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CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 2018 IS BEKEND!
Op 27 mei organiseert de
Raad van Beheer weer de
landelijke Dag van de Hond.
Voor de promotie van deze dag
laten we ieder jaar een nieuw,
aansprekend campagnebeeld
ontwerpen. Daarbij vragen wij
u uit verschillende ontwerpen
de beste te kiezen. Daar werd
massaal op gereageerd. De
winnaar werd het plonzende
Kooikerhondje, gefotografeerd
door Margo Kleinjan!
Stemmen kon tot 4 februari
jongstleden. Meer dan 1.600
hondenliefhebbers hebben
gestemd. Met maar liefst 25
procent van de stemmen won
het beeld van het rennende
Kooikerhondje.
Met de keuze van het
campagnebeeld start meteen
ook de promotiecampagne voor
de Dag van de Hond, met als
thema Sport & Spel. Die dag zijn
er op meer dan dertig locaties
door het hele land leuke en
boeiende activiteiten met
honden te beleven. Zet dus in
uw agenda en kijk regelmatig op
www.dagvandehond.nl om te
zien welke locaties bij u in de
buurt meedoen!
Houden van honden
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TILOU, GEZICHT VAN DE DAG VAN DE HOND
Het Kooikerhondje dat zo heerlijk aan het plonzen
is op het campagnebeeld van de Dag van de Hond,
is Tilou (5) uit Goes. ‘Het is ons school-, hulp- en
sporthondje’, vertelt eigenaresse Sylvia Vos. ‘En nu
is ze ook nog eens “het hondje van de Dag van de
Hond”. Ik ben super trots!’
De foto van Tilou werd gemaakt door Margo Kleinjan uit
Ridderkerk, de fokker waar Tilou vandaan komt en goede
vriendin van Sylvia. ‘De foto heeft ze vorig jaar tijdens
een strandwandeling gemaakt. Margo zit in het bestuur
van de rasvereniging en stuurde de foto in voor het boek
Verrassende Nederlandse Hondenrassen. Later vroeg de
Raad van Beheer of ze de foto voor de campagne
mochten gebruiken. Dat vonden we natuurlijk prima!’
Therapiehond
Sylvia sport volop met Tilou: ‘We doen samen aan Agility,
FCI Obedience, Hoopers – het is een heerlijk actief
hondje. Wat dat betreft klopt die foto helemaal!’ Ze zet
Tilou ook in op de school voor speciaal onderwijs De
Tweern, voor kinderen met allerlei (leer)problematiek,
waar zij als leerkracht werkzaam is. ‘Tilou is hier therapie

hond, ze wordt ingezet om kinderen met sociaalemotionele problemen te helpen. Als ik aan het werk
ben, is ze schoolhond en loopt ze tussen de kinderen
door. Dan zorgen de kinderen voor haar en andersom.
Kinderen die verdrietig zijn, troost ze door tegen hen aan
te kruipen of met hen te gaan spelen.’

REACTIE OP UITZENDING KASSA OVER HOOGRISICOH ONDEN
Op zaterdag 3 februari jl. besteedde het tv-programma Kassa (BNN-Vara) aandacht aan hoogrisicohonden.
Hieronder de reactie van de Raad van Beheer op deze uitzending.
Opmerking vooraf: Na een oproep van de redactie van
Kassa heeft de Raad van Beheer geprobeerd de
redactie te benaderen om input te geven. Helaas heeft
de redactie daar nooit op gereageerd. De Raad van
Beheer kan zich niet vinden in de tendens van de
uitzending en de opinies van mevrouw Boissevain
(advocaat en dierkundig ingenieur), en de heer Moorlag,
(Tweede Kamerlid Economische Zaken en Klimaat,
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid).
Geen fokverbod
De Raad van Beheer vindt het uitermate belangrijk om
bijtincidenten te voorkomen. Wij werken daartoe samen
met het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en andere organisaties om effectieve en
rechtvaardige preventieve maatregelen te bepalen. Wij
blijven echter geen voorstander van rasspecifieke
wetgeving, en in het bijzonder een fokverbod. Deze

maatregel staat in schril contrast met de conclusies van
het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van de
Universiteit Wageningen in opdracht van de gemeente
Amsterdam. Daarnaast is in het verleden gebleken dat
deze maatregelen moeilijk te handhaven zijn en geen
effect sorteren. Ook de ervaringen in het buitenland
staven dit, en steeds meer overheden stappen af van
rasspecifieke maatregelen, zoals recent Montreal
(Canada) en de Vrijstaat Thüringen (Duitsland). Ook in het
door de heer Moorlag als voorbeeld genoemde Verenigd
Koninkrijk staat de maatregel ter discussie.
De Raad van Beheer werkt en denkt graag mee aan het

Houden van honden

2

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 4 | februari 2018

identificeren en registreren van niet-rashonden, net als
aan de realisering van een DNA-databank voor nietrashonden. Onze eigen visie en ideeën over bijtinci
denten vindt u op onze website.
Interview
In de discussie over hoogrisicohonden zond omroep
WNL op dinsdag 13 februari een item uit over twee

Raadar

vrouwen die door een hoogrisicohond waren aange
vallen. Namens de Raad van Beheer werd bestuurslid
Roelof Nuberg kort geïnterviewd. Hij bracht naar voren
dat de schuld en consequenties nog steeds te veel bij de
hond worden gelegd en te weinig bij de eigenaar. Hij
pleit voor meer kennis (dus cursussen) voor eigenaren en
als laatste middel een houdverbod voor mensen die
hardleers zijn. Bekijk het interview.

MINISTER VAN LNV OVER HOOGRISICOHONDEN EN FAIRFOK
De Raad van Beheer is positief over de inhoud van de
verzamelbrief dierenwelzijn van die Carola Schouten,
minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid,
begin februari aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin
gaat zij in op de problematiek van de zogenoemde
hoogrisicohonden en op de voortgangsrapportage
Fairfok. Hieronder een samenvatting.
Hoogrisicohonden: houder is eerst-verantwoordelijk
De minister vindt dat de houder eerst-verantwoordelijke
is voor zijn hond. Om bijtincidenten te voorkomen
moeten houders zo vroeg mogelijk worden aange
sproken bij afwijkend gedrag van hun hond. De minister
wil met de gemeenten maatregelen afspreken, variërend
van een waarschuwing tot strafrechtelijk optreden. Een
verplichte cursus op maat behoort daar ook toe. De
minister schrijft voor over welke kennis en vaardigheden
houders van hoogrisicohonden moeten beschikken, de
sector moet vervolgens zorgen dat de aangeboden
cursussen hieraan voldoen.
Verder overlegt de minister met gemeenten en politie
over het verzamelen van gegevens over bijtincidenten om
inzicht te krijgen in de problematiek en om welke honden
het gaat. Ook moet er volgens haar een wetenschappelijk
onderbouwde lijst met genetisch risicovolle honden
komen, die gemeenten kunnen gebruiken om samen met
ontvangen signalen via een laagdrempelig meldpunt,
problematische hond-eigenaarcombinaties eerder op te
sporen en gerichte maatregelen te treffen. De honden op
deze lijst zijn niet per definitie gevaarlijk, maar zijn op
grond van de aangeboren kenmerken (kaakstructuur,
kaakkracht, doel waarvoor het dier gefokt is) wel als
genetisch risicovol te bestempelen.
Minister positief over Fairfok-voortgangsrapportage
De minister is positief over de voortgangsrapportage. Ze
ziet dat er binnen de hondenfokkerij goede stappen worden
gezet op weg naar een gezonde en sociale hond. Zo zijn

rasstandaarden die aanleiding kunnen geven tot welzijns
problemen bijgesteld en weten alle Nederlandse keur
meesters dat het uiterlijk van een rashond pas beoordeeld
mag worden als gezondheid en welzijn zijn geborgd.
Dierenartsen registreren welke problemen zich bij dieren
voordoen, om inzicht te krijgen in de ernst en omvang
van de problemen met rashonden en look-alikes. De
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergenees
kunde heeft de richtlijn “Tegengaan van erfelijke en/ of
schadelijke raskenmerken bij honden en katten”
opgesteld en geïmplementeerd.
De minister ziet echter ook dat de omslag in de
hondenfokkerij tijd kost. Omdat diverse acties uit het
Fairfok-programma meer tijd vragen, geven de Fairfokdeelnemers aan dat de realisatie hiervan ook na het
formele einde van het programma in 2018 onverminderd
door zal gaan. Men werkt vooral aan hulpmiddelen voor
de fokker om een zorgvuldige reu-teefcombinatie te
kunnen maken, en aan een gelijkgerichte communicatie
over wat een gezonde en sociale hond is en waar de
consument bij aankoop op moet letten.
Lees onze reactie op de brief van de minister en de
voortgangsrapportage op onze website

Houden van honden
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FAIRFOK: KEURING ZWITSERSE WITTE HERDERS
Op 28 januari jl. was de eerste aankeuring sinds 2008
van outcross van Zwitserse Witte Herders met niet bij
de FCI geregistreerde witte herdershonden. De acht
gekeurde honden, vier reuen en vier teven, kunnen
volgens de keurmeesters een wezenlijke bijdrage
leveren aan de Nederlandse populatie. Nieuw succes in
het kader van Fairfok!
De keuring vond plaats in het DogCenter te Kerkwijk en
werd zeer zorgvuldig uitgevoerd onder toezicht van de
selectiecommissie. De onderlinge samenwerking was
uitstekend en er heerste een prima sfeer.
Unaniem
Bij de beoordeling van de honden werd nadrukkelijk
aandacht besteed aan het uiterlijk voorkomen, het
bewegingsapparaat en het gedrag. De bevindingen van de
keurmeesters, Anita Gielisse en Jan Ebels, zijn beschreven
in gedetailleerde aankeuringsverslagen. De unanieme
mening van keurmeesters en selectiecommissie is dat de
acht gekeurde honden een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan de
gewenste verbreding van de genen
pool. Na deze aankeuring zullen de
honden aan de officiële screenings
onderzoeken onderworpen worden.
Fokgeschiktheidskeuring
Omdat de beoordelingen zeer
gedetailleerd zijn gedaan, werd
afgesproken dat de keurmeesters in
nauw overleg zorgen voor een
vertaling van de keuringsverslagen
naar een fokgeschiktheidskeuring

exterieur en gedrag van alle acht honden. Afhankelijk van
de rasvereniging en het daarbij horende VFR is dit een
waardevolle stap voorwaarts om de aangekeurde honden
voor de fok in te kunnen zetten.
Samenwerking
Deze aankeuring vloeit voort uit het plan van aanpak dat de
drie rasverenigingen voor de
Zwitserse Witte Herdershond in
overleg met de Raad van Beheer
hebben opgesteld. Meer informatie
over aankeuringen en andere
mogelijkheden om de genenpool te
verbreden, vindt u op de website van
de Raad van Beheer.

De keurmeesters vlnr: Jan Ebels, Anita
Gielisse, Jan Coppens en Erica
B akker-van de Woestijne

Het secretariaat van de selectie
commissie blijft open voor nieuwe
aanmeldingen voor aankeuring.
Gegadigden sturen een e-mail naar
fgkeuring@zwhvn.nl.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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VERTREK DIRECTEUR INGEBORG DE WOLF

Met betrekking tot de invulling van de taken van Ingeborg, die zoals u weet een duo
vormt met directeur Rony Doedijns, zal het bestuur passende maatregelen nemen
en u daarover later nader berichten. In een volgende editie van Raadar komen wij
uitgebreid terug op het afscheid van Ingeborg.

FOTO: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Directeur Ingeborg de Wolf vertrekt per 1 april 2018 bij de Raad van Beheer. Zij
heeft een nieuwe functie aanvaard bij de Wageningen Universiteit en Research
(WUR), waar zij bij Wageningen Livestock Research aantreedt als afdelingshoofd
Veehouderij & Omgeving.

Kaartverkoop Animal Event 2018 van start!
Op 4, 5 en 6 mei is de Raad van Beheer weer present op Animal Event, dat dit jaar volledig in het teken staat
van vernieuwing. De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt omgetoverd tot een dierenfestival met honderden
dierenshows, hondenworkshops, gezellige terrassen, verrassend straattheater en muziekacts. Als u voor 28
februari kaarten bestelt, krijgt u € 5,- korting!
Animal Event is het enige festival in Nederland waar dieren
centraal staan én waar je je hond mee mag nemen.
Duizenden honden met baasjes en andere dierenliefh eb
bers uit alle windstreken komen jaarlijks naar dit
driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Om
te genieten van acts, demonstraties en shows, workshops
te volgen en te shoppen bij de 200 winkeltjes met de
mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten dierenvoer.

Tijdens Animal Event valt er heel veel te leren over allerlei
soorten dieren. Alle mogelijke dierenexperts zijn op Animal
Event aanwezig om over hun passie te vertellen. Daarnaast
is het ook het Walhalla om samen met de hond naartoe te
gaan. Kijk op www.animalevent.nl
Wilt u weten hoe Animal Event er vorig jaar uitzag?
Bekijk de video.

Houden van honden
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BART MIGGELBRINK benoemd tot EREKEURMEESTER
Op zondag 28 januari jl. kreeg werkhondenkeurmeester
Bart Miggelbrink het erekeurmeesterschap uitgereikt
door de Raad van Beheer. Hij kreeg de bijbehorende
versierselen uit handen van bestuurslid Hugo
Stempher. Hieronder een afscheidswoord van de
Commissie Werkhonden (CWH).
In 2017 gaf Bart Miggelbrink aan dat hij na 35 jaar
keurmeesterschap ging stoppen. Natuurlijk respecteert
de CWH dit besluit, maar wel met een gevoel van spijt
dat een zo kundig en gewaardeerd persoon ermee stopt.
Bart was keurmeester vanaf 1 januari 1985 en heeft
gekeurd op alle hoofdevenementen in Nederland, maar
ook in het buitenland. Bovendien was Bart jarenlang lid
van de commissie bijstand africhting van de VDH en lid
van de opleiding- en begeleidingscommissie voor
africhtingkeurmeesters. Een zeer enthousiaste
hondensporter en keurmeester, die veel heeft gedaan
voor de ontwikkeling van de IPO-sport. De CWH is dan
ook blij dat de Raad van Beheer hem het erekeur
meesterschap heeft toegekend. De CWH wenst Bart en
Lies nog vele jaren in goede gezondheid!

Bart Miggelbrink (links) wordt toegesproken door bestuurslid
Hugo Stempher van de Raad van Beheer

Gelukkig is er buiten het keuren ook nog veel te doen in
hondensportland. Zo is Bart ook kernteamlid voor de
organisatie van het FCI Wereldkampioenschap
Werkhonden 2020. Deze en andere functies blijft hij nog
“gewoon” uitvoeren.

Compleet
vernieuwd

10

NUMMERS

voor

€ 47,60
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op

Houden van honden
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VOOR UW AGENDA: DATA OPLEIDINGEN EN EXAMENS
Omdat we veel vragen uit het land krijgen over de
data waarop opleidingen c.q examens plaatsvinden,
geven we hieronder een overzicht voor de cursussen
Kynologische Kennis 1 en 2, alsmede de cursus
Exterieur & Bewegingsleer.
Kynologische Kennis 1
De examens vinden plaats in De Camp in Woudenberg
op:
→→16 juni 2018
→→27 oktober 2018
Kynologische Kennis 2
De examens vinden plaats op het kantoor van de Raad
van Beheer in Amsterdam op:
→→20 april 2018
→→18 mei 2018

→→8 juni 2018
→→14 september 2018
→→19 oktober 2018
→→9 november 2018
Cursus Exterieur & Bewegingsleer
Deze cursus wordt gegeven in De Camp in Woudenberg
op:
→→7 april 2018
→→5 mei 2018
→→2 juni 2018
→→15 september 2018
→→20 oktober 2018
→→17 november 2018
Het examen vindt vervolgens plaats op 19 januari 2019.
Kijk voor meer informatie op onze website.

2018... JAAR VAN DE HOND
Op 16 februari is het Jaar van de Hond uit de Chinese astrologie begonnen. Mensen die in het Jaar van
de Hond zijn geboren, zijn eerlijk en vriendelijk, en gericht op vriendschap. Ze zijn beschermend en
rechtvaardig en kunnen goed inschatten hoe andere mensen zijn. Ze zijn graag thuis en hun familie gaat boven alles.
Mensen die in het teken van de Hond zijn geboren,
kunnen ook overdreven reageren en een hoge dunk van
zichzelf hebben. Daardoor is niets goed genoeg. Ze
vinden het moeilijk om compromissen te sluiten of om

iemand gelijk te geven. Afhankelijk van je geboortejaar
ben je type bos, vuur, aarde, goud of water; ieder type
heeft zo zijn eigen karaktertrekken. Hierover meer in de
volgende Raadar.

Onder leiding van de Commissie Flyball wordt de volgende opleiding georganiseerd:

Voor wie:
(aankomend)
FlyballInstructeurs
en Coaches.

Onderwerpen:
Materiaal, opstellen baan,
baanhoogte, gouden Flyballregels,
aanleermethodes beginners en
gevorderden in theorie en praktijk.

Docenten: Diane Verhagen, Jos van Veen en Marianne van Dongen
Dag 1: 31 maart 2018 Theorie en praktijk met “eigen” hond.
Dag 2: 11 november 2018 Lesgeven aan “groene” cursisten, observatie, evaluatie
en toetsing.
Stage: Tussen lesdag 1 en 2 dient men minimaal 2 x stage te lopen bij een
aangewezen vereniging.
Kosten: € 150,Informatie en inschrijven via: sporten@raadvanbeheer.nl
Betalingen naar :(NL20ABNA0500353263 t.n.v. Raad van Beheer), o.v.v. Opleiding Flyball Instructeur Module I.

Houden van honden

NIEUWE
VACATURES BIJ
VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij
onderstaande nieuwe vacature
bij een aangesloten vereniging.
Voor meer informatie over
vacatures gaat u naar de
vacaturepagina op onze
website
→→De Nederlandse Spaniel Club
zoekt op korte termijn een
Voorzitter (m/v)
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EUROPEAN OPEN AGILITY 2018 VOOR JUNIOREN
Van 13 tot 15 juli aanstaande organiseert de Raad van Beheer in samenwerking
met de FCI het European Open Agility 2018 voor Junioren in Roosendaal. Met
meer dan 500 deelnemers uit zo’n 25 verschillende landen is dit een van de
grootste juniorevenementen ter wereld. Het is de tweede keer dat de Raad van
Beheer dit evenement organiseert.
Het wordt een heel weekend genieten van jonge mensen
en hun honden die opgaan in hun sport, de prachtige
locatie van paardensportpark Den Goubergh en heel veel
enthousiaste toeschouwers. U bent van harte welkom om
in juli naar Roosendaal te komen. Tot dan!
Met dank aan onze hoofdsponsor Happy Dog.
Het Nederlandse team
Het team dat Nederland tijdens het European Open
vertegenwoordigt, stellen we hieronder per categorie
aan u voor. De coaches zijn Marcello Hoezen en Iris
Folbert, assistenten zijn Yvone van Westen, Ranu
Mittenmeijer en Anne van den Berg.
Small
Ilse Nora Bliek – Wicky
Imany de Groote – Daico
Iris van Vlimmeren - Free Wifi
Merel Mijnen – Prins
Mitchell de Bruin – Binkie
Medium
Chantal Maurits – Jive
Denise Haring - Easy
Elvira van den Dries – Skye
Ilse Mouwen – Google
Leroy Wielink – Cooper
Lisanne Stoutjesdijk – Panda
Lola Hogerwaard – Roxy

Lysianne van Proosdij – Lennie
Nienke Tessensohn – Ziva
Quinty Kdise – Holly
Sanne van den Heiligenberg – Jimmy
Thijs Hoogeveen – Mika
Large
Larissa Moria – Senna
Baukje Weening – Kenai
Britt Derksen – Hurricane
Caitlin van Zon – Boyke
Cheyenne Veerman – Vita
Danisha Pennings – Denzel
Elise van der Lans – Magic Maiya
Feline Tunders – Elijah
Femke Ekkebus – Flynn
Heline van Marle – Shayla
Jamara Admiraal – Munka
Jamila Peperkamp – Patch
Jasmijn van Vlimmeren – Ronya Beer
Jurre de Jong – Aisa
Kirsten van Ravenhorst – Fenrir
Marit Tessensohn – Silke
Melissa Stoeten – Chu’a
Nikky van den Heiligenberg – James
Richard de Bruin – Dexter
Yanita Prins – Djyll
Ziyal van der Vossen – Icheb

ENQUÊTE KYNOLOGENCLUBS OVER JEUGD, OPLEIDINGEN
EN HOOGRISICOHONDEN
In de vorige Raadar meldden wij u al over onze enquête onder exposanten en leden over Hond/Winner en het
klanttevredenheidsonderzoek onder fokkers en leden. Daar komen maar liefst drie enquêtes bij.
De komende periode benaderen wij met name onze kynologenclubs over trainingen van jeugd en hond, over de
nieuwe opzet van de opleidingen én er volgt een vragenlijst over hoogrisicohonden. De onderzoeken leveren
waardevolle informatie op over de geboden of nog aan te bieden dienstverlening.

Houden van honden
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VERSLAG FCI Herding Trials Traditional Style in
Heikant

Op zaterdag werd de IHT-2 gewonnen door de Hollandse
herder ruwhaar Multi champion Ubor Rodo van de Bothof.

Op zondag ging de eerste plaats bij IHT-1 naar de Old English
Sheepdog Rover; Blue Berry’s Prince Snowboots.

In het weekend van 21 en 22 oktober 2017 werden in Heikant, Zeeuws-Vlaanderen, officiële FCI Herding Trials
Traditional Style (schapen drijven met andere honden dan Border Collies) gehouden. Kort verslag van Ingrid
Schautteet Faas, kynologisch instructeur.
De organisatie van het evenement was in handen van
Hondenschool Country Dogs, aangesloten bij de
Stichting GGB Cynophilia en Hondenschool Heikant. De
keuring werd gedaan door de Duitse keurmeester André
Roller. De belangstelling voor deelname was groot en er
was een grote verscheidenheid aan hondenrassen:
Duitse, Zwitserse, Hollandse, Pyrenese en Australische
herdershonden, Briards, Beaucerons, een Pumi, een
Vastgotaspets en een Old English Sheepdog.

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
actief geweest.
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
Rasgroep
van
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
pers en vele
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische
in de kynologie
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen
Erespeld en
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden
Op dit
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.

Zaterdag
Winnaar op zaterdag bij de IHT-1 werd de Hollandse
herder korthaar Champion Nelie van het Oude Landras
en ging de tweede plaats naar de Old English Sheepdog
Rover; Blue Berry’s Prince Snowboots. De IHT-2 werd
gewonnen door de Hollandse herder ruwhaar Multi
champion Ubor Rodo van de Bothof.

Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen,
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
draad door
lopen de Nederlandse rassen als een rode
ze een jaar
is
is,
ze
als
het leven van Diana. Gepassioneerd
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
naast
ze,
is
moment
dit
Nederlandse Hondenrassen. Op
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Dit verslag werd al eerder ingezonden, maar is op
onverklaarbare wijze zoekgeraakt. Onder het motto ‘Beter
laat dan nooit’, plaatsen wij het alsnog. Met excuses aan
de auteur.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

Herding Working Test (HWT)
Voordat je bij het schapen hoeden aan wedstrijden mag
deelnemen, moet je de HWT met goed gevolg afleggen.
Zie het als een “toelatingsexamen” voor het echte werk.
Onder het toeziend oog van keurmeester André Roller
toonden de combinaties van baas en hond hun vaardig
heden. De geslaagden mochten de volgende dag
deelnemen aan hun eerste echte wedstrijd, de Inter
national Herding Trial (IHT-1). En mocht het de eerste dag
niet lukken, dan had je op zondag nog een tweede kans
om de HWT te halen. Van de elf deelnemers
slaagden
er
NDE
VERRASSE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN
zeven, een fantastisch resultaat.

Zondag
Bij de HWT op zondag ging het niet zo best. Van de zes
deelnemers konden er vier hun parcours niet afmaken.
Maar bij de IHT-1 ging het fantastisch. Van de tien deel
nemers haalden er zeven met goed gevolg hun diploma.
De eerste plaats ging naar de Old English Sheepdog
Rover; Blue Berry’s Prince Snowboots en de tweede
plaats naar Duitse herder Multi champion Angel Sioux
van Ingjo. En bij de IHT-2 ging de eerste plaats, net als op
zaterdag, naar de Hollandse herder ruwhaar Multi
champion Ubor Rodo van de Bothof.

BESTEL HET BOEK NU!
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden
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KENNIS TOUR EXCLUSIEF VOOR KYNOLOGISCH
INSTRUCTEURS
De Raad van Beheer Kennis Tour Exclusief is terug. De reguliere Kennis Tour is open voor alle hondenliefhebbers,
maar de Exclusief Tour is speciaal opgezet voor onze leden of voor een specifiek deel van onze leden. Dit jaar is de
Tour speciaal voor Kynologisch Instructeurs.
kynologisch instructeur

te

ur

r
ee
h

ch

is

Uniek bezoekerscentrum Prins
De derde en laatste sessie
in het kader van de Raad
van Beheer Kennis Tour
Exclusief vindt plaats in
het bezoekerscentrum van
onze partner Prins, dat dit
najaar in gebruik wordt
genomen. Prins wil graag
laten zien wat zij onder
Artist impression
gastvrijheid en passie
bezoekerscentrum Prins
voor dierenwelzijn verstaan.
Bezoekers kunnen er kennismaken met de geschiedenis
en ontwikkeling van het familiebedrijf Prins, ervaren hoe
100 procent natuurlijke diervoedingen worden gemaakt
en meer te weten komen over het honden- en
kattenlichaam. Daarnaast is er een opnamestudio en een
auditorium, waar bekende dierspecialisten trainingen en
presentaties verzorgen.

ad van b
e
Ra
k y n o lo g

Dit jaar hebben we, mede dankzij de samenwerking met
partner Prins Petfoods, een bijzonder programma van
drie sessies voor de Raad van Beheer Kynologisch
Instructeurs. Deelname is gratis. Aanmelding gaat via de
aangesloten verenigingen, die per vereniging twee
kynologisch instructeurs kunnen inschrijven. De desbe
treffende verenigingen hebben hierover inmiddels een
e-mail ontvangen.

inst r

u

c

PROGRAMMA 2018
Sessie 1: Spekkie voor je bekkie
Spreker: Judith Lissenberg / Datum: dinsdag 17 april /
19.30 - 22.15 uur / Locatie: Van der Valk hotel,
Nieuwerkerk aan den IJssel / Accreditatiepunten: 10
Over hoe je een hond allerhande dingen kunt laten
oppakken, vasthouden, afgeven, vangen, ophalen,
opzoeken en meedragen. Met tal van leuke (les)ideeën
en uitdagingen die er voor zorgen dat mens en hond
plezier krijgen in het apporteren van de meest
uiteenlopende voorwerpen.
Sessie 2: Hap, click, weg! – de kunst van het belonen
Spreker: Judith Lissenberg / Datum: dinsdag 5 juni /
19.30 - 22.15 uur / Locatie: KNHS centrum, Ermelo /
Accreditatiepunten: 10
Bij het trainen draait alles om het ‘vangen’ van het juiste
gedrag. Hoe beloon je? Wat beloon je? Wanneer, en
waarmee? Hoe weet je dat je hond begrijpt wat je
bedoelt, en hoe verhoog je je norm? Een interactieve
lezing waarbij de deelnemers (zonder hond) ook in actie
mogen komen.
Sessie 3: De bal is hond + sessie CKI
Sprekers: Judith Lissenberg, Quirine Potter-van Loon /
Datum: zaterdag 3 november / 10.00 - 16.00 uur /
Locatie: Prins bezoekerscentrum, Veenendaal /
Accreditatiepunten: 20
Welke leuke dingen kun je doen met honden en ballen?
Waar moet je op letten als je met ballen gaat werken?
Hoe creëer je een setting waarin zowel hond als handler
een hoop plezier hebben, maar ook een heleboel leren?
Van wereldballen en blijfminton tot lintballen en
‘ontballen’: gegarandeerd een hoop inspiratie om direct
mee aan de slag te gaan.

De eerste twee sessies zijn in handen van Judith Lissenberg,
sessie 3 doet zij samen met Quirine Potter van Loon (rechts)

Bekijk het programma van de Raad van Beheer Kennis
Tour Exclusief op onze website

Houden van honden
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SAM TURNER MET RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR IN
ZWOLLE
Op dinsdag 6 februari jl. hield Sam Turner in Zwolle haar
uitverkochte lezing ‘Propriocepsis voor de pup’ in het kader van de
Raad van Beheer Kennis Tour. De zaal gaf een waardering van 8,8
voor de inhoud van de lezing en een 9 voor 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
ging in haar lezing 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
is ‘Upgrade je kennis over hondengedrag’ van Eline Teygeler. Deze
lezing wordt gehouden op woensdag 21 maart aanstaande in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze lezing is uitverkocht!

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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OPROEP HONDENACTS voor WORLD DOG SHOW ‘SHOW
YOUR TALENT’!
Van 9 tot 12 augustus organiseert de Raad van Beheer
de World Dog Show 2018 in de Amsterdam RAI.
Duizenden honden vanuit de gehele wereld reizen
af naar onze hoofdstad om deel te nemen aan dit
prestigieuze evenement, met als motto: ‘Show the
world your talent’. Ook u kunt, samen met uw hond, uw
talent laten zien tijdens dit evenement.

Voor de Special Event Ring, centraal gelegen op het
evenement, zoekt de organisatie leuke of spannende
shows, demonstraties en workshops.
Wilt u met uw hond optreden of heeft u een leuke
suggestie voor een passende demo of show?
Laat het dan weten! Stuur een e-mail naar
program@wds2018.com.

PROMOTIE WORLD DOG SHOW 2018 OP CRUFTS
Van 8 tot 11 maart is de
Raad van Beheer prominent
aanwezig op de jaarlijkse Crufts
in Birmingham, de grootste
hondenshow van de wereld, waar
meer dan 22.000 rashonden aan
deelnemen. Wij zijn daar met
onze WDS2018-promotiestand
(zie foto) om het internationale
publiek alvast op te warmen om
in augustus naar de Amsterdam
RAI te komen! Bent u op Crufts?
Loop dan in elk geval even bij ons
aan. U bent van harte welkom!

NIEUW IN ONZE
BIBLIOTHEEK: DE SHIBA

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

De Raad van Beheer
heeft weer een nieuwe
aanwinst in zijn uitgebreide
bibliotheek: ‘De Shiba’ van
Marjolein Peeters en Irma
Jansen-Melskens. De Raad
van Beheer is heel blij met
deze nieuwe titel.
Boeken zijn op afspraak in
te zien in onze bibliotheek in het kantoor aan de
Emmalaan in Amsterdam. Dat kan op werkdagen
tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden het wel fijn
als u van tevoren een afspraak maakt. Dat kan door
het invullen van het contactformulier en dit te
e-mailen aan info@raadvanbeheer.nl of te bellen
met ons kantoor (020) 6644471.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Houden van honden
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NAGENIETEN
VAN ONZE
NIEUWJAARSRECEPTIE

FOTO: ERNST VON SCHEVEN

Zoals u in de Raadar van januari heeft
kunnen lezen, organiseerde de Raad van
Beheer op zaterdag 13 januari jongstleden
een verrassende Nieuwjaarsreceptie voor
leden en relaties. Er is van deze dag een
videoregistratie gemaakt, die we u niet
willen onthouden.
Bekijk de videoregistratie van de
Nieuwjaarsreceptie

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
JANUARI 2018
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 januari zijn:
Natasja Suijkerbuijk (kinderboek over honden), Femke Schilders (boek
‘Kynologische Kennis 1’) en H. Kroep (boek ‘Het fokken van rashonden’). Van
harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op.

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

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

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd 1

11/01/16 17:07

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOMHOND!

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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BELGISCH INITIATIEF: EERLIJKE INFORMATIE OVER
JAPANSE HONDEN
In het weekend van 7 en 8 april opent de Japanse Tuin in Hasselt, net over de grens in België, zijn deuren eenmalig
voor alle Japanse honden. Op zaterdag kan er worden gewandeld met de hond en zondag is er een hondenshow
met Japanse rassen, met het doel deze rassen (onder meer Akita, Shiba, Shikoku, Japanse Spaniël, Japanse
Terriër, Tossa en Hokaido) beter te leren kennen.
Freya Lobbestael van de organiserende Inu Crew: ‘De
meeste mensen vinden vooral de Akita lief, omdat hij zo lief
overkomt in de film Hatchiko. Wij willen de mensen erop
wijzen dat er in deze film vijf honden
meespelen en dat die niet zo lief zijn als
ze lijken. We willen de mensen meer
info geven over ras, opvoeding,
verzorging, en hen in contact brengen
met andere mensen die ervaring met
deze rassen hebben. Dit vooral om
misverstanden uit de weg te ruimen en
te voorkomen dat de asielen straks vol
zitten met deze honden.

meer bezoekers. Freya: ‘Er zijn informatiestands waar
voorlichting wordt gegeven en waar mensen een kijkje
achter de schermen kunnen nemen. Ook zijn er fokkers
aanwezig om de mensen te informeren.
Voorlichting is heel belangrijk. Daarom
vragen we dierenartsen of ons affiche
bij hen in de praktijk mag hangen. Voor
ons is dit de beste reclame die we
kunnen krijgen.’

Voorlichting
Vorig jaar trok het evenement ruim
2.100 bezoekers met 530 Japanse
honden. Dit jaar verwacht men nog

Meer infomatie
Voor meer informatie over het
weekend in de Japanse Tuin van
Hasselt of het bestellen van affiches
neemt u contact op met Freya
Lobbestael,
e-mail: freya.lobbestael@hotmail.com,
of kijk op Facebook bij Inu Crew.

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in
Amsterdam. Het volgende spreekuur staat gepland op woensdag 7 maart aanstaande.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

‘RAAD HET RAS’ FEBRUARI:
LANDSEER ECT
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 januari was Landseer ECT. Winnaar van deze
maand is Noesse Burgwal uit Almelo. Zij krijgt haar prijs snel
toegezonden. Gefeliciteerd!
Houden van honden

14

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 4 | februari 2018

Raadar

BIJEENKOMST WELZIJN FRANSE BULLDOG
Naar aanleiding van een verontrustende mailing van stichting Dier&Recht aan de keurmeesters van de Franse
Bulldog, organiseerde keurmeester en dierenarts Hildeward Hoenderken op maandag 12 februari jl. in Arnhem de
bijeenkomst ‘Welzijn Franse Bulldog’.
De mailing van Dier&Recht ging over een fotoreportage die
zij op Nederlandse tentoonstellingen hadden gemaakt van
de neuzen van Franse Bulldogs. Daarbij had een groot deel
van de honden geen open neusgaten, zoals het wel in de
rasstandaard staat beschreven. Deze mailing was aan
leiding voor de organisatie van deze bijeenkomst met
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.
Lezingen
Voor Dier&Recht gaf Kelly Kessen een presentatie,
waarin zij aangaf hoe haar organisatie de problemen
met het ras denkt te kunnen oplossen. Vervolgens hield
Gert ter Haar, specialist chirurgie (Keel, Neus en Oor)
een inleiding, waarin hij meer vertelde meer over BOS,
Brachycephaal Obstructief Syndroom.
Daarna vertelde Hildeward Hoenderken over de stappen
van de Raad van Beheer en de rasvereniging om de
gezondheid van het ras beter te borgen. Tot slot vertelde
keurmeester Peter van Baaren iets over de geschiedenis
van de rashond en de kunst van de fokkerij. Ook ging hij
in op het probleem van competities: mensen willen graag
de beste zijn en zijn daarbij bereid te overdrijven.
Raad van Beheer: verbeterpunten
Bestuurslid John Wauben van de Raad van Beheer kwam in
zijn lezing met een aantal verbeterpunten die de Raad van
Beheer voor ogen heeft:
→→Overleg met beide rasverenigingen die verantwoordelijk
zijn voor het ras, samen met specialist Gert ter Haar, over de
aanvullende voorwaarden voor de afgifte van stambomen.

→→O verleg met de keurmeesters en de tentoons tel
linggevende verenigingen over het idee om alleen
buitenlandse keurmeesters voor de Franse Bulldog uit
te nodigen uit landen waar ook rasspecifieke
instructies zijn ingevoerd.
→→In overleg met de Vereniging van Keurmeesters op
Kynologisch Gebied in Nederland beleid invoeren
waarbij keurmeesters in het vervolg van elke Franse
Bulldog tijdens een keuring moeten opschrijven wat ze
van de neus vinden. Zo worden keurmeesters er extra
op geattendeerd hier waakzaam op te zijn.
→→De problematiek internationaal onder de aandacht
brengen op een komende FCI-keurmeesters
bijeenkomst.

Houden van honden
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Where every dog
has its day!

G

*
O FRE E

8-11TH MARCH 2018
THE NEC, BIRMINGHAM

BUY TICKETS NOW
Visit: crufts.org.uk
*when accompanied by a full paying adult.

Follow us on social!
@crufts
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

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 actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

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.

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

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.

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

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

bestuursleden aangesloten
verenigingen)
14 t/m 16 december 2018: Hond 2018 in Amsterdam RAI

Partners in sport

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!

Partners in youth
Actief met je maatje!

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

Houden van honden

