe jaar!

De Raad van Beheer Kennis Tour is een doorslaand succes, met steevast uitverkochte zalen in 2017. De lezingen

reeks, gericht op fokkers, hondenbezitters en liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters, 

fokadviescommisies en kynologenclubs, voorziet duidelijk in een behoefte. Daarom krijgt de Tour ook in 2018 

weer een vervolg, met opnieuw een keur aan deskundige sprekers. Vanaf 1 december aanstaande kunt u uw 

plaatsen reserveren. Vol is vol!

De Kennis Tour bestond in 2017 uit een serie lezingen 

door diverse toonaangevende sprekers. Zo waren er 

lezingen van Stichting Hulphond over hun fok- en 

trainingsprogramma, dr. Paul Mandigers over epilepsie bij 

honden, Marjolein Roosendaal over kleuren, Sam Turner 

over propriocepsis bij de pup en dr. ir. Pieter Oliehoek 

over fokken voor diversiteit. De lezingen werden 

meerdere malen, verdeeld over het hele jaar, gehouden 

op verschillende locaties in het land. Ze waren steevast 

uitverkocht. In totaal trok de Tour maar liefst ruim 700 

geïnteresseerde bezoekers, die gemiddeld een 8,5 als 

waarderingscijfer gaven! Gezien dit succes prolongeert 

de Raad van Beheer de Kennis Tour van harte in 2018! 

Special 
Kennis 
Tour

Partners in sport

Dank aan onze partners!

De Raad van Beheer is heel blij met de steun van 

partners Royal Canin (die deze rol overneemt van 

Eukanuba), Reaal Dier & Zorg en Bayer Animal Health. 

De Raad van Beheer ziet dit partnerschap als een 

bevestiging van het feit dat we op de goede weg zijn 

met de Kennis Tour. Mede dankzij hen kunnen we de 

hoogwaardige lezingen van de Kennis Tour tegen een 

aantrekkelijk tarief (€ 19,50) blijven organiseren.

https://www.royalcanin.nl/


2Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 5   |   nummer 13   |   november 2017 Raadar

Programma Raad van Beheer Kennis Tour 2018

Hieronder het programma van de Kennis Tour. Bij de locatie 

staat alleen een plaatsnaam, achterin vindt u de adressen die 

daar bij horen. Omdat de sessies in 2017 zo snel uitverkocht 

waren, beschikken we dit jaar over grotere zalen.

SHELTER MEDICINE EN HYGIËNE IN KENNELS

Spreker: drs. Ruth van der Ley

Datum: woensdag 17 januari

Locatie: Woudenberg

Sinds enkele jaren worden dierenartsen voor gezelschaps-

dieren ook opgeleid in de veterinaire begeleiding van de 

bedrijfsmatige houderij, zoals dierenopvangcentra, maar 

ook honden- en kattenfokkerijen. Dit vakgebied, Shelter 

Medicine, besteedt aandacht aan huisvesting en bedrijfs-

voering, met zorg voor fysiek en mentaal welzijn van de 

gehouden dieren.

Een hygiënische leefomgeving is belangrijk voor de 

gezondheid van mens en dier. Wij zijn als houders van 

gezelschapsdieren verantwoordelijkheid voor een gezonde 

en schone omgeving. De lezing gaat in op de eigen-

schappen van verschillende ziektekiemen in de omgeving 

die onze honden ziek kunnen maken. Dus hoe maak je 

eigenlijk schoon en hoe/wanneer desinfecteer je?

Over de spreker

Drs. Ruth van der Ley is 

Specialist in Opleiding 

Shelter Medicine aan de 

Faculteit Diergeneeskunde, 

departement Gezelschaps-

dieren. In 1988 studeerde zij 

af als bioloog aan de RU 

Groningen en in 2007 als 

dierenarts aan de Faculteit 

Diergeneeskunde. Ze werkte van 1998 tot 2001 als 

beleids mede werker bij verschillende dieren be scher-

mings organisaties (Nederland, Verenigde Staten) en was 

van 2007 tot 2009 werkzaam als (asiel)dierenarts. 

PROPRIOCEPSIS VOOR DE PUP

Spreker: Sam Turner

Data: dinsdag 6 februari

Locatie: Zwolle

Voor deze sessie worden 15 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend.

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 

proprioceptie ontwikkelen honden goede motorieke 

vaardigheden, coördinatie, balans en zelfvertrouwen. 

Daarnaast verkleint het de kans op blessures, in zowel 

het gewone leven als de sport. 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?

Over de spreker

Sam Turner 

studeerde ethologie 

aan de Universiteit 

Wageningen. Ze 

heeft sinds 2005 

haar eigen honden-

school, Paws4Fun. 

Ze ontwikkelde de cursus Balans en Coördinatie en geeft 

hiervoor ook instructeurs opleidingen in binnen- en 

buitenland. Het belang van verantwoorde beweging van de 

hond staat voorop. Jonge honden, sport honden, oudere 

honden en honden in een revali datietraject krijgen hiermee 

een sterke lichamelijke onder steuning. Haar manier van 

begeleiden van pups via puppy gym en het puppy parcours 

is innovatief. Sam werkt graag samen met fokkers om de 

pups en hun toekomstige eigenaars al vroeg een ‘rugzakje’ 

met tips en opvoed kundige handvatten mee te geven.  

UPGRADE JE KENNIS OVER HONDENGEDRAG

Spreker: Eline Teygeler

Data: woensdag 21 maart in Nieuwerkerk a/d IJssel, 

donderdag 14 juni in Berlicum, en woensdag 10 oktober 

in Zwolle

Voor deze sessie worden 15 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend.

Met welke (honden)emoties hebben we te maken bij het 

houden van honden en hun training? Het beheersen van 

emoties is een belangrijke vaardigheid voor hond en 

eigenaar. Wat is zelfbeheersing/impulscontrole precies 

en kun je dat een hond leren? Nieuwe inzichten worden 

besproken met betrekking tot socialisatie, het effect van 

de zorg van de moeder op het gedrag van de pup en de 
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genetische basis van (probleem)gedrag bij de hond.

Verder gaat de lezing over sociale vaardigheden die een 

hond nodig heeft, de vaardigheden die hij kan leren en 

de kracht en beperking van de genetische aanleg.

Over de spreker

Eline Teygeler is als 

gedragstherapeut en 

mede-eigenaar 

verbonden aan Tinley 

Gedragstherapie voor 

dieren. Ze geeft 

voorlichting in dieren-

gedrag en adviseert bij het oplossen van probleem-

gedrag bij honden, katten en konijnen. Als docent bij 

Tinley Academie is zij mede verantwoordelijk voor de 

ont wikkeling van lesmateriaal en wordt zij bij 

verschillende instellingen ingehuurd als docent, zoals 

DogVision, Helicon Opleidingen en bij Politiekorpsen. 

KRAKEN EN PRIKKEN? DE TOEPASSING VAN 

CHIROPRACTIE, OSTEOPATHIE EN ACUPUNCTUUR 

BIJ HONDEN

Spreker: Leida Visee

Data: dinsdag 10 april in Woudenberg,  

dinsdag 10 juli in Zwolle

Aan de basis van goed bewegen staat, behalve het 

bewegingsapparaat, ook een optimaal functionerende 

wervelkolom van de hond. Chiropractie en osteopathie 

houden zich met de wervelkolom bezig. Oorzaken en 

gevolgen van wervelkolomblokkades worden toegelicht 

en overeenkomsten en verschillen tussen de behandel-

methoden komen aan de orde. 

Acupunctuur is een van oorsprong Chinese behandel-

wijze die al duizenden jaren met veel succes toegepast 

wordt, en die zich uitstekend laat combineren met zowel 

chiropractie als osteopathie. Achtergronden en 

toepassingen van acupunctuur komen aan bod, zowel 

theoretisch als aan de hand van praktijkgevallen.

Over de spreker

Leida Visée studeerde in 

1987 af als dierenarts. In 

2004 studeerde ze af als 

veterinair chiropractor aan 

de European Academy for 

Veterinary Chiropractic. In 

2005 behaalde ze haar 

certificering als veterinair 

acupuncturist bij de International Veterinary 

Acupuncture Society (IVAS). Leida was jarenlang docent 

aan de Backbone Academy in Duitsland, en richtte in 

2013 samen met collega Anneke Schellingerhout het 

Supple Spine Institute op, dat onderwijs in manuele 

technieken voor dierenartsen en dierfysiotherapeuten 

verzorgt. In 2016 voltooide ze de driejarige 

osteopathieopleiding “animal normalization therapy”. In 

haar complementaire praktijk Chiron in Zeist behandelt 

ze gezelschapsdieren.

VAN PUPPYRUIS TOT ECHOSCREENING; VRAGEN EN 

ANTWOORDEN OVER HARTZIEKTE BIJ RASHONDEN

Spreker: Mark Dirven

Data: woensdag 16 mei in Nieuwerkerk a/d IJssel, 

dinsdag 28 augustus in Berlicum en woensdag 19 

december in Ermelo

Wat doe ik als mijn puppy hartruis heeft? Verdwijnt die 

puppyruis nog, of niet? Welke hartziekte komt binnen 

mijn ras vaak voor ? Moet ik mijn hond laten screenen op 

hartziekte? Door wie kan ik mijn hond het beste laten 

screenen? Zijn alle hartziektes erfelijk? Bij mijn hond is 

een hartziekte vastgesteld, wat nu? 

Zomaar wat vragen waar hondenliefhebbers mee zitten 

en waarvan de antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. 

Cardioloog Mark Dirven zal deze en andere vragen aan 

de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke 

onderzoeken proberen te beantwoorden.

 

Over de spreker

Dierenarts Mark Dirven 

werkt als specialist 

cardiologie (Diplomate 

ECVIM-CA Cardiology) in 

de Universiteitskliniek 

voor Gezelschapsdieren 

in Utrecht en in AniCura 

Diergeneeskundig 

Verwijscentrum 

Dordrecht en AniCura 

Specialistisch 

Verwijscentrum Rijswijk. 

Door deze unieke combinatie van praktijk en universiteit 

kent hij de (on-)mogelijkheden van de diagnostiek 

(inclusief screening) en behandeling van hartziekte in de 

praktijk en weet hij wetenschap naar de praktijk te 

vertalen. Onder de naam Ictuscordis verzorgt hij lezingen, 

nascholingen en trainingen voor eigenaren, fokkers, 

dierenartsen en veterinaire industrie.
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BEN IK WEL DE BESTE VRIEND VAN MIJN HOND?

Spreker: prof. dr. Frans van Knapen

Data: woensdag 12 september in Ermelo,  

dinsdag 13 november in Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor deze sessie worden 10 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend.

In de lezing komen aan de orde: infectieziekten die met 

importhonden meekomen, de vertrouwde parasitaire 

infecties in Nederland “waar we maar niet aan willen” (‘Mijn 

hond is gezond en ik zie nooit wormen.’). Ook gaat het over 

(persoonlijke) hygiëne en huisdieren:  de hond is een 

volwaardig lid van het gezin en toch een risico voor de 

gezondheid van de familie... En: moeten we nou kiezen 

tussen volledig vegetarisch voedsel of volledige rauw 

vleesvoedsel of is er nog een verstandiger alternatief? 

Frans van Knapen gaat graag in discussie op dit punt.

Over de spreker

Prof. dr. Frans van Knapen is hoog-

leraar Levens middelen hygiëne en 

Veterinaire Volks gezondheid aan de 

Faculteit Diergeneeskunde van de 

Universiteit Utrecht. Hij promo veerde 

in 1984 in de Genees kunde. Op dit 

moment is hij voorzitter van de 

Divisie Veterinary Public Health. Hij was en is lid van veel 

nationale en internationale commissies, waaronder de Raad 

voor Dierenaangelegenheden, en verenigingen op het 

gebied van parasitologie en veterinaire volksgezondheid.

DE WERELD VAN KLEUREN BIJ HONDEN

Spreker: Marjolein Roosendaal

Datum: Zaterdag 20 oktober 2018 hele dag!

Locatie: Ermelo

Mensen die hele dag komen, hebben voorrang. Vanaf 

januari kunt u ook inschrijven voor losse dagdelen.  

Per dagdeel worden er 15 nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters toegekend.

Inhoud ochtend (10.00 – 12.30 uur) – kleuren, vacht:

Iedere fokker heeft wel een idee over hoe het zit met de 

kleuren binnen zijn ras. Wie zich erin verdiept heeft, weet 

dat experts als Little er boeken vol over hebben ge-

schreven. Maar de wetenschap staat niet stil en met grote 

regelmaat worden er nieuwe dingen ontdekt, juist op het 

gebied van kleuren. Little had in veel gelijk en in veel ook 

niet. Deze interactieve lezing gaat in op de kleuren die we 

kennen, de eigenschappen die we ervan kennen en de 

conclusies die we daaruit kunnen en mogen trekken. Wat is 

de zin van selectie op kleur? Waarom zou je dat wel of juist 

niet moeten doen? En wat is er nou eigenlijk waar van die 

verhalen over kleurge bonden eigenschappen?

Inhoud middag (13.00 – 15.30 uur) deel 2 – kleuren, 

oog, neus en ziektes:

We weten in grote lijnen hoe het zit met de kleuren en 

vachten van onze honden, maar hoe zit het met 

neuskleuren? En al die andere afwijkende kleurenzaken in 

vachten en aan honden? En wat is er waar van die 

verhalen over oogkleuren en de link met de vachten?  Hoe 

zit het met ziektes, houden die echt verband met kleur? En 

hoe dan? Deze vervolglezing gaat in op de vererving van 

de kleuren en kijkt naar de relatie met andere zaken.

15.30 16.00 uur – rasspecifieke vragen van deelnemers 

(vooraf insturen + uit zaal).

Over de spreker:

Marjolein Roosendaal is 

sinds 2002 werkzaam als 

(wetenschaps)journalist en 

heeft zich gespecialiseerd 

in fokkerij en genetica van 

honden. Genetica van 

kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid hebben 

haar bijzondere belangstelling. Marjolein heeft 

meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine 

populaties. Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese Stabijs en 

tegen woordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer. 

Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-projecten.

DE LOCATIES

 → Ermelo: KNHS-centrum,  De Beek 125, Ermelo  

 → Zwolle: Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, Zwolle

 →  Woudenberg: zalencentrum De Schimmel, 

Stationsweg Oost 243, Woudenberg

 →  Berlicum: zalencentrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 

Berlicum (bij Den Bosch)

 →  Nieuwerkerk a/d IJssel: Van der Valk Hotel, 

 Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel

Aanmelden

De entree bedraagt € 19,50. Toegang voor de dubbele 

sessie over kleuren van Marjolein Roosendaal bedraagt 

inclusief lunch € 39,-. (Woont u slechts een dagdeel bij 

dan betaalt u € 19,50.) U kunt zich vanaf 1 december 

aanmelden voor het bijwonen van een of meer sessies 

van de Kennis Tour via onze webwinkel op www.

houdenvanhonden.nl/kennistour. De ervaring leert dat 

de sessies snel zijn uitverkocht. Wees er dus snel bij! 

http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour

