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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De eerste incidenten met honden die met het warme weer
in de auto zijn achtergelaten, hebben zich helaas alweer
voorgedaan. De politie in Weert moest in het paasweekend
een Jack Russell Terrier uit een gloeiendhete auto halen.
Soortgelijk incidenten deden zich voor in Winterswijk. In
alle gevallen werden de auto’s opengebroken en zijn de
eigenaren opgespoord en bekeurd.
De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de
auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met
de Koninklijke Hondenbescherming hebben wij een
waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht
bij te zetten. In de zomermaanden gebruiken we de poster
zelf tijdens onze evenementen. Ons Hondenwelzijnsteam
(HWT) heeft daarin samen met de organisaties een taak om
mensen te waarschuwen en controle uit te oefenen.
Help mee!
Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen?
Stuur dan een e-mail naar info@raadvanbeheer.nl met het
aantal posters en welke versie (Nederlands of Engels) en
uw gegevens. De digitale advertenties en stoppers kunt
u ook gratis downloaden op onze actiepagina
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FAIRFOK: PETSCAN GEEFT INZICHT IN DE GEZONDHEID
VAN NEDERLANDSE HONDEN

De algehele gezondheid van een ras in kaart brengen is
lastig en tijdrovend. De gezondheid van alle Nederlandse
honden – met en zonder stamboom – in kaart brengen is
nog gecompliceerder. Lange tijd waren hier geen goede
datasystemen voor beschikbaar. Daarom heeft het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG,
Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde) PETscan
ontwikkeld. Onlangs is er een nieuwe, verbeterde versie
van het systeem gelanceerd.
PETscan is een online systeem waarmee dierenartsen
hun diagnoses registreren in een centrale database. De
centrale database wordt vervolgens gebruikt om de mate
waarin erfelijke ziektes voorkomen te meten en
daarnaast om nieuwe, opkomende, erfelijke ziektes
vroegtijdig op het spoor te komen. Verder bevat PETscan
belangrijke informatie voor de dierenarts over erfelijke
ziektes en het diagnosticeren van aandoeningen.
Wat kunt u met de gegevens uit PETscan?
De informatie die wordt verzameld met PETscan wordt
teruggekoppeld naar de dierenartsen en andere
belanghebbenden, zoals rasverenigingen, en dient als basis
voor verder onderzoek. Rasverenigingen kunnen hiermee
inzicht krijgen in de gezondheid van hun ras en daarmee

Zo ziet het invulscherm eruit voor de dierenarts

hun fokbeleid onderbouwen. PETscan kan daarnaast in de
toekomst ook gebruikt worden om het gevoerde fokbeleid
te evalueren.
Wat kunt u doen?
De impact en waarde van PETscan groeit naarmate er
meer dierenartspraktijken aan meewerken. Momenteel
doet 10 procent van de praktijken mee, er zijn dus nog
veel klinieken om aan te sluiten. Door aan uw dierenarts
te vragen of hij al meedoet en, zo nee, of hij dat alsnog
wil doen, kunt u het verschil maken. Want, hoe meer
klinieken meedoen, des te sneller is er waardevolle
informatie verzameld waar u als fokker of als
rasvereniging uw voordeel mee kunt doen!
Meer informatie
Wilt u meer informatie over PETscan of het andere werk
wat het ECGG doet?
Kijk dan op www.diergeneeskunde.nl/ecgg of stuur een
e-mail naar ecgg@uu.nl.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
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INSCHRIJVING VOOR YOUTH ZOMERKAMP 2019 GEOPEND!
Op 6, 7 en 8 augustus wordt in Delft voor de vierde
keer het Raad van Beheer Youth Zomerkamp
gehouden. Drie dagen en twee nachten samen met je
hond verschillende sporten uitproberen, meer te weten
komen over je eigen viervoeter. En natuurlijk nieuwe
vrienden maken die net als jij gek zijn op hun hond.
De inschrijving voor het kamp is inmiddels geopend!
Natuurlijk staat het kamp in het teken van honden en
hondensporten. Er worden trainingen gegeven in bijvoorbeeld Agility, FCI Obedience, Flyball, Hoopers en nog
veel meer. Daarnaast is er ook tijd voor rust, gezelligheid
en ontspanning voor zowel de baasjes als de honden.
Inschrijven
Inschrijven voor het Zomerkamp kan tot 1 juli of totdat het
maximaal aantal deelnemers bereikt is. Het zomerkamp is
voor jongeren van 8 tot en met 21 jaar met een hond. Je
hoeft niet perse ervaring te hebben met hondensporten,
zolang je hond goed naar je luistert kun je meedoen.

Zorg dat je je snel opgeeft! Er kunnen maximaal 24
baasjes met hun hond mee doen. Na invullen van het
formulier krijg je binnen vier weken van de Raad van
Beheer Youth antwoord of je definitief mee mag doen.
Ga naar het inschrijfformulier

Houden van honden
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UITREIKING ERESPELDEN 2019
Op zaterdag 6 april 2019 vond in Woudenberg de jaarlijkse uitreiking van de Raad van Beheer-erespelden plaats.
Buitengewoon verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen en worden voorgedragen
door collega-kynologen. Voorzitter Jack Alberts van de Raad van Beheer verrichtte de officiële handelingen.
Dit jaar zijn Zilveren Erespelden uitgereikt aan:
Mevrouw H. Warendorf, Mevrouw A.C. Klaver-Schoo,
Mevrouw D.M. Iking-Huber, Mevrouw R. GerlingsReinders, De heer Th.A.M. Geerlings, Mevrouw M.W.A.H.
Cooijmans, De heer H.F. Rosingh

Gouden Erespelden zijn uitgereikt aan:
De heer H. Koster, De heer J.L. Williams, Mevrouw ing.
A.C.M. Kersbergen, De heer P. van Soelen, Mevrouw J.M.
Schmal-Teunissen, Mevrouw H.M.M. Klok-’t Hart

Speciale
aanbieding
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NUMMERS

voor

€ 39,50
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op
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DAG VAN DE HOND: VOORBEREIDINGEN IN VOLLE GANG!
De voorbereidingen voor de negende Dag van de Hond,
die op zondag 26 mei zal plaatsvinden, zijn in volle gang.
Na het grote succes van de vorige edities – gemiddeld
meer dan dertig deelnemende locaties door heel
Nederland, totaal bijna 70.000 bezoekers in acht jaar en
flink veel aandacht in landelijke en regionale media –
wil de Raad van Beheer er samen met zijn leden en alle
hondenliefhebbers weer een succes van maken.
De dag is een geweldige promotie voor de (ras)hond, de
hondensport en voor de aangesloten verenigingen. Om
hen te helpen bij de promotie van de dag, hebben we
posters en flyers laten ontwikkelen, die zij onlangs hebben
ontvangen. Al in februari hadden we vijftien aanmeldingen
van clubs die meedoen, dus dat belooft wat.
Informatieavond
Om de clubs te helpen met de invulling van hun eigen
activiteiten tijdens het evenement, organiseerden we

Er was een theoretisch binnendeel...

op 2 april jl. een inspirerende informatiebijeenkomst.
Voor deze Dag van de Hond werden top-instructeurs
Mariska Vijver-Roosink, Marjolein Assendelft en Ingrid
Piek ingeschakeld. Zij verzorgden bij
Kynologenvereniging Nieuwegein een instructieavond
voor instructeurs van de deelnemende kynologenclubs
en rasverenigingen. Daarin kwamen de tien verschillende
rasgroepen aan bod en gingen de instructeurs in op alle
mogelijke activiteiten die je met alle mogelijke honden
kunt doen. Zie de foto’s hieronder!
U komt toch ook?
U ziet, de Raad van Beheer doet er alles aan om
liefhebbers van honden, jong en oud, een geweldige dag
te bezorgen. U komt toch ook? Als u wilt weten waar er
bij u in de buurt een Dag van de Hond wordt
georganiseerd, kijk dan op www.dagvandehond.nl. Daar
vindt u alle deelnemende locaties, adressen en
openingstijden.

...en een praktisch gericht buitendeel!
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RAAD VAN BEHEER NEEMT AFSTAND VAN RADARUITZENDING KORTSNUITEN
De Raad van Beheer neemt afstand van de uitzending
van het consumentenprogramma Radar van 1 april jl.,
waarin werd ingezoomd op het rapport van de Universiteit
Utrecht over kortsnuitige honden. Wij hebben de
redactie laten weten dat wij het desbetreffende item
hebben ervaren als zeer eenzijdig en niet journalistiek
verantwoord. Dit met het oog op het ontbreken van een
goede balans tussen de geïnterviewde partijen die in de
uitzending aan het woord komen. Zo werd de visie van de
Raad van Beheer slechts ten dele uitgezonden en werden
cruciale uitspraken weggelaten.
Ronduit schokkend was het afsluitende gesprek met
Hans Baaij van stichting Dier&Recht, waarin hij uitgebreid
de ruimte kreeg zich onder meer laatdunkend uit te laten
over het Fairfok-programma. Zo poneerde hij de
onwaarheid dat Fairfok ‘een luchtballon’ was en ‘dat geen
van de ambities uit het Fairfok-plan uit 2014 zijn
gerealiseerd’, zonder dat dit kon worden weersproken.
Een dergelijk gesprek aan het eind van een item blijft
vooral hangen bij de kijkers, waardoor de onwaarheden
des te meer impact hebben.
Fairfok
Wij nemen het de Radar-redactie kwalijk dat zij deze
stemmingmakerij hebben toegestaan, terwijl zij de laatste
Fairfok-voortgangsrapportage kenden, die haaks staat op
de uitspraken van Baaij. In onze reactie geven wij
bovendien aan dat Fairfok geen plan van de Raad van
Beheer alleen is, maar een project van de hele sector

Directeur Rony Doedijns tijdens de opnamen voor de
Radar-uitzending

waarbij onder andere de Universiteit Utrecht,
Wageningen Universiteit en de KNMvD (koepel van
dierenartsen) betrokken zijn. De problematiek rondom de
kortsnuitige honden komt in Fairfok prominent aan bod
en heeft al geleid tot diverse maatregelen. Fairfok is een
plan waar wij trots op mogen zijn als Nederland. Het
wordt in Europa als voorbeeld gesteld bij het
verantwoord houden en fokken van honden. Alle
partners van Fairfok zijn er dan ook trots op om te mogen
meewerken aan dit bijzondere project, dat door de heer
Baaij als ‘luchtballon’ wordt gediskwalificeerd.

Naar aanleiding van deze uitzending hebben wij besloten
niet meer mee te werken aan uitzendingen van Radar,
tenzij wij ‘live’ in de uitzending onze visie naar voren
kunnen brengen zonder dat er in geknipt en gemonteerd
kan worden.

BOEK ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’
IN DEPOT KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
Onlangs is het boek Verrassende Nederlandse
Hondenrassen, een uitgave van de Raad van Beheer
over de negen eigen hondenrassen die ons land rijk is,
opgenomen in het Depot van Nederlandse Publicaties.
Het Depot van Nederlandse Publicaties is een unieke
collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven
publicaties op één centraal punt bijeen te brengen voor
studie en onderzoek.
Sinds 1974 beheert de Koninklijke Bibliotheek (KB) dit
depot, een belangrijk onderdeel van het Nederlands
cultureel erfgoed. De Raad van Beheer is er trots op dat

Verrassende Nederlandse
Hondenrassen nu officieel
is opgenomen in deze
historische collectie. Het
boek, 355 pagina’s dik en
geschreven door Diana
Striegel en Janny
Offereins, geeft een
prachtig beeld van
geschiedenis,
ontwikkeling en huidige
staat van de negen rassen.

Houden van honden
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INTRODUCTIE INTERMEDIATE-KLASSE IN AGILITY
Het nieuwe Agility-wedstrijdseizoen 2019-2020 start
met een nieuwe hoogteklasse tussen Medium en Large.
De hondjes in deze klasse, tussen de 43 en 50 cm,
mogen straks 50 cm gaan springen in plaats van 60 cm.
De naam van deze klasse: Intermediate.
Een aantal omringende landen hebben deze vierde
hoogteklasse ook al ingevoerd, waarvan sommige zelfs
nog een vijfde klasse (schofthoogte tot 28 cm) hebben
ingevoerd. Omdat de FCI deze nieuwe hoogteklassen
nog niet erkent, zal op internationale toernooien nog op
60 cm gesprongen blijven worden.
Meting
Handlers van Large-honden die in aanmerking willen
komen voor de nieuwe klasse, kunnen tegen een
kleine vergoeding hun hond aanbieden voor een
meting. De eerste twee metingen hebben op 13 en 14
april jl. plaatsgevonden bij de Zeeuws Vlaamse
Kynologenclub (ZVKC). Daar kwamen twintig honden

uit die vanaf eind juni in de nieuwe i-klasse kunnen
starten. Bekijk het filmpje over deze meting, met dank
aan Yannick Wouters.
Aanmelden
Er volgen nog elf meetmomenten, opgeven kan via een
speciaal aanmeldingsformulier. Bekijk hier het
meetreglement.

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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KOM BEGIN MEI NAAR ANIMAL EVENT!
Op 3, 4 en 5 mei is de Raad
van Beheer present op
Animal Event, hét driedaagse
dierenfestival van
Nederland. Zoals vanouds
wordt het event georganiseerd bij De Beekse Bergen
in Hilvarenbeek. Dierenliefhebbers uit alle hoeken van
het land zijn met (of zonder) hun trouwe viervoeter van
harte welkom voor een gezellige en leerzame dag uit.
De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt begin mei
(mei-vakantie!) omgetoverd tot een dierenfestival met
honderden dierenshows, hondenworkshops, gezellige
terrassen, verrassend straattheater en muziekacts. Ook
worden er tal van educatieve clinics en lezingen

gegeven. Animal Event is het enige festival in Nederland
waar dieren centraal staan én waar je je hond mee mag
nemen. Zo geven meer dan 25 rasverenigingen
voorlichting over hun ras en de aanschaf en verzorging
van verantwoord gefokte stamboomhonden. Duizenden
honden met baasjes en andere dierenliefhebbers uit alle
windstreken komen jaarlijks naar dit driedaagse
dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Dat doen ze
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.
Kijk voor meer informatie, actueel programma en tickets
op www.animal-event.nl

Tijdens Animal Event kunt u rekenen op heel veel activiteiten en demo’s met honden...

Houden van honden
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FAIRFOK: SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE KYNOLOGIE
Op woensdagavond 12 juni aanstaande vindt in
Utrecht voor de vierde maal het symposium Genetica
voor de Kynologie plaats. Het symposium wordt
georganiseerd door het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren (ECGG) in samenwerking met de
Raad van Beheer.
Tijdens het symposium komen verschillende
onderwerpen aan bod, zie onderstaand programma.
Programma
18.15 – 18:45 uur: inloop
18.45 – 19.00 uur: opening
19.00– 19.30 uur: dr. Hille Fieten: Update van het ECGG
19.30 – 20.15 uur: drs. Else den Boer: DNA-tests;
betrouwbaarheid en toepassing
20.15 – 21.00 uur: dr. Maurice Zandvliet: Mijn hond heeft
kanker, wat betekent dit voor de fokkerij?
21.00 – 21.30 uur: dr. Paul Mandigers: Fenotypering van
epilepsie: de Border Collie. Wat weten we nu?
21.30 – 21.40 uur: afsluiting door dagvoorzitter Rony
Doedijns, Raad van Beheer

Het vorige symposium, dat in 2017 werd gehouden, trok veel
geïnteresseerden

Aanmelding
Deelname aan het symposium kost 20 EUR per persoon.
U kunt zich tot 10 juni 2019 aanmelden via het
aanmeldformulier voor het symposium. Na aanmelding
ontvangt u een bevestiging via de e-mail met praktische
informatie, onder meer over de betaling.

SELECTIE EUROPEAN OPEN AGILITY 2019
In het weekend van 23 & 24 maart werd er in Laag
Soeren door 37 Small-, 57 Medium- en 133 Largecombinaties gestreden om een ticket voor het
European Open, dat van 25 tot en met 28 juli a.s. wordt
gehouden. Omdat Nederland het EO dit jaar organiseert
in Papendal mag ons land dit jaar bijna het dubbele
aantal van zestig deelnemers afvaardigen. Normaal
is er plaats voor acht Small-, acht Medium- en zestien
Large-combinaties, maar nu werd er gestreden om
vijftien small, vijftien medium en dertig Large-tickets.

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van de EO2019 is nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die tijdens dit toernooi, maar ook aan de open afbouw willen meewerken. Aanmelden kan online. U
kunt hierbij aangeven wat u eventueel zou willen doen en
op welke dagen of dagdeel. Alvast heel hartelijk dank
voor uw aanmelding!

Er stonden mooie, pittige maar EO-waardige parcoursen,
gekeurd door Jurgen Smit, Ron van Straten, Mark Fonteijn
en Michiel Lazeroms. Na zes parcoursen over twee dagen
is de Nederlandse selectie bekend. De Raad van Beheer
wenst het team samen met hun coaches heel veel succes
en plezier op dit prestigieuze toernooi.
Bekijk hier de selectie van dag 1
Bekijk hier de selectie van dag 2

De keurmeesters vlnr Jurgen Smit, Ron van Straten, Mark
Fonteijn en Michiel Lazeroms

Houden van honden
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NIET VERGETEN: ‘DE NATIONALE’ OP 29 JUNI
AANSTAANDE!
Staat hij al in uw
agenda? Dé show
voor de Nederlandse
Hondenrassen: De
Nationale op zaterdag 29 juni 2019 in Zutphen.
Het is alweer de derde CAC-show speciaal voor de
Nederlandse Hondenrassen, georganiseerd onder
auspiciën van de Raad van Beheer. De show werd in
2015 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien
om het jaar gehouden. Inschrijven kan nog!

nog geen 500. Wilt u ze allemaal bij elkaar zien? Kom
dan 29 juni aanstaande naar Zutphen. En bent u zelf een
gelukkige eigenaar van een Nederlands hondenras?
Neem uw viervoeter dan ook mee en schrijf hem in. Uw
hond mag toch zeker niet ontbreken tijdens deze
bijzondere dag?
Voor meer informatie en actuele gegevens rond
inschrijvingen gaat u naar de website www.nhsn.nl of
stuur een e-mail naar info@nhsn.nl.

De Nationale is hét evenement van de Nederlandse
hondenrassen. Natuurlijk is de show mooi om te zien en is
het bijzonder om te ervaren wie de allermooiste is. Maar
het gaat vooral ook om de beleving. Samen met je hond
deel uitmaken van dit mooie evenement, en ervaringen
uitwisselen met andere eigenaren van hetzelfde ras (vaak
ook met dezelfde eigenaardigheden). Sfeer proeven en
gewoon een hele gezellige dag beleven waar je met veel
plezier lange tijd op terug kan kijken.
En uw hond? Die heeft ook de dag van zijn leven. Onze
Nederlandse hondenrassen (en de eigenaren) zijn
nuchter. Geen glamour of andere poespas. Gewoon
lekker spelen en kennismaken met andere honden.
Kortom, de 29e niet een dagje met de kinderen mee naar
een sportevenement, maar de hele familie gezellig met
de hond mee naar De Nationale.
Inschrijven kan nog!
Van sommige Nederlandse hondenrassen lopen er
ongeveer 6.000 rond in Nederland en van andere rassen

De Nederlandse rassen gebroederlijk naast en boven elkaar...

‘RAAD HET RAS’ APRIL: PERRO DE AQUA
ESPAÑOL
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 winnaar kan ook kiezen voor het gratis bijwonen van een
sessie van onze Kennis Tour
De rashond van de maand april was Perro de aqua Español. Winnaar van deze maand
is Eline Eschweiler. Zij heeft gekozen voor het boek ‘Fokken van rashonden’ en heeft
haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!
Houden van honden
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‘DIERGENEESKUNDE OUTDOOR EVENT’: VEEL TE LEREN EN
GENIETEN!
Nieuwsgierig hoe de dierenartsen
van de Universiteitsklinieken een
paard, hond of koe behandelen?
Deelnemen aan een workshop
anatomie? Meer leren over de
bevalling van een koe? Dit en
meer kan allemaal op zaterdag
25 mei a.s. tijdens de eerste
editie van het Diergeneeskunde
Outdoor Event op het terrein van
de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht.
Voor dit unieke evenement wordt
het faculteitsterrein omgetoverd
tot een evenement voor jong en
oud. Er is een country fair vol met
diverse stands, eten, drinken en
live muziek en bovendien een
kindertuin waar kinderen op een leuke en actieve manier
kunnen leren over dieren en mee kunnen doen aan een
gratis speurtocht.
Kennis en vermaak
Op het hoofdplein worden verscheidene demonstraties

georganiseerd, waaronder een
rassendefilé waarbij verschillende
honden-, schapen- en
paardenrassen aan u worden
voorgesteld. Er zal ook een
mini-marathon voor paarden
plaatsvinden, waar alles draait om
flexibiliteit, snelheid en
eensgezindheid van paard en
menner. Dit wordt gegarandeerd
een enorm spektakel. Verder zal
er een divers aanbod zijn aan
spectaculaire workshops. Zo is er
een workshop met de ‘Haptic
Horse’, een hightech robotmodel
van een paard, een
anatomieworkshop waarbij de
dierenarts met behulp van
schilderingen op een paard of koe
de verschillende organen kan laten zien en er is een
workshop verloskunde.
De entree is gratis en er is voldoende
parkeergelegenheid. Meer informatie op
www.diergeneeskundeoutdoorevent.nl

OPLEIDINGEN NIEUWE STIJL ZIJN POPULAIR!
De Raad van Beheer is inmiddels alweer een paar
maanden actief met de opleidingen nieuwe stijl, in
het bijzonder de Basiscursus Fokken en Houden van
honden (BFH). Het blijkt een schot in de roos, zo laat
opleider en mede-ontwerper van de cursus Marjoleine
Roosendaal weten.
Toen we met de nieuwe cursussen begonnen vroegen
we ons natuurlijk af of het zou werken. Wij hadden dan
wel bedacht dat deze manier van cursus geven en
examineren laagdrempelig en aantrekkelijker was, maar
zouden de mensen die de opleidingen gaan doen dat
ook vinden? Nu we een aantal maanden onderweg zijn
durven we daar wel antwoord op te geven: jazeker!
Positief
De aanvragen voor examens stromen binnen en de
reacties zijn eigenlijk allemaal positief. Dat komt door

meerdere zaken: het te downloaden cursusmateriaal is
praktisch, de lijnen zijn kort en het feit dat mensen per
module examen kunnen doen blijkt men erg aangenaam
te vinden. Een positieve ontwikkeling is ook dat mensen
gemotiveerder lijken te zijn om door te gaan met de
vervolgopleiding, de Voortgezette Kynologische Kennis
(VKK). Deze cursus komt medio september online
beschikbaar. Tot die tijd zijn we vooral heel blij met de
positieve geluiden.
Oproep
Wanneer u als rasvereniging of kynologenclub de
cursus BFH ook geeft of wilt gaan geven, laat u ons
dan de data en locatie weten? Dan kan deze informatie
op de website in de agenda worden gezet en bent u
beter vindbaar voor belangstellenden. U kunt de
informatie mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl.
Alvast bedankt!

Houden van honden
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VERSLAG EERSTE LANDELIJKE FOKKERSDAG
Op woensdag 10 april jl. vond in de Fokker Terminal in
Den Haag de eerste Landelijke Fokkersdag plaats, als
start van het Voorjaarsdagen Congres van de KNMvD.
Het was een vol programma met sprekers die recht uit
de praktijk vertelden over hun ervaringen met ziektes
en het fokken van honden. Het symposium trok zo’n
honderd geïnteresseerden.
Oogonderzoek
De dag begon met een duidelijk verhaal van oogspecialist
Anne-Marie Verbruggen. Zij gaf aan hoe het ECVO-formulier
in elkaar zit, hoe het onderzoek plaatsvindt en welke
afwijkingen vaak gezien worden. Voor alle afwijkingen geldt
dat je het ras als geheel moet bekijken en moet prioriteren in
het fokbeleid. Nederland staat bekend als een betrouwbaar
land als het gaat om de ogen van de rashonden!!
Hartproblemen
Specialist Niek Beijerink vertelde over de bouw en
functie van het hart en de problemen die kunnen
voorkomen. Hij legde duidelijk het verschil uit tussen
aangeboren hartproblemen en verkregen hartproblemen.
Hij sprak een duidelijke wens uit om samen met de
fokkers een goed screeningsplan op te zetten, zodat de
fokkerij verder kan verbeteren!
Ellebooggewricht
Professor Hazewinkel gaf vervolgens heel duidelijk aan
hoe ingenieus het ellebooggewricht in elkaar zit. Dat er
dan ook wel eens wat mis kan gaan, moge duidelijk zijn.
Ook hij gaf het belang van screening en selectie aan om
te zorgen dat problemen beperkt blijven.
Regelgeving kortsnuitige honden
Marjan van Hagen sprak over het onderzoek naar
invulling van artikel 3.4 Houders van dieren. Een
projectgroep van de faculteit Diergeneeskunde heeft de
opdracht gekregen om te kijken met welke dieren nog
wel en met welke dieren volgens de wetenschappers niet
meer gefokt mag worden. Spreker gaf duidelijk aan dat
er met de kortsnuitige honden met te korte snuit niet
meer gefokt mag worden. De kynologie heeft dertig jaar
zelf mogen proberen de extreme uiterlijken te
verminderen, nu heeft de overheid zelf de regels gesteld.
PETscan
Else den Boer vertelde over PETscan (zie elders in deze
Raadar) en de mogelijkheden die dit systeem biedt.

Marga Goris ging onder meer in op de gevaren van de ziekte
van Weil voor mensen

Wanneer alle, of in ieder geval een groot deel, van de
dierenartsen elke diagnose doorgeeft, weten we welke
problemen bij onze honden voorkomen. Zo krijgen we
inzicht in welke problemen in een fokbeleid zouden
moeten opgenomen en kan het resultaat van een gericht
fokbeleid gevolgd worden.
Voortplanting
Specialist voortplanting Jeffrey de Gier vertelde over de
(on)mogelijkheden van een reu ‘op afstand’, zowel
geografisch als in de tijd (overleden reu waar sperma van
is opgeslagen). Deze dieren kunnen een waardevolle
bijdragen betekenen voor de populatie. Dat is ook de
indicatie voor dierenartsen om een teef via kunstmatige
inseminatie te bevruchten. De Gier vertelde duidelijk waar
je allemaal op moet letten en hoe het eruitziet.
Begeleiding pups
Daphne Westgeest gaf duidelijk richtlijnen om
pasgeboren pups goed in de gaten te houden. Uit
onderzoek komen duidelijk parameters naar voren die je
kunnen waarschuwen of een pup het mogelijk niet gaat
halen. Met aanvullend voer kan je energie en soms zelfs
een beetje weerstand (immuniteit) toevoegen en kunnen
de kansen van de pasgeborene vergroten.
Import en export
Vanuit de NVWA-dierenartsen was er een duidelijk
verhaal waar je allemaal aan moet denken bij de import
en export van dieren. Enkele tips en websites werden
aangegeven en natuurlijk konden de wijzigingen die de
Brexit met zich meebrengt niet onbelicht blijven!

Houden van honden
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Ziekte van Weil
Marga Goris vertelde over de problemen die de ziekte
van Weil bij mensen kan veroorzaken. Met een paar
relevante voorbeelden van recente infecties bij mensen
werd dit mooi geillustreerd. Dit is zeker geen ziekte die is
uitgebannen en de risico’s zijn groter dan alleen maar het
zwemmen in open water!

Vaccineren en titeren
Tot slot sprak Herman Egberink over de verschillen
tussen vaccineren en titeren en hoe deze twee elkaar
kunnen aanvullen.
Afhankelijk van de evaluatie zal gekeken worden of de
Fokkersdag een vast onderdeel van de Voorjaarsdagen
wordt. We zijn benieuwd!

IN MEMORIAM JOS VAN SOEST

Op 1 april jl. overleed op bijna 88-jarige leeftijd een
zeer aimabel kynoloog, de Limburger Jos van Soest.
Een jachthondenman bij uitstek, keurmeester van alle
honden uit de rasgroepen 4, 7 en 8 en oud bestuurslid
van de Raad van Beheer.

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
secretaris
Vereniging de Drentsche Patrijshond,
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
Patrijshond.
is erelid van de Vereniging De Drentsche
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
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
Gepassioneerd
het leven van Diana.
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
naast
ze,
is
moment
dit
Op
Nederlandse Hondenrassen.
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

Aimabel en vooruitstrevend met een hart voor alle
kynologen en vooral voor alle honden. Jos van Soest kon
als geen ander vertellen over zijn passie, honden! En dat
wist hij op een heel bijzondere manier over te brengen op
jonge kynologen. Tientallen keurmeesters, fokkers en
liefhebbers weten nog van heel dichtbij hoe zij
“meegezogen” werden in de passie van Jos voor het
bespreken en keuren van honden. Tot op het allerlaatste
moment stond hij iedereen die dat wilde met raad en
VERRASSENDE
NEDERLANDSE
daad bij en ging hij zelfs mee op pad om een
mooie,
maar
RASSEN
HONDEN
ook goed werkende jachthond te selecteren. Hij stond
voor de jonge kynoloog, of het nu op een rasexamen,
een wedstrijd of een keuring was. Hij nam alle tijd om je
haarfijn uit te leggen hoe een ras was ontstaan, hoe het
werkte en hoe je het zou moeten keuren.
Werken met de (jacht)hond stond bij hem voorop. Iets dat
velen in die tijd nog al eens vergaten. Hij zocht naar
honden zonder overdrijving een prima gangwerk en

bovenal de uitstraling van een werkhond.
Jos van Soest was oud-bestuurslid van de Raad van
Beheer. Ook daar drukte hij een stempel met zijn sterke
gevoel voor democratie. Naast het keuren stond hij ook
regelmatig als speaker in de erering en zijn lezingen bij
de verenigingen in het land, genaamd “van de hak op de
tak” duurden vaak tot bijna middernacht waarbij de
luisteraars aan zijn lippen hingen.
Door zijn uitspraak “elke mindere hond heeft nog wel
zeven goede punten” gaf hij aan hoe belangrijk hij het
vond dat mensen gestimuleerd werden door te gaan met
de in zijn ogen mooiste hobby die er is.
Jarenlang kwam Jos met het “Limburgse busje” mee naar
keurmeestersbijeenkomsten en nieuwjaarsrecepties van de
Raad van Beheer. En hoewel hij toen al langer geen deel
meer uitmaakte van de actieve kynologie, sprak iedereen
hem aan en kwam hij woorden tekort om zijn liefde voor de
kynologie met iedereen te kunnen blijven delen.
Jos van Soest, in hem verliest de kynologie een aimabele,
kundige en vooruitstrevende hondenliefhebber pur sang!
Wij wensen zijn kinderen en andere familieleden heel veel
sterkte bij het verlies van iemand die je – als je hem
eenmaal had ontmoet – niet snel vergat.

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
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KENNIS TOUR: ‘FOR YOUR EYES ONLY’
Op donderdagavond 18 april hield Roswitha van
de Sandt de lezing ‘For your eyes only: over ogen,
oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek’. Een al snel
uitverkochte zaal hing aan haar lippen en waardeerde
de spreker met een 9,1 en de inhoud van de lezing met
een 8,5.
In haar lezing ging Roswitha onder meer in op de anatomie
en functie van het oog, oogafwijkingen en het ECVOonderzoek. Ze besteedde uitgebreid aandacht aan de
uitvoering van dit oogonderzoek: waarop wordt
gecontroleerd, hoe wordt dit beoordeeld en hoe zijn
oogproblemen hiermee te voorkomen. Voor deze sessie
werden 15 nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters
toegekend.

Voorzitter Jack Alberts leidde de avond in...

Volgende lezing
Op dinsdagavond 14 mei a.s. houdt Sam Turner de lezing
‘Hormonen! de invloed van hormonen op de ontwikkeling
van de jonge hond’. In deze lezing bespreekt ze het
fysieke en mentale aspect van de puberteit bij honden.
Met praktische voorbeelden geeft Sam een duidelijk beeld
van de belevingswereld van puberhonden: Wat gebeurt er
nu eigenlijk allemaal in de puberteit. Wat zijn daar de
effecten van en hoe heeft dat invloed op onze omgamg
met jonge honden? Vragen we te weinig van ze of vragen
we misschien te veel van ze? Verwachtingen en realiteit
liggen vaak ver uit elkaar en leiden tot frustratie en irritatie
met soms verstrekkende gevolgen voor de puberhond.

Voor deze sessie worden 15 accreditatiepunten voor
Kynologisch Instructeur toegekend.

Roswitha van de Sandt wist de zaal van begin tot eind te boeien

Houden van honden
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ONDERZOEK: MINDER IMPULSAANKOPEN HUISDIEREN
Consumenten en verkopers van huisdieren zijn er
steeds meer van doordrongen dat impulsaankopen van
huisdieren slecht zijn. Dat geldt voor het toekomstige
baasje, het dier zelf en degenen die de dieren verkopen.
Die trend is duidelijk te zien in de cijfers uit het
huisdierenonderzoek onder 7.500 respondenten dat
Dibevo en de NVG jaarlijks laten doen.
Het lijkt erop dat mensen veel bewuster kiezen voor wel
of geen huisdier en of de gezinssituatie wel geschikt is
voor het houden van een dier. Dat geldt overigens vooral
voor kleinere dieren: in grote lijnen werden er in 2018
minder konijnen, knaagdieren en siervissen gehouden
dan in 2017. Het is een goede ontwikkeling dat betere
voorlichting tot minder impulsaankopen leidt.
Tegelijkertijd trekt die bewustwording een ander soort
dierenhouders aan die voluit willen gaan voor de juiste
kennis en verzorging, wat weer een stijging van het
aantal huisdieren zou kunnen veroorzaken. Het winstpunt
is in dat geval dat deze dieren dan onder veel betere
condities worden gehouden.
Honden worden ouder
In Nederlandse huishoudens is het aantal honden en
katten (respectievelijk 1,5 en 2,6 miljoen) al jaren stabiel.
Een op de vijf huishoudens heeft een hond en een op de
vier een kat. Goed nieuws voor hondeneigenaren:
gemiddeld worden honden wat ouder. Dat zien we
doordat de gemiddelde leeftijd van een hond in het
onderzoek stijgt van 6.5 naar 6.7 jaar over de afgelopen
twee jaar. Er zijn meer dieren die een hoge leeftijd
bereiken: van de 1,5 miljoen honden is ruim een vijfde
ouder dan tien. Mogelijk komt dit door het gegeven dat
er meer kleine dan grote honden zijn: kleine honden
worden over het algemeen ouder.

Fairfok
Vermindering van het aantal impulsaankopen sluit mooi
aan bij de doelstellingen van het Fairfok-programma. Bij
stamboomhonden komen impulsaankopen bijna niet
voor. Dit komt doordat fokkers van stamboomhonden de
aspirantkopers van hun pups zorgvuldig selecteren,
onder meer door middel van uitvoerige gesprekken over
woon- en leefsituatie, affiniteit met het ras enzovoort. Dat
dit werkt, wordt bevestigd door het feit dat er nauwelijks
stamboomhonden in het asiel belanden. Is de match
onvoorzien toch niet de juiste, dan zorgt de fokker voor
opvang, zo nodig via een rasvereniging. Dit is onderdeel
van verantwoord fokken en houden van honden.
Bekijk het hele artikel op de website van Dibevo

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.

Houden van honden
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BIEWER TERRIER EN POOLSE JACHT SPANIEL NATIONAAL
ERKEND
De Raad van Beheer heeft onlangs de volgende rassen
nationaal erkend: de Biewer Terrier en de Poolse Jacht
Spaniel (Polski Spaniel Mysliwski).
Buitenlandse rassen – die nog niet door de FCI zijn
erkend, maar wel door een FCI erkende kennelclub,
contractpartner of associatiepartner – kunnen door de
Raad van Beheer nationaal erkend worden en
ingeschreven in het Voorlopig Register (VR) middels de
importprocedure of middels een aankeuring.

Poolse Jacht Spaniel

Opname in het VR betekent dat deze honden dezelfde
mogelijkheden krijgen als de honden die zijn
ingeschreven in het hoofdstamboek (NHSB). De enige
uitzondering is dat deze honden op shows – onder
voorwaarden - alleen het CAC kunnen behalen en niet
het CACIB, dit omdat deze rassen nog niet de FCIerkenning hebben.
Voor meer informatie over de erkenning zie onze website

Biewer Terrier

UITSLAG EERSTE SELECTIEWEEKEND FCI
WERELDKAMPIENSCHAP AGILITY
Op 6 en 7 april jl. vond in de WW
Indoor4all-hal in Hoogerheide het
eerste selectieweekend plaats
voor een ticket naar het FCI
Wereldkampioenschap Agility
in Turku, Finland. Er werd in een
prettige sfeer gestreden op de mooie
parcoursen van Ton van de Laar en,
helemaal uit Japan, Toshiyuki Oba.
Onderstaand geven we u de huidige
tussenstand.

Medium
1. Roy Fonteijn & Funske
2. Marc Valk & Ronin
3. Annemijn Wilde & Aiden
4. Peter Spoorenberg & Quinn

Small
1. Connie Bunnik & Barbo
2. Patrick Slokkers & May-Be
3. Roy Fonteijn & Yippie
4. Natasja Ebben & Djillz

In het eerste weekend van mei vindt
de tweede en laatste selectie plaats
en wordt er definitief bekend wie
team NL gaan vertegenwoordigen in
Finland.

Large
1. Truus Voshart & Evy
2. Marco Kunowski & Lennon
3. susan Koldenhof & Time
4. Robin Ploegmakers & Moor

Houden van honden
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VAN DEBUTANT NAAR FINALIST JUNIOR HANDLING:
LYSANNE KREUZE
Van jeugdig talent Lysanne Kreuze kregen wij het
onderstaande leuke verhaal over haar intrede in de
kynologie, en haar prille carrière in Junior Handling.
‘Van jongs af aan heb ik dieren leuk gevonden, vooral
honden. In 2016 kregen we een Engelse Cocker Spaniel:
Harley. De fokker van onze hond liep vaak shows met
haar honden, hierdoor zijn wij ook begonnen met
showen. Mijn vader deed ringtraining bij Show Dog
Centre in Zwolle. Dat leek mij erg leuk en daarom ben ik
er juni vorig jaar ook mee begonnen. Mijn zus Rachelle
ging ondertussen trainen met onze andere Cocker
Spaniel Shadow.
Junior Handling
Later hebben ze mij overgehaald om Junior Handling te
gaan doen. Inmiddels doe ik dat nu bijna een jaar en heb
ik in november mijn eerste show op de clubmatch in
Groningen gelopen. Dit ging wel goed en daardoor werd
ik nog enthousiaster. Op 2 maart van dit jaar deed ik mee
op de Martini Dogshow in Groningen. Omdat ik nog niet
zo veel ervaring had, deed ik mee met de Debutanten

Junior Handling. Ik werd toen eerste, daarom heb ik vanaf
dat moment meegedaan in het normale Junior Handling.
Mijn vijfde show liep ik op 5 maart in Zwolle. Ik werd als
vierde geplaatst en gekwalificeerd voor de Winner Show
in Amsterdam. Ik was heel erg blij en verbaasd. Ik hoop
nog heel erg lang te showen en ook met verschillende
rassen!’

Een trotse Lysanne werd op 5 maart vierde in Zwolle...

SPREEKUUR VOORZITTER RAAD VAN BEHEER
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt
maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad
van Beheer in Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op
afspraak.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden
via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder
een overzicht van de eerstvolgende shows.
Aankomende shows:
→→ 25-26 mei Dogshow Oss
		CAC/CACIB alle rasgroepen
→→ 9-10 juni Pinkstershow Arnhem
		CAC/CACIB alle rasgroepen

→→ 29 juni De Nationale Zutphen
		CAC Nederlandse Hondenrassen
→→ 6-7 juli Limburgia Dogshow Echt
		CAC/CACIB alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas

Houden van honden
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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.

26 mei 2019:

Dag van de Hond thema ‘Hond & Ras’
(www.dagvandehond.nl )

12 juni 2019:

Symposium Genetica voor de Kynologie,
Universiteit Utrecht

22 juni 2019:

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.

Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten
verenigingen)

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of ander

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.

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 sport

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

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

