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De Raad van Beheer Kennis Tour 2020 van start
Schrijf nu in!

De Raad van Beheer Kennis Tour is een groot succes. De lezingenreeks gericht op fokkers, hondenbezitters en 

-liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommisies en kynologenclubs, voorziet 

duidelijk in een behoefte. Daarom gaan we in 2020 door, met opnieuw een mooi divers programma aan sprekers 

en onderwerpen. Boek snel uw plaatsen. Vol is vol!

De Kennis Tour bestond in 2019 uit een serie lezingen 

door diverse toonaangevende sprekers. Zo waren er 

lezingen over voeding door Esther Hagen-Plantinga, over 

ogen, oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek door 

Roswitha van de Sandt, de invloed van hormonen op de 

ontwikkeling van de jonge hond door Sam Turner en 

sessies over de wereld van kleuren bij honden door 

Marjoleine Roosendaal. De lezingen werden meerdere 

malen, verdeeld over het hele jaar, gehouden op 

verschillende locaties in het land. In totaal trok de Tour 

maar liefst circa 1.000 geïnteresseerde deelnemers, die 

gemiddeld een 8,5 voor de spreker en een 8,7 voor de 

inhoud van de lezingen gaven! Vanwege dit grote succes 

prologeren we de Kennis Tour in 2020.

Dank aan onze partners!

De Raad van Beheer is heel blij met de steun van 

partners Royal Canin en Reaal Dier&Zorg. Wij zien dit 

partnerschap als een bevestiging van het feit dat we op 

de goede weg zijn met de Kennis Tour. Mede dankzij 

onze partners kunnen we de hoogwaardige lezingen 

van de Kennis Tour tegen een aantrekkelijk tarief 

(€ 19,50) blijven organiseren.

Kennis 
Tour

2020

https://www.royalcanin.nl/


2Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 8   |   nummer 2   |   februari 2020 Raadar

Programma Raad van Beheer Kennis Tour 2020

Hieronder vindt u het programma van de Kennis Tour 

in 2020. Bij de locatie staat alleen een plaatsnaam, 

achterin vindt u de adressen die daar bij horen.

FOR YOUR EYES ONLY: OVER OGEN, 

OOGAFWIJKINGEN EN HET ECVO-ONDERZOEK

Spreker: dr. Roswitha van de Sandt

Datum en locatie: dinsdag 24 maart 2020  

in Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor deze sessie zijn accreditatiepunten voor 

exterieurkeurmeesters aangevraagd.

Op veler verzoek herhalen wij deze lezing uit 2019 nog 

eenmaal. Gezondheid van de hond is essentieel. Daarbij 

hoort ook de gezondheid van de ogen. Wanneer ogen 

aangeboren, erfelijke of verkregen afwijkingen hebben of 

gaan vertonen, kan dit het welzijn van de hond aantasten. 

Om inzicht te krijgen in de wereld gezien ‘door de ogen 

van de hond’ neemt Roswitha van de Sandt u allereerst 

mee in de anatomie en functie van het oog. Ze behandelt 

vragen over hoe de hond ziet (ziet hij kleur of zwart-wit, 

hoe goed ziet hij op afstand?), daarna bespreekt zij 

oogaf wijkingen én de impact daarvan op de hond.

Uiteraard is voorkómen altijd beter dan genezen, om die 

reden is bij veel rassen het onderzoek op erfelijke 

oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, verplicht. 

Roswitha besteedt uitgebreid aandacht aan de uitvoering 

van dit oogonderzoek, waar op wordt gecontroleerd, hoe 

dit wordt beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te 

voorkomen zijn. Zowel de fokker als de toekomstige 

pupeigenaar kan hiermee zijn voordeel doen.

Over de spreker

Roswitha van de Sandt heeft na haar studie 

Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht eerst 

enkele jaren in de algemene praktijk gewerkt, waarna zij 

de 4-jarige opleiding tot Dierenarts Specialist 

Oogheelkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde heeft 

voltooid. Inmiddels is zij al meer dan twintig jaar als 

Dierenarts Specialist Oogheelkunde verbonden aan het 

Diergeneeskundig Specialistisch Centrum “de 

Wagenrenk”. Daarnaast voert zij reeds vijftien jaar het 

ECVO-onderzoek op erfelijke oogafwijkingen uit en is 

sinds 2017 secretaris van het ECVO-panel.

HEUPDYSPLASIE, ELLEBOOGDYSPLASIE, PATELLA 

LUXATIE EN ANDERE SKELETAANDOENINGEN; 

KREUPELHEID, ERFELIJKHEID EN VOORKÓMEN

Spreker: dr. Herman Hazewinkel

Data en locaties: woensdag 22 april 2020 in 

Woudenberg en woensdag 22 juli 2020 in Zwolle

Aan de hand van video’s en röntgenfoto’s bespreekt 

Herman Hazewinkel in deze lezing de belangrijkste 

skeletaandoeningen. Hierbij zal hij onder andere 

belichten hoe we moeten omgaan met deze aan doenin-

gen, de bestaande onderzoeken en de invloed van zowel 

erfelijke factoren als die uit de omgeving, zoals voeding 

en beweging.

Over de spreker

Dr. Herman Hazewinkel was hoogleraar Skelet ont wik ke-

lings stoornissen bij gezelschapsdieren en als specialist 

Chirurgie (orthopedie) bij gezelschapsdieren verbonden 

aan de Universiteitskliniek Utrecht. Hij heeft veel onder-

zoek gedaan (en begeleid) om de oorzaken van skelet-

ontwikkelingsstoornissen zoals HD, ED, PL te achter-

halen. Herman Hazewinkel was onder meer lid van de 

HD-commissie van de Raad van Beheer, mede-oprichter Roswitha van de Sandt
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van de ED-commissie in Nederland (later overgenomen 

door de Raad van Beheer) en voorzitter van de 

International Elbow Working Group. Hij heeft onderzoek 

gedaan en gepubliceerd over de invloed van voeding en 

erfelijkheid op skeletaandoeningen als OCD, groeipijn, 

Radius Curvus Syndroom en Los Processus Coronoideus 

en hierover onderwijs gegeven in binnen- en buitenland. 

OMGAAN MET JE OUDER WORDENDE HOND

Spreker: Sam Turner

Data en locaties: dinsdag 26 mei 2020 in Berlicum en 

woensdag 23 september 2020 in Woudenberg.

Voor deze lezing zijn accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur aangevraagd.

Met ouderdom komen ook gebreken. Wat voor veran-

dering en komen er allemaal om de hoek kijken bij de 

ouder wordende hond? Fysiek, fysiologisch en mentaal is 

de oudere hond simpelweg anders dan een volwassen 

hond. Wat voor beweging heeft hij nodig? Hoe ga je om 

met lichamelijke gebreken? Hoe houd je een senior 

eigenlijk fit? 

Over de spreker

Sam Turner (1973) is afgestudeerd aan de Wageningen 

Universiteit met als afstudeerrichting Ethologie en 

Fysiologie. In binnen- en buitenland verzorgt zij lezingen, 

workshops en cursussen voor hondenprofessionals op het 

gebied van puppyontwikkeling, puberteit bij honden en 

balans en coördinatie voor verschillende ontwikkelings-

fases van honden. Voor kynologisch instructeurs biedt dit 

meer verdieping op het gebied van de lichamelijke 

ontwikkeling van honden. Zij leren hoe zij daar binnen hun 

lessen meer gebruik van kunnen maken en hun klanten 

beter kunnen begeleiden. Sam is gastdocent bij 

verschillende opleidingen voor kynologisch instructeur 

binnen Nederland en België. In die hoedanigheid richt zij 

zich op balans en coördinatie, de ontwikkeling van pups 

en clickertraining. Sam schreef een serie van vier boeken 

‘Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans’, waarin 

de ontwikkeling van pup tot senior en het voorbereiden op 

de sport wordt beschreven. 

MERLE IS MEER DAN EEN KLEURTJE

Spreker: Marjoleine Roosendaal

Datum en locatie: dinsdag 16 juni 2020 in Zwolle

Voor deze sessie zijn nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters aangevraagd. 

Lange tijd werd er gedacht dat merle gewoon een 

mutatie was die voor verandering in kleur zorgde en 

waarvan het duidelijk was hoe het zat met de vererving. 

Maar sinds kort weten we dat het heel wat ingewikkelder 

in elkaar zit. Deze nieuwe kennis heeft ook gevolgen 

voor de manier waarop we hiermee moeten omgaan in 

dr. Herman Hazewinkel

Sam Turner
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de fokkerij. Want waar komen die grote verschillen 

eigenlijk vandaan? En is het waar dat er heel veel 

honden wel merle zijn, maar dat niet laten zien? En hoe 

schadelijk is deze eigenschap nou echt? In deze lezing 

legt Marjoleine uit wat er is ontdekt, wat er speelt bij 

deze ogenschijnlijk zo simpele eigenschap en welke 

regels er van belang zijn voor degenen die fokken met 

rassen waarin merle voorkomt. 

Over de spreker

Marjoleine Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als 

(wetenschaps)journalist en heeft zich gespecialiseerd in 

fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica van 

kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid haar 

bijzondere belangstelling heeft. Ze was werkzaam als 

hoofdredacteur bij het maandblad De Hondenwereld en 

sinds 2017 bij het magazine Dogzine. Marjoleine heeft 

meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine 

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

tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer. 

Ze is nauw betrokken bij diverse outcrossprojecten.

GANGWERK IN BEWEGING

Sprekers: Dick Rutten & Rob Douma  

Datum en locatie: donderdag 22 oktober 2020  in 

Nieuwerkerk a/d IJssel

Waar kijkt een keurmeester naar tijdens een show en hoe 

beoordeelt hij in grote lijnen gangwerk – en dan vooral 

functioneel gangwerk? Welke verschillen zijn er tussen 

rassen en hoe zijn deze te verklaren vanuit het oor spronke-

lijke doel van dat ras? Door middel van praktijkvoorbeelden, 

ondersteund door beeldmateriaal, lichten de sprekers een 

tipje van de sluier op over hoe een keurmeester te werk 

gaat en de verschillende (rasgebon den) aspecten waarmee 

rekening wordt gehouden.

Over de sprekers

Dick Rutten heeft professioneel met hulphonden 

gewerkt. Zijn eerste eigen ras was de kortharige Duitse 

Staande Hond en later dashonden. Na zijn kynologische 

training werd hij keurmeester van vele rassen in de 

FCI-groepen 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ook is hij gekwalificeerd om 

de Hollandse Smoushond, ruwharige Foxterriër en Ierse 

Wolfshond te keuren op gezondheid, gedrag en 

functionaliteit. Als docent Exterieur & Bewegingsleer 

heeft Dick vele jaren nieuwe keurmeesters opgeleid. 

Rob Douma is opgegroeid met Dobermanns en had later 

ook Tibetaanse Spaniels. Met beide rassen heeft hij in 

binnen- en buitenland geshowd. Met Dobermanns heeft 

hij in binnen- en buitenland getraind (SchH/IPO). In 1995 

werd hij keurmeester voor de Dobermanns en was op dat 

moment de jongste keurmeester in Nederland. In de ruim 

20 jaar daarna werd hij keurmeester voor steeds meer 

rassen, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat hij in 

december 2019 werd benoemd tot allround keurmeester.

De locaties

 →Zwolle: Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, Zwolle

 →  Woudenberg: zalencentrum Schimmel 1885, 

Stationsweg Oost 243, Woudenberg

 →  Berlicum: zalencentrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 

Berlicum (bij Den Bosch)

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

Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel

Aanmelden

De entree bedraagt € 19,50. U kunt zich vanaf nu aanmel-

den voor het bijwonen van een of meer sessies van Kennis 

Tour via www.houdenvanhonden.nl/kennistour. De 

ervaring leert dat de sessies snel zijn uitverkocht. Wees er 

dus snel bij! Op de website vindt u ook meer informatie 

over het verwerven van nascholings- en accreditatiepunten.

Marjoleine Roosendaal Dick RuttenRob Douma

www.houdenvanhonden.nl/kennistour

