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FAIRFOK-VOORLICHTINGSBROCHURE WORDT LANDELIJK
VERSPREID
In de week van 17 mei is de digitale voorlichtingsbrochure ‘Zo kies je een gezonde en sociale hond’ landelijk
verspreid. De brochure is een gezamenlijke productie van het Platform Fairfok, dat onder leiding van de Raad van
Beheer werkt aan een gezonde en sociale Nederlandse hondenpopulatie. De brochure bundelt informatie van de
Fairfok-partners die consumenten moet helpen bij de verantwoorde keuze voor een gezonde en sociale hond.
De informatie in de brochure is ingedeeld in drie belangrijke
pijlers: een gezonde hond, een legale hond en een goede
match tussen baas en hond. Uiteraard speelt de Raad van
Beheer met zijn aangesloten rasverenigingen en fokkers
een rol van betekenis in de brochure. Zo zijn er legio
voorbeelden van, en verwijzingen naar, informatie op onze
website en die van onze partners opgenomen. Alle Fairfokpartners verspreiden de brochure de komende tijd bij hun
achterban en in hun netwerk. Wij verzoeken ook u vriende
lijk om de brochure een plek op uw website te geven en
hem zo veel mogelijk onder uw relaties te verspreiden.
Download de brochure ‘Zo kies je een gezonde en
sociale hond

DRIE GENERATIES WETTERHOUN BEHALEN
GEBRUIKSHONDENVERKLARING!

Anita: ‘Eind 2018 heb ik ook met Foske’s
moeder Wiep een zweetwerkkwali
ficatie gehaald en in februari 2019 heb ik
met Foske’s dochter Jeppe (amper 9
maanden oud!) een zweetwerkkwalifi

catie gehaald. It runs in the family…
De enige drie Wetterhounen met een
gebruikshondenverklaring zijn oma,
dochter en kleindochter. Trots op!’
Anita van harte gefeliciteerd...
Houden van honden

FOTO: BERKENBOSCH FOTOGRAFIE

Vorig jaar in januari meldde Anita Hoogendoorn vol trots dat haar 
Wetterhoun Foske de eerste Wetterhoun in de geschiedenis was met een
gebruikshondenverklaring. Inmiddels zijn ook oma en dochter van Foske in
de prijzen gevallen.
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Winner Show en Kerstshow worden samen
‘Kerst Winner 2019’
De Winner Show van de Raad van Beheer en de Kerst
show van KC Nijmegen e.o. Noviomagum worden dit jaar
samengevoegd tot de Kerst Winner. Het evenement vindt
plaats in de evenementenhal in Gorinchem op zaterdag 21
en zondag 22 december 2019. Zo worden twee tradities
gecombineerd in een sfeervolle kerstshow. Het (onder
voorbehoud) geplande Winner weekend van 7 en 8
december komt hiermee te vervallen.
Het is belangrijk – en de wens van onze leden en expo
santen – dat de Winner Show ook dit jaar wordt gehou
den en dat de daaraan verbonden titels beschikbaar
blijven voor de exposanten. De samenwerking met de
Kerstshow is een proef voor dit jaar en zal na afloop
worden geëvalueerd om te kijken of de aldus vormge
geven Winner Show aan de verwachtingen voldoet.
Uitgangspunten
Belangrijke uitgangspunten bij de opzet van de Kerst
Winner zijn onder meer een laagdrempelige en onge
dwongen sfeer, mooie ‘Winner-waardige’ aankleding,

De Kerst Winner vindt plaats in de Evenementenhal Gorinchem

betaalbare inschrijfgelden, consumpties en parkeer
tarieven, voortzetting van het concept ‘Hond’ in de erering
met alle activiteiten waar de Raad van Beheer voor staat
en natuurlijk de tien FCI rasgroepen verdeeld over twee
dagen met CAC en CACIB en de daaraan verbonden
Winner-titels.
Binnenkort vindt u op www.winnershow.nl alle relevante
informatie over de Kerst Winner.

Speciale
aanbieding

10

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

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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FAIRFOK: GESPREK OVER FAIRFOK MET MINISTER
SCHOUTEN
Op donderdag 13 juni jl. had een delegatie van het Platform Fairfok een gesprek over de voortgang van Fairfok
met minister Carola Schouten. De delegatie bestond uit Rony Doedijns en Roelof Nuberg van de Raad van Beheer,
Hille Fieten van de Faculteit Diergeneeskunde/ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) en Conny
van Meurs van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Eén ding staat voorop:
de minister wil snel concrete resultaten zien.
PETscan
De KNMvD vertelde over PETscan 2.0, de database gevuld
met diagnoses van dierenartsen, waarmee het ECGG
inzichtelijk kan maken welke erfelijke ziekten er
voorkomen, bij welke rassen en in welke mate. Het is
essentieel dat hier zo veel mogelijk dierenartspraktijken
aan bijdragen. De motivatie voor deelname groeit omdat
technische belemmeringen zijn weggenomen en PETscan
voor de opkomende merkketens binnen de dierenartsen
sector belangrijke managementinformatie op kan leveren.
Kortsnuiten
De Raad van Beheer deelde mee de fokbegeleidings
plannen voor kortsnuitige rassen op korte termijn
gereed te hebben. De Raad van Beheer wil de plannen
zo snel mogelijk in werking laten treden. De kantteke
ning die wij daarbij maakten was dat de plannen en de
afspraken uitsluitend gaan gelden voor stamboom
honden. Voor de honden die buiten de Raad van Beheer
om gefokt worden en waar wij geen invloed op hebben,
gelden deze afspraken niet.
Look-alikes
Alle drie de Fairfok-partijen wezen op het belemmerende
effect dat niet-stamboomhonden kunnen hebben op de
resultaten van Fairfok. Bij het grote publiek worden
stamboomhonden en look-alikes immers op één hoop
geveegd en bepalen look-alikes het imago van bepaalde
rassen. Daarnaast leiden toenemende regels en kosten
voor stamboomfokkers tot een vlucht naar de nietgecontroleerde markt voor look-alikes, onder zowel
kopers als fokkers. Dit maakt fokkers en rasverenigingen
voorzichtiger in het nemen van maatregelen en
vermindert de snelheid waarmee resultaten behaald
kunnen worden. Hoewel men inziet dat het tijd is voor
maatregelen, is de inzet van fokkers van stamboom
honden voor een deel afhankelijk van een rechtvaardige
aanpak van de look-alike-markt. In dit kader, maar ook
met verwijzing naar de hoogrisicohonden, wezen wij de
minister erop dat er op termijn verplichte afstammings
registratie voor alle honden zou moeten komen.

Vlnr: Rony Doedijns, Conny van Meurs, Hille Fieten, minister
Carola Schouten, Roelof Nuberg

Malafide handel
Desgevraagd hebben wij de minister verteld dat bepaal
de fokkerijen niet (goed) georganiseerd zijn. De minister
wil nu in contact komen met enkele grote handelaren.
Verder hebben wij haar bijgepraat over de malafide
hondenhandel, met advertenties van zogenaamde
‘gelegenheidsnestjes’, valse foto’s, huizen die worden
afgehuurd om nestjes in een huiselijke omgeving te
showen, enzovoort. In dit verband wezen wij op de
Belgische regelgeving die aangeeft dat je alleen honden
online mag aanbieden als je een registratienummer hebt.
Verder wees de gezamenlijk delegatie erop dat het voor
het bereiken van de doelen van groot belang is dat er
een veilige omgeving wordt gecreëerd voor de kopers
van puppy’s.
Inzichtelijk maken resultaten
De minister erkende de inspanningen die de Fairfokpartners doen voor een gezondere en socialere hond,
maar vroeg ons deze inspanningen en de daaruit
voortkomende resultaten nog beter inzichtelijk te maken.
Dit is essentieel voor het succes en de legitimiteit van
Fairfok, ook voor de minister zelf. De vraag, misschien
meer zelfs een advies, is niet aan dovemansoren gericht
en het Platform Fairfok zal dit de komende periode veel
aandacht geven.

Houden van honden
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VERSLAG INFORMATIEAVOND FOKKEN GEZELSCHAPSDIEREN
Op 19 maart jl. verscheen het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ gepubliceerd door de minister. Het
rapport bevat criteria voor handhaving van de wet. Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met
ouderdieren die aan de wet voldoen. Over de gevolgen van dit rapport en de wet organiseerden wij op 5 juni jl. een
informatieavond voor fokkers en rasverenigingen.
Het verslag van deze drukbezochte avond met daarin opgenomen de meest gestelde vragen treft u aan op onze
website. Gezien de grote belangstelling zullen wij deze informatieavond herhalen. De datum hiervoor maken wij
binnenkort bekend.

Overleg met rasverenigingen kortsnuitige rassen
Op maandag 17 juni jl. hebben wij met een aantal rasverenigingen besproken waar we nu staan met de fokkerij
van rassen met een korte snuit en hoe wij de fokkerij voor deze rassen in de toekomst verantwoord kunnen
continueren. Daarbij hebben we rekening te houden met de duidelijke grenzen die de overheid aan de fokkerij van
kortsnuiten stelt.
De komende tijd werkt de Raad van Beheer in overleg
met de rasverenigingen aan goede, wetenschappelijk
onderbouwde fokbegeleidingsplannen, die aantonen dat
het fokken van stamboomhonden met een korte snuit
met maatwerk mogelijk is zonder concessies te doen aan
de gezondheid van de dieren.
Samenwerking
Een goede samenwerking tussen fokker en rasvereniging is
essentieel om te komen tot een breed gedragen fokbege
leidingsplan. De fokker is immers eindverantwoordelijk.
Met de rasverenigingen is gesproken over oplossings
richtingen waarbij regels gesteld worden onder meer op
het gebied van aankeuringen, gezondheidsscreenings,
conditietests, inzet van look-alikes en outcross.

Commissie
Een tijdelijke commissie met daarin vertegenwoordigers
van de belangrijkste kortsnuitige rassen bereidt samen
met de Raad van Beheer een conceptfokbegeleidingsplan voor. Uitgangspunt daarbij is dat het
concept past binnen de door de overheid gestelde
voorwaarden, rekening houdend met de
gezondheidsstatus en populatiediversiteit van het ras.
Plan van Aanpak
Het streven is de fokbegeleidingsplannen per ras per 1
augustus aanstaande uitgewerkt te hebben. De plannen
worden verwerkt in een plan van aanpak dat zal worden
aangeboden aan het ministerie van LNV. Vooraf voeren de
rasverenigingen een draagvlakpeiling onder de leden uit.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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MAAR LIEFST 360 Nederlandse rashonden tijdens De
Nationale!
Het is bijna zo ver: De Nationale op zaterdag 29 juni aanstaande in de Hanzehal te Zutphen. Het is alweer de derde
CAC-show speciaal voor de Nederlandse Hondenrassen, georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer.
De inschrijving is gesloten en heeft een mooi aantal Nederlandse hondenrassen opgeleverd. De absolute winnaar
met het hoogste aantal inschrijvingen is de Drentsche Patrijshond.
Het deelnemersveld is als volgt verdeeld: 107 Drentsche
Patrijshonden, 76 Stabijhounen, 63 Nederlandse
Kooikerhondjes, 26 Wetterhounen, 22 Saarlooswolf
honden, 18 Markiesjes, 8 Hollandse Herdershond Kort
haar, 6 Hollandse Smoushonden, 5 Hollandse Herders
honden Langhaar en 4 Hollandse Herdershond Ruwhaar.
De keuringen vinden vanaf 10.00 uur plaats, en worden
uiteraard uitgevoerd door rasspecialisten. De gezellige
en spectaculaire eindkeuringen beginnen om 14.30 uur.
Kind-hondshow
Inschrijven voor De Nationale is niet meer mogelijk. Voor de
kind-hondshow kan nog wél worden ingeschreven, mits de
hond al ingeschreven is. En zeker als de jonge deelnemers
verkleed zijn, winnen ze gegarandeerd een prijs!
Familie-uitje
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. Onze Nederlandse
hondenrassen (en de eigenaren) zijn nuchter. Geen

Maar liefst 107 Drentsche Patrijshonden nemen deel aan
De Nationale

glamour of andere poespas. Gewoon lekker spelen en
kennismaken met andere honden. Kortom, voor een keer
niet met de kinderen mee naar een sportevenement, maar
gezellig met de hele familie met de hond mee, naar De
Nationale!
Voor meer informatie kijk op www.nhsn.nl.

AANBEVOLEN: LEZING OVER DE
HONGAARSE STAANDE HOND DE VIZSLA
Speciaal voor de keurmeesters van exterieur en veldwerk, maar ook voor fokkers
en andere geïnteresseerden, organiseert de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden (NVHSH)
op 19 september a.s. in De Schimmel te Woudenberg een lezing over de Hongaarse Staande Hond, de Vizsla. De
lezing levert 15 nascholingspunten CKI voor exterieurkeurmeesters op.
Voor deze lezing is de bekende Hongaarse keurmeester
mevrouw Marianne Gyárfás uitgenodigd. Zij heeft een
lange staat van dienst als rasspecialist, en niet alleen als
exterieur- maar ook als veldwerkkeurmeester. Zij houdt
haar lezing in het Engels, maar bezoekers ontvangen op
de avond zelf een (verkorte) vertaling.
Doel
Doel van de lezing is het vergroten van de kennis van de
rasspecifieke kenmerken van de Vizsla, waardoor de

eenduidigheid binnen het keuren, van zowel het exterieur
als het werk, zal worden vergroot. In de selectie van
dieren voor de fokkerij zijn deze resultaten van
doorslaggevend belang voor het behoud van het ras.
Inschrijven
Het bijwonen van deze lezing kost € 20,- per persoon.
Inschrijving kan via het inschrijfformulier op de website
van de NVHSH, www.magyar-vizsla.nl.

Houden van honden
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KORT VERSLAG NK AGILITY IN VENLO
Met een pre-kampioenschap op zaterdag 22 juni bij KC Venlo, waar individueel werd gestreden voor een finaleplaats
op zondag, vond op zondag 23 juni de grote finale plaats van het Nederlands Kampioenschap Junioren, Teams en
Individueel. Met dank aan KC Venlo, de Werkgroep Agilitywedstrijden en de Commissie Agility.
Het was een warm maar sportief weekend, waarin hard werd gestreden voor de ereplaatsen. Dat leverde
onderstaande utslagen op.
Individueel Junioren

Individueel

Teams

Junioren Large
1. Feline Tunders & Cadie
2. Heline van Marle & Shayla
3. Mitchell de Bruin & Dexter

Large
1. Ylona van Zanten-van Deutekom &
Eshley
2. Bianca van Gastel & Juicy
3. Katja Slippens & Toxic Ziva

Large
1. KCZY
2. N
 ice of you to Trust your untamed
dog
3. Nice of you to run fast

Junioren Medium:
1. Quinty Kdise & Kennie
2. Lisanne Stoutjesdijk & Panda
3. Lysianne van Proosdij & Lennie

Medium
1. Marissa Figee & Rimbi
2. Roy Fonteijn & Funske
3. Tila Valkenberg & Joy

Medium
1. Nice of you to be Medium
2. Plaats Still Young and Ambitious
3. plaats NO Illusions I

Junioren Small
1. Iris van Vlimmeren & Free Wifi
2. Quinty Kdise & Hannah
3. Ilse Nora Bliek & Wicky

Small
1. Monique Foesenek & Bincky
2. Marian Bruine de Bruin & Dot
3. Bert Doppenberg & Kruimel

Small
1. Think Big, Be Small, Run Fast
2. The Smallies
3. Game On!

Houden van honden
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kynologisch instructeur

KEURMERK ‘KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR’ LANDELIJK
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Tot voor kort was de titel ‘Kynologisch Instructeur’ voorbehouden aan instructeurs van
rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen aangesloten bij de Raad
van Beheer. Op verzoek van de sector en in overleg met de opleidingsinstituten is
het keurmerk nu ook toegankelijk voor instructeurs die lesgeven bij verenigingen c.q.
hondenscholen die niet bij de Raad van Beheer zijn aangesloten. Voorwaarde blijft
wel dat men de opleiding bij een geaccrediteerd opleidingscentrum heeft gevolgd.

inst r

u

c

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden
eigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij
een gekwalificeerde instructeur. Als Kynologisch Instructeur
begeleidt u eigenaren bij het opvoeden en/of trainen van
hun hond. Hiervoor heeft u kennis nodig op het gebied van
onder andere houding, gedrag, oorzaken van gedrag,
stress-signalen en leerprocessen bij honden. Die kennis
verkrijgt u in de opleiding tot Kynologisch Instructeur.

van Beheer, onderscheiden
van andere (ongeschoolde)
instructeurs. Kynologisch Instructeur is een landelijk
erkend keurmerk, iedere instructeur die voldoet aan de
voorwaarden kan zich laten registreren, onafhankelijk
waar men les geeft. Instructeurs van niet-aangesloten
hondenscholen betalen wel iets meer, en dragen zo hun
steentje bij aan het verder verbeteren van de opleiding.

Landelijk keurmerk
Dankzij het keurmerk Kynologisch Instructeur (KI) kunt u
zich als kynologisch instructeur, benoemd door de Raad

Bent u instructeur en wilt u zich aanmelden? Ga voor
aanmelding of meer informatie naar onze website.

Nederlandse Sheltie Vereniging viert
80-jarig bestaan
Op 15 en 16 juni jl. vierde de Nederlandse Sheltie Vereniging (NSV) haar 80-jarig bestaan met een Sheltieweekend. Een korte foto-impressie van de activiteiten.

FOTO’S MARISKA HARING

Houden van honden
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WINNAARS EUROPEAN DOG SHOW 2019 WELS OOSTENRIJK
Van 14 tot en met 16 juni jl. werd in Wels, Oostenrijk, de European Dog Show 2019 gehouden. De Raad van Beheer
feliciteert alle exposanten/eigenaren die met hun honden de titel Europees Winner of Austrian Winner hebben
behaald! Hieronder de belangrijkste (Nederlandse) resultaten.

Best In Show werd de Newfoundlander “Ursinus Velutus Zesty Guy” van Zoltan Bartos.
Best In Show 2 werd de Papillon “Planet Waves Forever Young Daydream Believers” van
Kathleen Roosens, en Best In Show 3 was voor de Greyhound “Sobers Extravaganza” van
Bitte Ahrens-Primavera en Pierluigi Primavera.
Nederlandse prestaties
Graag willen wij de Nederlandse honden die geplaatst werden in de Groepen op de Euro
Dog Show en de Austrian Winner Show nog even in het zonnetje zetten.
Euro Dog Show
Op vrijdag 14 juni werd het Italiaanse Windhondje “Py’s Erotica” van Lucien Sahuleka en
Sandra v/d Graaf (foto 3 ) als vierde geplaatst in Groep 10. Zondag 16 juni was een succes

1

volle dag voor Gwen Huikeshoven: haar Grand Basset Griffon Vendéen “Forget-Me-Not v.
Tum-Tums Vriendjes” behaalde de eerste plaats in Groep 6 (foto 5 ) en haar Petit Basset
Griffon Vendéen “Cookie Crunch v. Tum-Tum’s Vriendjes” eindigde op plaats 4 in dezelfde
groep (foto 2 ).
Austrian Winner Show
Op zaterdag 15 juni werd de Lagotto Romagnolo “Rozebottel’s Zenyatta” van Katrien van
Gemert tweede Beste Junior (foto 1 ). Op zondag 16 juni werd de Chihuahua Langhaar “Little
Superstars Wild And Wanted” van Kimberly van Kol als vierde geplaatst in Rasgroep 9 (foto

4

).
2

Van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten!
5

4

3

Houden van honden
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Hollandse herders fleuren première ‘Superpower
Dogs’ op!
Vanaf 2 juli draait in het Omniversum Superpower Dogs, een inspirerende familiefilm over zes dappere viervoeters
die met hun ongekende talenten mensenlevens redden. Hoofdrolspeler Halo is een Hollandse Herder (zie onder
staande drie foto’s). Op woensdag 3 juli gaat de film officieel in première. Voor die gelegenheid zijn maar liefst
vijftig Hollandse Herders met hun baasjes uitgenodigd om de feestelijke opening op te luisteren.
De inspirerende grootbeeldfilm Superpower Dogs is het
ware verhaal van zes superhelden op vier poten. Tijdens
een reis over de wereld ontmoeten we opmerkelijke
honden die levens redden en ervaren we de bijzondere
band van de dieren met hun baasjes. Zo wordt de pup
Halo getraind om een rampenteam in Amerika te helpen.
Henry is een reddingsexpert bij lawines in de Canadese
Rocky Mountains, Reef is een badmeester bij de
Italiaanse kustwacht, Ricochet, een Californische
surflegende, helpt mensen met een handicap en PTSS,
en de bloedhonden Tipper en Tony zijn een onmisbare
steun bij het gevecht voor het behoud van bedreigde
diersoorten in Afrika. Kijkend naar het grootste
koepelscherm en luisterend naar de geweldige

geluidsinstallatie van het schitterende Omniversum is het
net of je zelf in de film meeloopt, dat maakt de ervaring
helemaal bijzonder.
Fotomoment
Voorafgaand aan de film wordt er een fotomoment
georganiseerd waar alle vijftig Hollandse Herders en hun
bazen poseren voor het Omniversum. Dit zal mooie
publiciteit voor het ras en de film opleveren! Tevens vindt
er een demonstratie plaats van politiehond Bumper en
van de reddingshondenbrigade RHWW.
Superpower Dogs, vanaf 2 juli te zien in het Omniversum,
President Kennedylaan 5, Den Haag.

Houden van honden
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UITSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE
EN WEDSTRIJDKAMPIOENSCHAP 2018-2019
Op 10 juni 2019 werd bij de (60-jarige!) KC West-Friesland in Heerhugowaard het Nederlands Kampioenschap FCI
Obedience gehouden. Verslag van Thea van Niekerk.
Uitslag OB1
1

Eugenie van
Oirschot

PI

Border Collie

295,75

2

Jeroen ter Horst

Denzell

Beauceron

291,75

3

Denise de Vette

Ivy

Hollandse Herder,
Korthaar

284

Uitslag OB2
1

Sam Gibbs

Raven

Border Collie

275,5

2

Natascha Albers

Miles

Australian Shepherd

233,25

3

Zoë Borghuis

Nala

kruising

221,5

Uitslag OB3
1

Ellen van Dort

Ryan

Border Collie

265,75

2

Marjon Aarnink

Sky

Border Collie

262

3

Lia van
Ballegooijen-Kant

Jace

Border Collie

235,75

Klasse OB1
De deelnemers vormden een bont gezelschap van
rassen. Naast Border Collies waren de Belgische en
Hollandse Herders ook goed vertegenwoordigd. Ook
minder voor de hand liggende rassen, zoals Poedel,
Corgi, Border Terriër, Friese Stabij en Kelpie deden
mee. Jeroen ter Horst liep met een Beauçeron, een
Frans herderras dat minder bekend is. Ze waren goed

Winnaars OB1 vlnr Jeroen ter Horst, Eugenie van Oirschot en
Denise de Vette

in vorm en kregen een hoge waardering. Eugenie van
Oirschot liep met haar Border Collie Pi ook een prachtig
programma. Helma Kling liep met twee Hollandse
Herders mee. Met Carmen liep ze een redelijk pro
gramma, hoewel ze daarmee doorgaans hoger scoort.
Met Bjorka ging het duidelijk wat minder, want deze
nog jonge hond nam een aantal keren de benen.
Doordat ze meer dan tweemaal de ring uitliep, werd ze
gediskwalificeerd.
De meeste combinaties besloten ook het (facultatieve)
middagprogramma te lopen. Het werd alweer een
spannende strijd tussen Jeroen met Denzell en Eugenie
met Pi. Uiteindelijk zat er slechts één punt verschil in hun
eindscore in het voordeel van Eugenie! Omdat ze in het
ochtendprogramma ook de winnaar bleek te zijn, mag zij
zich Nederlands Kampioen OB1 2019 noemen. Jeroen
werd tweede en verrassende derde werd Denise de
Vette met haar Hollandse Herder Ivy.
Klasse OB2
Een van de beoogde kanshebbers, Sam Gibbs, was met
zijn Border Collie Raven gestart met een nul voor de
blijf-oefening. Geen fijne start dus. Hij wist zich echter te
revancheren en behaalde voor de overige oefeningen
dermate hoge punten dat hij toch koploper werd, op de
voet gevolgd door Natascha Albers met haar Australian
Shepherd Miles.
‘s Middags waren de rollen omgedraaid: Sam begon met
goede scores voor de blijf-oefening, terwijl Natascha
tegen nullen aanliep. Zoals de meeste combinaties liep

Winnaars OB2 vlnr Natascha Albers, Sam Gibbs en Zoë
Borghuis

Houden van honden
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Sam een beter middagprogramma en behaalde een
verdiende kampioenstitel in de OB2. Natascha werd
tweede en verrassende derde werd Zoë Borghuis met
haar kruising Nala.
Klasse OB3
Het deelnemersveld bestond uit drie Border Collies en
twee Belgische Herders. Ellen van Dort en Marjon
Aarnink zijn met hun Border Collies Ryan en Sky duidelijk
een klasse apart. Vooraf stond eigenlijk al vast dat deze
twee onderling zouden gaan uitvechten wie het
kampioenschap in de wacht zou gaan nemen. Het werd
een spannende strijd, want beide combinaties zijn aan
elkaar gewaagd! De dames stonden zó dicht bij elkaar,
dat de punten voor het los volgen de uitslag zou moeten
geven. Uiteindelijk won Ellen van Dort de OB3.
Lia van Ballegooien en Thea van Niekerk, een Border
Collie tegen een Belgische Herder, streden in het
middagprogramma om de derde plaats. Uiteindelijk bleek
Lia met haar Border Collie Jace in het ochtendprogramma
slechts 0,25 punt beter gescoord te hebben dan Thea
met haar Groenendaeler Pella. En zo bestond het
erepodium uit louter Border Collies...

Nederlandse kampioenen bij elkaar vlnr Eugenie van
Oirschot, Ellen van Dort en Sam Gibbs

Afscheid John van Hemert
Tijdens de prijsuitreiking was er aandacht voor John van
Hemert, die na 28 jaar keurmeesterschap stopt.
Begrijpelijk maar jammer, want John is een gewaardeerd
keurmeester, die altijd sportief keurt en nooit te beroerd
is om deelnemers te helpen met nuttige tips. John,
bedankt voor alles en we zien je hopelijk binnenkort met
je jonge hond terug in de wedstrijden!
Uitslag Wedstrijdkampioenschap 2018-2019
OB1
1

e

2e
3

e

hond

Helma Kling

Carmen

Samantha van der Ham

Phantom

Marije Smit

Mik

OB2

deelnemer

hond

1e

Sam Gibbs

Raven

2e

Natascha Albers

Miles

OB3
1
Winnaars OB3 vlnr Marjon Aarnink, Ellen van Dort en Lia van
Ballegooijen-Kant

deelnemer

e

deelnemer

hond

Lia van Ballegooijen-Kant

Jace

2e

Margo v.d. Ham-van Bruggen Dio

3e

Thea van Niekerk
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VERSLAG VIERDE SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE
KYNOLOGIE

Het symposium trok net als vorige edities een volle zaal

Op woensdagavond 12 juni jl. werd in Utrecht voor
de vierde maal het symposium Genetica voor de
Kynologie gehouden, een goede samenwerking tussen
de Universiteit Utrecht - Faculteit Diergeneeskunde
(ExpertiseCentrum Genetica voor Gezelschapsdieren)
en de Raad van Beheer. Het symposium trok een volle
zaal met bijna 200 toehoorders, die gretig waren om
meer te leren over genetica.
Het was mooi om te zien hoe de wetenschappers de
kynologen meenamen in de laatste ontwikkelingen op
het gebied van gezondheid bij honden. Ook dit jaar
waren er goede sprekers die op een begrijpelijke manier
een onderwerp uit hun vakgebied verder uitdiepten. De
avond werd prettig en deskundig geleid door
dagvoorzitter Rony Doedijns. Tussen de presentaties
door was er voldoende ruimte voor vraag en antwoord.
Fit2Breed-module
Dr. Hille Fieten beet het spits af met een update van het
ECGG (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren).
Zij vertelde over de samenwerkingen binnen het ECGG
met de verschillende specialisten en wat deze
samenwerking voor de kynologie kan betekenen. Zij gaf
een update over de Fit2Breed module, een toepassing
die ontwikkeld wordt met behulp van de eigenaren en de
rasvereniging van het Nederlandse Kooikerhondje.

Na afloop werd er druk nagepraat en gediscussieerd

DNA-tests
Drs. Else den Boer vertelde vervolgens over DNA en
DNA-tests. Ze stipte kort aan wat mutaties zijn, deleties
en hoe overerving kan plaatsvinden. Ze gaf aan wat er
allemaal kan, maar vooral ook wat zinvol is en wat van
minder belang.
Kanker bij honden
Oncoloog dr. Maurice Zandvliet sprak over kanker bij
honden. Honden krijgen de ziekte soms zelfs al op
jeugdige leeftijd. Wanneer een bepaalde lijn of familie
veel meer is aangedaan, is het aannemelijk dat er een
erfelijke basis is. Toch is kanker nog steeds een moeilijke
ziekte en is het van veel factoren afhankelijk of kanker
zich ook echt ontwikkeld.
Epilepsie
Dr. Paul Mandigers sloot de avond energiek af over
epilepsie bij de Border Collie. Epilepsie blijft een zeer
ingewikkelde ziekte met heftige gevolgen voor hond en
baas. Onderzoek aan de hand van questionnaires bij veel
eigenaren geeft wel inzicht in factoren die van invloed
zijn of de epilepsie ook echt tot toevallen leidt.
Dankzij de zorgvuldige organisatie en inzet van Else den
Boer was de avond wederom een succes. Hopelijk
volgend jaar een vijfde editie!

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES EE T?
STAMB N
OOM
HOND! -
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VERSLAG BIJEENKOMST FCI BREEDING COMMISSION
Op 18 mei jl. kwam in Tallinn (Estland) de FCI Breeding Commission bijeen, waar zestien landen aan deelnamen.
Uit Nederland was dierenarts Laura Roest van de Raad van Beheer aanwezig. Op het gebied van (internationale)
fokkerijzaken bereidt de commissie voorstellen voor die vervolgens naar het algemeen bestuur van de FCI worden
gestuurd. Er stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Een kleine greep hieruit.
Zwitserse Witte Herder
De FCI heeft de verschillende kennelclubs enige jaren
geleden aangeschreven dat het niet is toegestaan honden
in te zetten, waarbij er niet in drie generaties Zwitserse
Witte Herder kleur wit zijn opgenomen. Nederland was het
niet eens met deze regel en heeft dit bij de FCI gemeld.
Onderzoek om na te gaan hoe het probleem internationaal
speelde, leidde helaas niet tot resultaten. Nu stelt de
Breeding Commission de FCI voor de desbetreffende
kennelclubs te vragen in de bijlage van het stamboek op
te nemen dat er onder de voorouders toch een hond is die
geen Zwitserse Witte Herder kleur wit is.

niet, kan de georganiseerde kynologie wel “de
standaard” stellen en is de kans groot dat daarmee ook
de andere groepen zullen veranderen.

Hondenrassen met korte snuiten
De Scandinavische landen en Nederland geven duidelijk
aan dat ze verandering willen. In Nederland zullen de
fokkers zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving
moeten houden en is een directe aanpassing van het
fokbeleid noodzakelijk. Internationaal ziet men dit als een
waarschuwing: zorg dat je met de rasvereniging en de
fokkers het probleem aanpakt, zodat de overheid niet
hoeft in te grijpen. Hoewel de discussie over een type
hond gaat en niet of de hond een stamboom heeft of

Diversen
Er is verder onder meer nog gesproken over de
kleurbenamingen op exportstambomen, HD screening en
het verschil tussen sommige landen, de registratie van
honden in het land van herkomst, niet-erkende kleuren,
niet-erkende haarvariëteiten en uitbreiding van de regels
inzake het gebruik van opgeslagen sperma.

DNA-tests
Er is ook gesproken over aanpassing van de International
Breeding Rules met betrekking tot de inzet van DNAtests. Het doel moet altijd zijn om klinisch gezonde
honden te fokken. Uit het oogpunt van behoud van
diversiteit is het vaak belangrijk om dragers van
enkelvoudig recessieve aandoeningen juist wél in te
zetten (met dieren die vrij zijn van dezelfde aandoening).

De volgende vergadering van de Breeding Commission
vindt in 2020 in Moskou plaats.

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De zomer is weer begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook
een keerzijde aan! 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 heeft daarin samen met de organisaties een taak
om mensen te waarschuwen en controle uit te oefenen.

LAAT UW HOND
NIET IN DE AUTO!

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

Houden van honden
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Dog health Workshop – INTERNATIONAL partnership
FOR DOGS (IPFD)
Eind mei woonde een delegatie van de Raad van
Beheer de vierde Dog Health Workshop van het IPFD
bij, in Windsor Engeland. De workshop is een mooi
voorbeeld van de kennisdeling en de internationale
samenwerking waar de IPFD voor staat. Zo’n kleine
150 deelnemers met verschillende achtergronden
kwamen samen om de uitdagingen binnen de
kynologie te bespreken.
Een gemengd publiek, bestaande uit professoren, fokkers,
activisten, besturen van kennelclubs en zelfs psychologen,
sprak onder meer over het concept Ras. Spreker Helena
Skarp (Zweden) filosofeerde over wat ‘het echte ras’ is,
welke veranderingen binnen het ras je wel en niet wilt
toestaan en waar je de grens moet leggen. Is het bijvoor
beeld erg dat sommige rassen uitsterven omdat er geen
plek meer is voor hun uiterlijk of gedrag?
Ontwikkeling
Volgens Peter Friedrich (Duitsland) is het ontstaan van
verschillende hondenrassen een bij-effect van inzet van
honden voor een bepaald doel – als samenwerkende
partner. Zijn oproep is duidelijk: kijk wat het doel is
waarvoor de hond gefokt wordt en hou dat altijd in het
hoofd bij de keuze van de ouderdieren.
De vraag of we rassen moeten “behouden” of “ontwik
kelen/verbeteren” kan op verschillende manieren
beantwoord worden. Zo is het belangrijk om een ras te
ontwikkelen, opdat een gezondheidsprobleem afneemt,
maar ook in het licht van populariteit. Wanneer
bepaalde kleuren een rol spelen bij gezondheids
problemen, moeten we die zo veel mogelijk uitbannen.
Zo niet, dan moeten we flexibel zijn in de gewenste

kleuren om ook het modeverschijnsel tegemoet te
komen. Wanneer kleuren zorgen voor een agressiever
uiterlijk, bijvoorbeeld kleur van de ogen, moet dat
ontmoedigd worden.
Open stamboeken
De discussie over het openen van stamboeken is ook
hier gevoerd. De workshop gaf als eindoordeel: een hond
is een hond en stamboeken zouden niet helemaal
gesloten moeten zijn. Je moet daarbij wel het kerndoel
van het ras voor ogen blijven houden: is dat nog wel
gelijk aan het oorspronkelijk doel of moet het worden
aangepast aan de eisen van de moderne maatschappij?
Conclusies van de workshop waren dat gestimuleerd
moet worden dat de stamboeken geopend worden voor
kruisingen tussen rassen die sterk aan elkaar gerelateerd
zijn, dat outcross wordt gebruikt wanneer gezondheid of
welzijnsproblemen niet binnen het ras opgelost kunnen
worden en dat kennelclubs alle honden in hun database
registreren.
De workshop heeft meerdere onderwerpen behandeld.
Volgende keer meer over het onderwerp over vraag en
aanbod van honden. Lees meer over de workshop.

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.

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
van Rasgroep
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.
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
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

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

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

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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BESLUITEN 49e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN
BEHEER 2019
Op zaterdag 22 december jl. vond de 49e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder
treft u de besluitenlijst aan. Aansluitend aandacht voor het afscheid van drie gewaardeerde bestuursleden.
→→Notulen 47e Buitengewone Algemene Vergadering
d.d. 23 oktober 2018 – vastgesteld
→→Notulen 48e Algemene Vergadering d.d. 1 december
2018 – vastgesteld
→→Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en
lasten 2018 – aangenomen
→→Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake
gevoerd financieel beleid 2018 – aangenomen
→→Benoeming lid Financiële Commissie: gekozen is dhr.
E. Siebers
→→Bestuursverkiezing: gekozen zijn dhr. C. Canta, dhr. J.
Deckers en dhr. P. Mandigers
→→Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake Uitvoeringsregels
Onderscheidingen – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikel VI.29 KR t.a.v. dekreu
eigenaar – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikel VIII.2 KR t.a.v. BWG
halfbroer – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing MAG test reglement –
aangenomen
→→Benoeming Gezondheidscommissie: gekozen zijn dr.
J. Buijtels, drs. M. Megens en dr. ir. P. Oliehoek
→→Voorstel tot aanpassing artikel IV.12 KR (Commissie
Exposities) – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing en toevoeging artikelen IV.6
en IV.9A KR (Commissie Keurmeesters) – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v. ICT:
aanpassing van artikel III.23 KR teruggetrokken,
overige KR wijzigingen wel ter stemming gebracht –
aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v.
kennelnamen i.v.m. FCI regels – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikelen HR en KR t.a.v. AVG
m.b.t. ledenlijsten en catalogi – de aanpassingen van
artikel 5 HR en artikel 10 HR worden ingetrokken.
Stemming over artikel IV.26 KR – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing/schrapping diverse KR
artikelen t.a.v. couperen – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikel IV.6 KR t.a.v.
keurmeester in het buitenland – aangenomen
→→Voorstel tot aanpassing artikel I.5 KR t.a.v.
hulpmiddelenbeleid – voorstel 1 aangenomen

Afscheid John Wauben

John Wauben kreeg bij zijn afscheid de Gouden Draag
penning opgespeld, de op één na hoogste onderschei
ding van de Raad van Beheer. Voorzitter Jack Alberts
sprak hem toe en doorliep zijn kynologische carrière vanaf
zijn eerste rashond (Bobtail) eind jaren ‘70, via zijn
keurmeesterschap in de rasgroepen 1, 2, 4, 6 en 10, tot en
met zijn lidmaatschap van het bestuur van de Raad van
Beheer, waarin hij onder meer vice-voorzitter was en
diverse portefeuilles had. Zo stond hij als porte
feuillehouder Keurmeesterzaken & Opleidingen aan de
basis van de recente vernieuwing van de opleidingen KK1
en KK2 naar BFH (Basiscursus Fokken van Honden) en
VKK (Voorgezette Kynologische Kennis). John stond aan
de wieg van de fokgeschiktheidskeuringen voor de
Engelse Bulldog, de Nederlandse versie van de RSI (Ras
Specifieke Instructies) en het Fairfok-beleid inzake
Verenigingsfokreglementen (VFR’s). Als voorzitter van de
internationale FCI Judges Commission maakt John zich
ook internationaal hard voor een gedegen opleiding van
keurmeesters en een keuring waarbij “fit for function”
voorop staat.
Afscheid Hugo Stempher
Ook Hugo Stempher kreeg bij zijn afscheid de Gouden
Draagpenning opgespeld. In zijn speech doorliep voorzitter
Jack Alberts de kynologische carrière van Hugo, die in
1975 begon bij de Nederlandsche Welsh Terrier Club. Na
diverse bestuurlijke functies in de kynologie kwam hij in
2007 in het bestuur van de Raad van Beheer. Hij vervulde
onder meer de portefeuilles Opleidingen, Tentoon
stellingen en Jacht met honden. Naast zijn portefeuilles
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Hoe mooi is het om als rashondenfokker een netwerk in
je eigen regio te hebben, waar je terechtkunt met al je
vragen en problemen? De Raad van Beheer brengt u in
contact met fokkers bij u in de buurt. Zij kunnen helpen:
met informatie, maar ook met raad en daad, bijvoorbeeld

Fokkerondersteuning

ke

De Raad van Beheer vindt het fokken van gezonde en
sociale honden erg belangrijk. Om de verantwoorde
fokkerij een impuls te geven, schroeven we het niveau
en de intensiteit van onze ondersteuning aan fokkers
verder op. Een van de instrumenten is een netwerk van
fokkers die elkaar helpen: ‘Fokkers helpen fokkers’.

d
a

fok

FOKKERONDERSTEUNING: MELD U AAN VOOR
‘FOKKERS HELPEN FOKKERS’

s

k

Afscheid John Lijffijt
In zijn speech voor John Lijffijt memoreerde Jack
Alberts dat John uit de werkhondenwereld kwam, zodat

het logisch was dat hij in 2012 de portefeuille Werken
met Honden kreeg. Tot zijn aftreden vervulde hij
daarnaast de portefeuille Kuddehonden inclusief de
Commissie Werkhonden. Zijn liefde voor de Duitse
Herder maakte dat hij in 1997 keurmeester voor dit ras
werd en zelfs SV-Zuchtrichter (door Duitse rasvereniging
erkende raskeurmeester). Binnen de wereld van de
Duitse Herder geniet hij dan ook groot aanzien.
Daarnaast is hij keurmeester voor de
werkhondenproeven & -wedstrijden. Voor de rest van
de Nederlandse kynologie is John echter een man die
zich bescheiden op de achtergrond houdt, hoewel hij
vanuit zijn functie als bestuurslid van de Raad van
Beheer ook als gedelegeerde op shows en tijdens
examens ambteert.

Ra

was Hugo ook nauw betrokken bij de erkenning en
reglementering van Junior Handling als officieel
showonderdeel en bij de opzet van de jeugdafdeling
Raad van Beheer Youth. Onder de naam “Brons
Expressions” is Hugo als beeldhouwer van vooral
dierenfiguren (honden) actief. Van zijn hand is het mooie
bronzen beeldje van het oude beeldmerk van de Raad
van Beheer dat als geschenk bij jubilea en
onderscheidingen wordt geschonken. Ook de beelden
voor de BIS Winner en Benelux Winner zijn van Hugo’s
hand.

o
h el en f
p

door aanwezig te zijn tijdens de dekking of bij de
geboorte van een nestje.
Aanmelden
Het succes van Fokkers helpen fokkers hangt af van de
inzet van fokkers die mee willen doen door hun ervaring
en deskundigheid beschikbaar te stellen aan anderen.
Samen staan we sterk! Daarom roepen wij fokkers op zich
aan te melden als ondersteuners. Maak dit netwerk een
succes en meld u aan via het formulier op de website
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GESLAAGDE KEURMEESTER-SEMINARS OVER GRIFFON
KORTHALS EN SLOWAAKSE RUWHARIGE STAANDE HOND
De uitbreiding van het aantal seminarrassen per 1 januari 2019 stelt keurmeesters die een sectie of rasgroep willen
afronden voor een nieuwe uitdaging. Voor rassen die vroeger werden toegevoegd na een afrondingsstage, of
automatisch bij een sectiebenoeming, is nu het volgen van een seminar verplicht. Stichting Kynokien heeft hierin
het spits afgebeten met de organisatie van twee seminars in Rasgroep 7: voor de Griffon Korthals en de Slowaakse
Ruwharige Staande Hond (Slovensky Hrubosrsty Stavac).
Griffon Korthals
Op 14 mei jl. behandelde keurmeester Wout Arxhoek de
rasstandaard van dit unieke ras. Hij deed dit aan de hand
van een scala aan foto’s, waarbij alle relevante
aandachtspunten de revue passeerden. De Nederlandse
Korthals Griffon Club had ervoor gezorgd dat een aantal
rastypische honden – reuen en teven – uit verschillende
lijnen aanwezig waren. Zo konden de deelnemende
keurmeesters de honden goed bekijken, in stand en in
beweging. Adriaan de Wit, al 35 jaar Griffonnier en
voorjager van Griffons, vertelde een buitengewoon
boeiend verhaal over de geschiedenis van het ras,
teruggaand tot de eerste honden die door Eduard
Korthals zijn gebruikt om het ras op te zetten. In zijn
verhaal belichtte hij ook de specifieke oorspronkelijke
werkwijze van de Griffon Korthals, en de daarvoor
benodigde bouw en beweging. En natuurlijk ging hij ook
in op de stand van het ras en de gezondheid.
Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Tenslotte vertelt Adriaan de Wit, een van de beheerders
van de databank van de Griffon Korthals en al 35 jaar
Griffonnier en voorjager van Griffons, op onnavolgbare
wijze een buitengewoon boeiend verhaal over de

geschiedenis van het ras, teruggaand tot de eerste
honden die door Eduard Korthals zijn gebruikt om het ras
op te zetten. In zijn verhaal heeft hij ook de specifieke
oorspronkelijke werkwijze van de Griffon Korthals belicht,
en de daarvoor benodigde bouw en beweging. En
natuurlijk worden ook de stand van het ras en de
gezondheid besproken.
Al met al een bijzonder leerzame en informatieve avond,
waarover zowel de deelnemers als de rasvereniging heel
enthousiast waren.
Twee weken later, op maandagavond 27 mei, was het
opnieuw Wout Arxhoek die aan de hand van een
fotopresentatie de rasstandaard van dit ras besprak.
Deze keer zorgde de Nederlandse Vereniging
Slowaakse Ruwharige Staande Hond voor een groot
aantal rasvertegenwoordigers, die de variatie in type in
dit nog jonge ras heel mooi lieten zien. Ook hun
eigenaren, die uit tal van plaatsen in Nederland en
België naar Ermelo waren gekomen, volgden het
seminar met grote belangstelling. Lens Deckers,
bestuurslid van de rasvereniging, vertelde bevlogen
over de geschiedenis van het ras, de opbouw van de
stambomen, de werkwijze, de stand van het ras in

Houden van honden
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Aan de hand van heel veel foto’s werden de keurmeesters bijgepraat over de Slvensky Hrubosrsty Stavac
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diverse landen, en de gezondheid. En gelukkig leerde hij
ons ook de naam van dit bijzondere ras, de Slovensky
Hrubosrsty Stavac, netjes op zijn Slowaaks uit te spreken.
Bevoegdheid
Het was mooi om te zien met hoeveel motivatie en
plezier rasverenigingen, die nooit eerder een inbreng
hebben gehad bij de opleiding van hun nieuwe
keurmeesters, er echt alles aan wilden doen om de
aspirant-keurmeesters de ins en outs van hun geliefde
ras te laten zien.
Beide seminars hebben ertoe geleid dat enkele
aspirant-keurmeesters hun bevoegdheid voor deze
rassen hebben gekregen, en voor een aantal anderen
zal dit naar verwachting binnenkort gebeuren. Ook zijn
de seminars geaccrediteerd als nascholing voor
keurmeesters. De meerwaarde van deze seminars

De rasvereniging had echte honden meegebracht, die de
keurmeesters buiten uitgebreid konden bestuderen

maakt dat we zeker van plan zijn vaker numeriek kleine,
maar bijzondere rassen op deze manier in de spotlights
te zetten!
Tekst: Lida Reeskamp-Blok

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

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

Deze campagne is een initiatief van:

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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KORT VERSLAG INTERNATIONAL WORKING TEST 2019
Voor het eerst in tien jaar was Nederland weer gastheer van de International Working Test (IWT) 2019. Het
evenement werd 1 en 2 juni jl. gehouden op het landgoed ’t Zelle in de Achterhoek en georganiseerd door de
Nederlandse Retriever Club (NRC). Het werd een heerlijk tweedaags hondenevenement met de beste honden van
Europa die het in teamverband tegen elkaar opnamen. Winnaar werd team 1 van Schotand, gevolgd door team 3
van Finland en team 3 van Italië.
De IWT wordt wel gezien als het Europees
Kampioenschap voor Jachthonden. In totaal namen 40
teams uit heel Europa deel. Voor Nederland behaalde
team 3, onder leiding van Jurjen Dijkstra, de hoogste
notering: plek 7.
Teamwedstrijd
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nimrod, is de IWT een
teamwedstrijd. Ieder team bestaat uit drie deelnemers
met hun hond, veelal een Labrador, Golden of Flatcoat
Retriever. De apporteerproeven zijn gebaseerd op
jachtsituaties en de honden apporteren (canvas)
dummy’s. Er wordt gekeurd volgens het FCI-reglement.

Dat lijkt het meest op hoe in Nederland op de OWT’s
(Orweja Working Tests) wordt gekeurd. Er zijn echter wel
wat verschillen. Zo telt tijdens de IWT de puntentelling
van het team als geheel, niet van de individuele honden.
Wanneer een hond een dummy mist, wordt er een “0”
gegeven. Maar het team blijft gewoon in de wedstrijd
omdat de proef gescoord wordt op het totaal aantal
punten van de drie honden samen. Een dummy missen
betekent op een teamwedstrijd als deze dus niet dat het
team uit de wedstrijd ligt.
Alle uitslagen en andere info over het evenement vindt u
op www.iwt2019.nl.

‘RAAD HET RAS’ juni: Chesapeake bay retriever
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 een gratis sessie van onze Kennis Tour.
De rashond van de maand juni was Chesapeake Bay Retriever. Winnaar
van deze maand is Esther Schut. Zij heeft heeft haar prijs inmiddels
thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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DEZE JUNIOREN GAAN óóK NAAR DE EUROPEAN OPEN
AGILITY
In de Raadar van mei jl. maakten wij de selectie bekend van junioren die van 12 tot en met 14 juli aanstaande
in Zwitserland deel gaan nemen aan de European Open Agility. Helaas hebben we daarbij drie geselecteerde
combinaties ‘over het hoofd gezien’. Met excuses bijgaand alsnog hun namen en (om het goed te maken) hun foto’s.

Van links naar rechts: Shauna Kap & Chiva, Yanita Prins & Djyll en Ziyal van der Vossen & Icheb

De volgende drie combinaties zijn óók geselecteerd voor
het European Open: Yanita Prins & Djyll, Ziyal van der
Vossen & Icheb en Shauna Kap & Chiva. Alledrie starten
zij in de Large-klasse. Wij wensen alle deelnemers en de

coaches Petra Elias en Joost Hoogeveen heel veel
succes, maar vooral veel plezier!
Lees hier meer informatie over de European Open
Junioren Agility 2019

KENNIS TOUR OVER DE VOOR(OOR)DELEN
VAN GRAANVRIJE VOEDING
Op dinsdagavond 25 juni jl. hield Esther Hagen-Plantinga in Berlicum voor de tweede keer dit seizoen haar lezing
‘De voor(oor)delen van graanvrije voeding en andere fabels en feiten. Weet jij hoe het werkelijk zit?’ Het publiek
waardeerde deze lezing met een 8,3 voor de inhoud en een 8,6 voor de spreker.
Het internet staat vol met statements en
adviezen van ‘experts’ die hun mening
verkondigen over de enige juiste manier
van voeren van de hond. Graanvrije
voeding voor onze hond wordt hierbij
veelvuldig aangehaald. Maar wat is nou
de zin en de onzin van graanvrij voeren?
Is graan nou echt zo slecht voor het dier?
De bron van allergieën en onverklaarde
ziektecondities? Zijn er ook risico’s en
nadelen verbonden aan graanvrij
voeren? Over deze onderwerpen en
vragen ging de lezing van Esther Hagen.
Volgende lezing
Op dinsdagavond 23 juli aanstaande
jl. houdt Sam Turner in Ermelo voor de
Houden van honden

tweede maal haar lezing ‘Hormonen! de
invloed van hormonen op de ontwikkeling
van de jonge hond’. In deze lezing
bespreekt Sam het fysieke en mentale
aspect van de puberteit bij honden. Met
praktische voorbeelden geeft ze 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 omgang met jonge
honden? Verwachtingen en realiteit liggen
vaak ver uit elkaar en leiden tot frustratie
en irritatie met soms verstrekkende
gevolgen voor de puberhond.

20

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 8 | juni 2019

Raadar

UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN
Op 8 juni zijn examens afgenomen voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) én de Kynologische
Kennis 1 (KK1). We zitten nog in de overgangsperiode, dus mensen die de KK-1 hadden gevolgd konden examen
doen voor deze cursus, mensen die de BFH-modules hadden gevolgd konden aansluiten voor de modulaire
examens. De examens zijn goed gemaakt, door beide groepen.
Inmiddels is er ook veel vraag naar de materialen van de
VKK-cursus (Voortgezette Kynologische Kennis). Deze
komen medio september beschikbaar. Veel mensen
willen wel graag al beginnen met de voorbereidingen en
dat is begrijpelijk. De eindtermen zijn wel bekend en die
staan online.
KK2 vs VKK
Of er momenteel nog KK-2 cursussen worden georga
niseerd is bij de Raad van Beheer niet bekend. Mocht dat
wel zo zijn, dan moeten deelnemers zich realiseren dat zij
examen dienen te doen volgens de eindtermen die
gelden voor de KK-2. Die zijn niet gelijk aan de eind
termen van de VKK.
Ook goed om te weten: Rassenkennis & Terminologie valt
in de nieuwe opleidingen onder de VKK. Wie dus de KK-1

heeft gehaald en door wil met de VKK krijgt vrijstelling
voor deze module. In de toekomst zullen bij de VKK twee
modules landelijk worden geëxamineerd: module 9
(Rassenkennis en Terminologie) en 10 (Kennis van
showreglementen). Module 10 is niet vergelijkbaar met de
reglementen uit de oude KK-1, daarvoor is vrijstelling dus
niet van toepassing.
Oproep
Voor de verenigingen die de VKK-cursus of de BFHcursus (weer) gaan geven, vergeet u niet dit even aan de
Raad van Beheer te melden? 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!

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.

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

→→24 augustus Dogshow Rotterdam
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→1 september Windhondenshow Heteren
Met CAC

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/
specifieke-agendas. Daar vindt u vanaf nu ook al de Tentoonstellingsagenda van 2020!

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.

31 augustus 2019: 	Dag van de Werkhond,
Woudenberg
Najaar 2019: 	Informatieavond fokken
gezelschapsdieren (over

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.

wetgeving)

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!

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.

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

