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TOENAME VRAAG PUPS: RAAD VAN BEHEER ONDERSTEUNT
KYNOLOGISCH INSTRUCTEURS
Veel meer mensen dan normaal hebben in de afgelopen periode een pup aangeschaft. Verschillende kynologisch
instructeurs laten weten bedolven te worden onder de aanvragen voor puppylessen en zich zorgen te maken over
de toekomst van deze pups. Door de coronacrisis zijn hondenscholen nog gesloten of krijgen te veel aanvragen
om te kunnen honoreren. De Raad van Beheer wil graag meedenken hoe pupeigenaren het beste bereikt kunnen
worden om de juiste begeleiding te vinden bij de opvoeding en zo te voorkomen dat aan het eind van het jaar veel
honden in asielen geplaatst moeten worden.
De angst die leeft is dat veel jonge honden niet meer in
het “normale” leven passen als de coronacrisis voorbij is
en dan weg moeten. Die kans is groter bij impulsaan
kopen, verkeerde verwachtingen en probleemgedrag dat
niet op tijd wordt begeleid. Wat mogelijk wordt onder
schat is dat er ook een tijd komt dat iedereen weer
buitenshuis aan het werk is en de pup nog steeds de
volle aandacht vraagt en verdient. Veel problemen
kunnen worden voorkomen door het goed begeleiden en
voorbereiden van de pupeigenaren.

Samenwerking
Onze hoop is dat veel pups snel bij een goede cursus
terechtkunnen. Zit een cursus vol, dan is het voor het
welzijn van hond en baas wenselijk om pups niet
maanden te laten wachten, maar door te verwijzen naar
een andere goede hondenschool/instructeur. Het is ook
belangrijk om samenwerking te zoeken met een gediplo
meerde gedragstherapeut. Gedragsproblemen die in de
pubertijd ontstaan en niet de goede kant op gestuurd
worden, hebben immers levenslange gevolgen voor hond

Kijk op pagina 10 voor onze reactie op
de open brief van FCI-voorzitter Tamas
Jakkel over het kortsnuitenbeleid
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en eigenaar. Samenwerking tussen deskundigen is
krachtig en noodzakelijk voor het welzijn van de hond.
Als de lessen doorgang vinden, zal vanwege de maat
regelen het contact over opvoedingsvragen mogelijk
anders verlopen. Het is het overwegen waard om een
wekelijks spreekuur in te lassen voor opvoedingsvragen
of zelfs een aantal theoriegroepslessen in te lassen via
bijvoorbeeld Skype om de opvoeding van jonge honden
optimaal te kunnen begeleiden.
Meedenken
Met elkaar kunnen we hopelijk bereiken dat zo veel
mogelijk potentiële kopers de juiste informatie krijgen,
dat mensen die al een pup hebben aangeschaft adviezen
en tips krijgen over een juiste opvoeding en dat we op
een positieve manier kunnen bijdragen aan het welzijn
van honden nu, maar ook op de langere termijn. De
Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) wil hierin graag
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meedenken en kan via de mediakanalen van de Raad van
Beheer, publicitair het nodige doen om ideeën breed
onder de aandacht te krijgen. Kynologisch instructeurs
die goede ideeën of suggesties hebben, worden
nadrukkelijk uitgenodigd die met ons te delen. Maar ook
met vragen over mogelijke invulling van lessen kunnen
instructeurs bij ons terecht.
Binnenkort benaderen wij de media met een persbericht
over de mogelijke gevolgen van de ‘puppyboom’ over een
aantal maanden. Hierin benadrukken wij dat het opvoeden
en begeleiden van een pup belangrijk is, tijd kost en dat
eigenaren hiervoor terechtkunnen bij goed opgeleide
deskundigen. Voor hondenscholen en instructeurs is het
belangrijk om duidelijk te vermelden wat de mogelijkheden
voor puppy- en jongehondentraining zijn en deze informatie
ook zo veel mogelijk te delen (website, facebook,
dierenartspraktijken in de regio enzovoort).

VOOR DE JEUGD: RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERACTIES
Hoewel het Zomerkamp voor dit jaar helaas niet door kan gaan, zit de Raad van Beheer Youth - onze jeugdclub niet stil. Ook in deze rare tijden blijf je immers actief met je maatje: thuis trainen en fijne wandelingen maken. Ook
maken jullie de hele dag door foto’s van jullie honden en delen die graag met elkaar. Daarom hebben we voor deze
zomer de Raad van Beheer Youth Foto Challenge bedacht: elke week is er een nieuw thema.
Om je wat inspiratie te geven plaatsen we met elk nieuw
thema ook onze eigen foto’s. Zo zijn we begonnen met
het thema ‘Selfie’, zagen we daarna mooie foto’s met het
thema ‘Bloemen’ en was het daarna tijd voor het thema
‘Tunnelvisie’. Op deze pagina’s tonen we een paar van de
inzendingen!
Doe ook mee!
Doe ook mee en plaats bij elk thema de mooiste, grappigste
of liefste foto van je hond op de Facebookpagina van Youth
of op Instagram met #rvbyouthfotochallenge. Na elk thema
kiezen we één foto die wordt toegevoegd aan de
diashow in de omslag op onze Facebookpagina.

Daarnaast laten we de komende maanden een selectie
van de ingezonden foto’s in Raadar zien.
Video Challenge
Ondanks dat we elkaar deze zomer waarschijnlijk niet
gaan zien, willen we toch iets ‘samen’ doen. Daarom komt
er, aan het begin van de zomervakantie, een leuke Video
Challenge: iedereen kan een stukje bijdragen aan een
grappig filmpje dat aan het eind van de vakantie klaar
moet zijn. We verklappen nog niet alles, maar natuurlijk
wordt het iets waarin jij en je hond kunnen shinen! Houd
hiervoor ook Facebook en Instagram in de gaten!
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ONLINE HULP VOOR AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ
OPSTART ACTIVITEITEN
Nu de overheidsmaatregelen in verband met de corona
crisis langzamerhand versoepelen, denken we ook
binnen de kynologie weer aan het voorzichtig opstarten
c.q. continueren van diverse activiteiten. Om de bij ons
aangesloten verenigingen hierbij te helpen, hebben we
een speciale pagina met opstarttips gemaakt.

U vindt de tips online in het verenigingsaccount op onze
website onder het kopje ‘Verenigingen’. Daarin plaatsen
we voorbeelden van protocollen en tips die worden
gedeeld door andere verenigingen. Heeft u aanvullingen
die voor collega-verenigingen interessant kunnen zijn,
stuur die dan naar sporten@raadvanbeheer.nl.

DIGITALE INFORMATIESESSIES OVER NIEUW
GEZONDHEIDS- EN FOKKERIJBELEID
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen moet de kynologie op zeer korte termijn passende maatregelen
nemen om de fokkerij en het gezondheidsbeleid extra te borgen binnen onze structuur van reglementen en
uitvoeringsregels. De Raad van Beheer wil zijn achterban raadplegen over dit nieuw op te stellen gezondheids- en
fokkerijbeleid. Omdat de hiervoor geplande bijeenkomsten in maart en mei wegens het coronavirus zijn gecanceld,
hebben wij besloten deze online te organiseren.
Een raadpleging van onze leden wijst uit dat een ruime
meerderheid het eens is met deze aanpak, nu het niet
mogelijk is om fysiek bijeen te komen. De diverse
presentaties die als input voor de discussie moeten

dienen, worden de komende periode opgenomen en
beschikbaar gesteld aan onze achterban. Hoe een en
ander precies georganiseerd gaat worden, hoort u zo
spoedig mogelijk van ons.

CORONA: ADVIEZEN RAAD VAN BEHEER OMTRENT
HERVATTEN KYNOLOGISCHE ACTIVITEITEN
Langzamerhand verrijst ons land uit de intelligente
lock-down die de regering in maart jl. heeft ingesteld.
Een ieder kijkt reikhalzend uit naar het moment waarop
we weer normaal met onze activiteiten aan de slag
kunnen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kynologie, en
met name ook de lokale kynologie. De Raad van Beheer
ondersteunt dit proces met een scala aan adviezen.
De Raad van Beheer heeft voor een verantwoorde gang
van zaken een aantal adviezen omtrent het opstarten van
activiteiten voor onze achterban in vraag- en antwoord
vorm opgesteld. Daarbij hebben wij gebruikgemaakt van
de informatie van het RIVM, de overheid, de corona
checklist van NOC/NSF en onze commissies. Tevens
verwijzen wij naar het 5-stappenplan van de overheid (zie
afbeelding) dat doorloopt tot 1 september aanstaande. De
termijnen in het stappenplan kunnen tussentijds veran
deren. Houd daarom de landelijke website van de overheid
en het RIVM in de gaten.
Bekijk alle adviezen op onze website
Houden van honden
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CHIPPEN TIJDENS CORONA: KEES VERSLUIS EN TESSA VAN
LAMMEREN
Buitendienstmedewerkers Tessa van Lammeren
en Kees Versluis chippen tijdens de coronacrisis
nesten pups op locatie bij Kynologenclub Zwolle en
Kynologenvereniging Nieuwegein. Als Nieuwegein
bezet is wegens andere activiteiten, wijken ze uit naar
Kynologenclub Gorinchem. ‘Het is weliswaar roeien met
de riemen die we hebben, maar het bevalt supergoed!’
Kees en Tessa hebben binnen de marges van de
coronamaatregelen een eigen werkwijze ontwikkeld, die
voor hen en hun klanten het beste werkt. Kees: ‘Tessa en
ik zijn supergoed op elkaar ingespeeld, dus dat gaat
uitstekend. Ook met de fokkers die hier hun pups komen
laten chippen is het contact hartstikke goed. Natuurlijk
komt er wel eens iemand die de nieuwe gang van zaken
lastig vindt, maar het lukt ons tot nog toe prima om ook
zo iemand met een goede uitleg weer tevreden huis
waarts te laten gaan.’
Strubbelingen
Volgens het chipperduo heeft zeker 95 procent van de
fokkers veel begrip voor de situatie en werkt uitstekend
mee aan een goed en veilig verloop van het chipproces.
Tessa: ‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En daar
willen we beiden iedereen heel hartelijk voor bedanken!’
De eerste week na invoering van de nieuwe werkwijze
was voor iedereen lastig. Kees: ‘We moesten de mensen
bellen om een afspraak te maken voor een activiteit die
even helemaal anders is dan gewoonlijk. Bovendien
moesten sommigen soms wel een uur of langer in de
auto zitten om hierheen te komen. Ik had ook het rayon
van een collega erbij, met fokkers met wie ik nog geen
enkele relatie had. Dat gaf eerst nog wel even wat

’s Ochtends bereiden Kees en Tessa alles zorgvuldig voor en
leggen voor ieder nest alle benodigdheden klaar.

strubbelingen. Toen iedereen een brief met uitleg van de
Raad van Beheer had ontvangen, ging het al een stuk
soepeler.’ Volgens Kees is ook een kwestie van een
beetje relativeren: ‘Als je meedeelt dat men naar Zwolle
moet komen en men protesteert met te roepen dat het
zeker een uur rijden is, dan zeg ik: “Je kunt ook naar
Leeuwarden komen.” “Ja, maar dat is 2 uur rijden”, roept
men dan. “Zie je wel” zeg ik dan, “heb je bij ons toch een
uur voordeel!” Dan is de kou uit de lucht en dat werkt.’
‘Frietkraam’ en ‘Stembureau’
Kees en Tessa laten de fokkers met hun pups naar een
van de genoemde locaties komen. Daar aangekomen
laten ze de pups in een bench op een verrijdbare tafel
zetten. Kees: ‘Die rijden we dan samen met de fokker maar wel op veilige afstand van elkaar - naar binnen. Bij
twee van de locaties kan de fokker onder een afdak
buiten staan, maar wij hebben in Nieuwegein de tuin
deuren open gezet, zodat je het idee van een friet
kraampje krijgt. Zo noemen wij het ook: De Frietkraam. In

Tessa buigt zich over de aangeboden pups, die in een bench op een verrijdbare tafel worden gezet in de deuropening van de
chipruimte in Nieuwegein.
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Zwolle noemen we het Het Stembureau, omdat we met
een heel lange tafel werken om zo de afstand tussen ons
en de klant voldoende groot te houden.’ De pups worden
aan een kant van de tafel gezet, dat deel rijden we naar
binnen en de klant staat aan de andere kant van de tafel
buiten te wachten. Tessa: ‘Dat werkt heel prettig. We
hebben het er behoorlijk druk mee, we chippen
gemiddeld zo’n 15 nesten per dag.’
Supervlot
Over het algemeen gaat het chippen bij dit duo dus
supervlot. Tessa: ‘Het gaat snel, gemiddeld duurt het zo’n
tien minuten en dan zijn ze er weer vandoor. Een fokker
uit Nieuwegein had het opgenomen: ze had zeven pups
om te laten chippen en was in twintig minuten uit en
thuis. Ze stond perplex.’ Kees vult aan: ‘Het is geen
wedstrijd hoor, het moet met aandacht, veilig en
adequaat gebeuren. En dat doen we dus ook!’ Hij wijst
erop dat het ook afhangt van het type hond en hoeveel
pups het betreft: ‘Een nest van drie Jack Russells is heel
wat anders dan een nest van twaalf Labradorpups.’ De
snelheid waarmee een en ander wordt gedaan, wordt

‘Double Dutch’
Hollandser kan het niet: een fokker van een puur
Nederlands ras, de Hollandse Smoushond, komt per fiets om
zijn pups te laten chippen...

Tessa haalt één voor één de pups uit de bench en houdt ze
vast terwijl Kees de chip inbrengt.

door iedereen zeer op prijs gesteld. Kees: ‘Ook het feit
dat ze er min of meer bij mogen zijn als er wordt gechipt
en DNA wordt afgenomen, stelt men zeer op prijs. We
krijgen bijna alleen maar positieve reacties – zelfs van de
meer kritische fokkers.’
Afstand bewaren
Kees en Tessa zijn heel blij met de gemotiveerde inzet van
praktisch alle fokkers. Tessa: ‘Mede daardoor loopt het
soepel en gesmeerd. Als team vullen we elkaar goed aan
en hebben we genoeg aan een blik van verstandhouding.
‘s Ochtends bereiden we alles voor, leggen de spullen en
papieren klaar en bekijken wat voor nesten we die dag op
de agenda hebben staan. Als de pups arriveren haal ik ze
een voor een uit de bench en Kees chipt ze. Soms helpt
een van ons de fokker met in- en uitladen, en doet de
ander het administratieve werk. Dat gaat zoals het komt.
Afstand bewaren lukt goed - tafel en bench staan
ertussen. Wij zijn niet bang om elkaar te besmetten.
We werken al zo lang samen, dan was het al veel eerder
gebeurd. Voorlopig houden wij het wel uit zo, we wachten
af hoe het verder gaat met de overheidsmaatregelen.’

‘SUPER GEREGELD’
Op 26 mei jl. lieten fokkers Klaas en Esther Zonnebeld
van Stabijhounkennel ‘Fan it heidehiem’ hun pups
chippen bij Kees en Tessa in Zwolle: ‘Vanmorgen ons
nest Stabij’s laten chippen in Zwolle, helemaal volge
laden met pups, papieren enzovoort. Het zijn rare tijden
maar het was super geregeld door de Raad van Beheer
(mag ook wel eens gezegd worden), de chippers zijn
aardige, betrokken mensen, en alles liep vlot door.
Nogmaals bedankt!’

Houden van honden
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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR GAAT IN JUNI ONLINE!
Als gevolg van de coronacrisis konden de voor de komende maanden geplande sessies in het kader van de Raad
van Beheer Kennis Tour niet doorgaan. Om die reden hebben wij de belangstelling voor en bereidheid tot het
volgen van online sessies gepeild onder mogelijke deelnemers. Daaruit bleek dat er voldoende animo is om aan
online sessies deel te nemen. Vanaf juni gaan we een aantal sessies online aanbieden.
We hebben de peiling gedaan in de vorm van een enquête onder zeer
regelmatige deelnemers (> twee sessies per jaar), regelmatige
deelnemers (twee sessies per jaar) en een bijna net zo grote groep van
nieuwe geïnteresseerden, die nog nooit een sessie hebben bijgewoond.
Maar liefst 365 mensen hebben de enquête ingevuld. Daarvan ziet meer
dan 80 procent de online sessies als prima aanvulling of alternatief. Wel
bleek ook duidelijk dat men niet zonder de reguliere fysieke sessies zou
kunnen, waarbij men elkaar spreekt, ziet en van elkaars vragen kan leren.
De ontmoeting en beleving blijft dus de voorkeur houden.
Programma Kennis Tour Online
De uitverkochte sessies van Sam Turner over de oudere hond en van
Marjoleine Roosendaal over Merle bieden we online aan. Daar zijn nu extra
plaatsen beschikbaar gekomen.
→→ Marjoleine Roosendaal: dinsdag 16 juni 2020
→→ Sam Turner: woensdag 8 juli 2020 en woensdag 23 september 2020
Schrijf nu in op www.houdenvanhonden.nl/kennistour

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

Dierenartsen werken 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. 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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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TOCH NOG EEN BEETJE DAG VAN DE HOND
Wegens de coronacrisis kon dit jaar de Dag van de Hond,
gepland voor 17 mei, helaas niet doorgaan. Omdat we er toch
even stil bij wilden staan, vroegen we met het oog op het
thema Kind&Hond het publiek op Facebook om foto’s/video’s
in te zenden waarop kinderen lieten zien hoe zij de Dag
van de Hond met hun viervoeter doorbrachten. De leukste
inzendingen vindt u in dit artikel!
Ter inspiratie plaatsten we het leuke muziekfilmpje ‘Ik
heb een hondje’ van jeugdtheatermaker Dirk Scheele
dat hij speciaal voor de Dag van de Hond op zijn
Facebook-pagina zette.
Leukste inzendingen
Hieronder de commentaren van de inzenders bij hun
foto’s (zie hiernaast).
1: 	Dianne Ribberink
“Het is hier altijd Dag van de Hond
”
2: 	Jeltje van Aller “Samen genieten van wat je maatje het
liefste doet!”
3: 	Jeannette Hoekstra videofilmpje “Heerlijk thuis
vermaakt, mama speelt lekker met d’r eigen kindje”
waarbij moederhond met haar pup speelt.
4: 	Joyce Willemsen “Dag van de hond werd gevierd met
kop in verpakking en wie weet zit er nog wat in!”
5: 	Hannie Timmerman: “Lekker wandelen met de
honden!”
Prins: 8 gouden tips
Onze partner Prins Petfood kwam op de Dag van de
Hond met acht gouden tips voor kinderen om verstandig
met honden om te gaan.
1. Een aap knuffelt anders, over veilig knuffelen
2. Aaien? Drie keer vragen!
3. W
 ord een lantaarnpaal: sta stil als een hond grommend
op je af rent
4. Veilig iets lekkers geven
5. L et op lichaamstaal van de hond
6. Luister naar grommen
7. N
 iet storen tijdens eten of slapen
8. D
 oe leuke spelletjes

2

1

3

Kijk voor het hele verhaal op de
Facebook-pagina van Prins

4
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De bijzondere band tussen
mens en hond zal ook deze
tijden doorstaan.
Raad van Beheer steunt
alle hondenliefhebbers
in deze tijd.
www.houdenvanhonden.nl
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CORONA: ALLE JACHTHONDENPROEVEN 2020 AFGELAST
Alle jachthondenproeven in 2020 inclusief de Nimrod zijn wegens de
coronacrisis afgelast. De Commissie Jachthonden Proeven (CJP) van
ORWEJA achtte de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de
volksgezondheid, de gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters
te groot om een dergelijk aanzienlijk risico te nemen.
Het werken met een protocol tijdens een jachthonden
proef om de benodigde 1,5 meter afstand te houden is
met betrekking tot de handhaving niet uitvoerbaar.
Groepen tussen de 50 en 100 deelnemers (exclusief
keurmeesters en helpers) zijn niet te managen. Er waren
voor dit jaar in totaal 76 proeven aangemeld. Tijdens de
proeven worden dummy’s en wild meerdere malen

gebruikt. Deelnemers, helpers en keurmeesters hebben
deze meermaals in hun handen. Een hygiëneprotocol
hiervoor is praktisch onuitvoerbaar. Deelnemers en
keurmeesters zijn bij meerdere proeven op diverse
plaatsen in het land aanwezig en reizen daardoor veel.
Ook dit wordt juist afgeraden, aldus ORWEJA.

AANGEPASTE PROCEDURE VOOR REGISTRATIE PUPS
KORTSNUITIGE HONDEN
Omdat de minister van LNV het alternatieve Fokbegeleidingsplan voor kortsnuitige rassen van de Raad van
Beheer helaas naast zich neerlegt en de vorig jaar ingestelde criteria voor het fokken van kortsnuitige honden
onveranderd handhaaft, heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten tot een aangepaste procedure voor
de registratie van nesten van kortsnuitige honden per 18 mei 2020.
De nieuwe procedure houdt kortweg in
dat uitsluitend bij overlegging van
afdoende bewijs dat voldaan is aan de
handhavingscriteria, een stamboom
wordt afgegeven. Kan men echter niet
bewijzen dat aan de criteria voldaan is,
dan wordt er geen stamboom
afgegeven.
De brochure met de aangepaste
procedure kunt u hier downloaden.

aangesloten rasverenigingen van
kortsnuitige honden in augustus 2019
een fokbegeleidingsplan ingediend met
daarin maatregelen op het gebied van
gezondheid van ogen en ademhaling.
De minister besloot begin mei 2020
echter het plan niet over te nemen en
handhaaft de zes criteria uit het
oorspronkelijke rapport van de
Universiteit Utrecht/ExpertiseCentrum
Genetica gezelschapsdieren (ECGG).

Minister blijft bij bestaande criteria
Voor het fokken met kortsnuitige
honden gelden voor de handhaving van
artikel 3.4 van het Besluit houders van
dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de
overheid. De Raad van Beheer heeft samen met de

Voor de complete reactie van de Raad
van Beheer op het besluit van de minister
en meer informatie over het fokken met
kortsnuitige honden zie www.houdenvanhonden.nl/
fokkenkortsnuiten.

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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RAAD VAN BEHEER ZEER ONTSTEMD OVER OPEN BRIEF
FCI-VOORZITTER INZAKE KORTSNUITIGE RASSEN
In een open brief van 20 mei jl. hekelt FCI-voorzitter
Tamás Jakkel de door de Nederlandse overheid
opgelegde regelgeving omtrent de fokkerij van
kortsnuitige hondenrassen en de wijze waarop de Raad
van Beheer hiermee is omgegaan. De Raad van Beheer
laat in een reactie weten meer dan verbaasd en zeer
ontstemd te zijn over de inhoud van de brief en heeft
zijn achterban ter zake geïnformeerd.
In de open brief stelt FCI-voorzitter Jakkel dat de
regelgeving zoals die nu in Nederland is doorgevoerd,

fokkers van kortsnuitige honden zonder stamboom
(look-alikes) in de kaart speelt omdat die niet onder
worpen worden aan controles, tests en professioneel
toezicht die wel gelden voor kortsnuitige honden met
stamboom. Pupkopers zullen zich volgens hem meer en
meer tot fokkers van look-alikes wenden, waardoor er
juist meer gezondheids- en welzijnproblematiek kan
ontstaan en de grip op kwaliteit voorgoed verloren zal
gaan. Hij roept kennelclubs van de landen waar de
desbetreffende kortsnuitige rassen oorspronkelijk
vandaan komen protest aan te tekenen bij de Neder
landse overheid. De Raad van Beheer verwijt hij geen
steun en advies bij de FCI te hebben ingewonnen. Ook
vindt hij dat de FCI onvoldoende over de gang van zaken
op de hoogte is gehouden.
De Raad van Beheer is meer dan verbaasd en zeer
ontstemd over de open brief van de voorzitter van de
FCI, herkent zich niet in het geschetste beeld door de
voorzitter en voelt zich door hem geschoffeerd. Bij
voortduring is de FCI geïnformeerd omtrent de actuele
ontwikkelingen in Nederland. Lees onze uitgebreide
reactie. Zie ook pagina 9 van deze Raadar.

Janny Offereins
Janny is al meer
dan 45 jaar een vooraan
staande persoon
binnen de Drentsc
lijkheid
he Patrijshond. De
kennel van Groeve
is lange tijd toonaan
nbeek
gevend geweest,
waarbij de honden
in de showring als
zowel
in het jachtveld over
uitstekende kwalitei
beschikken. Ook
ten
bestuurlijk gezien
is Janny actief gewees
Als bestuurslid en
t.
lid van de fokadvi
escommissie van
Vereniging de Drentsc
de
he Patrijshond, secreta
7/8, redacteur van
ris van Rasgroep
de Nederlandse
kynologische pers
andere nevenfuncties,
en
vele
heeft ze haar sporen
verdiend. Ze is ondersc
in de kynologie
heiden met de Gouden
is erelid van de Verenig
Erespeld en
ing De Drentsche
Patrijshond. Op
moment is ze adviseu
dit
r van de Drentsc
he Patrijshonden
Nederland.
Club

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSE
N

RASSENDE
ERLANDSE
DENRASSEN

Boek:
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‘VERRASSEN
DSE
NEDERLAN
SSEN’
HONDENRA

Diana Striegel
Diana heeft ruim
25 jaar Stabijhounen
en sinds 2006 ook
Drentsche Patrijsh
een
ond. Af en toe heeft
ze een nestje gefokt.
2001 slaagde ze
voor haar allereer
In
ste keurmeesterex
Nederlandse Kooiker
amen, ‘Het
hondje’. Zeker vanaf
2011, tijdens de
PR van de Nederla
ndse rassen tijdens
de Euro Dog Show,
lopen de Nederla
ndse rassen als een
rode draad door
het leven van Diana.
Gepassioneerd als
ze is, is ze een jaar
later medeoprichter
van het samenw
erkingsverband
Nederlandse Honden
De
rassen. Op dit momen
exterieurkeurme
t is ze, naast
ester, ook bestuur
slid van de Koninkl
Nederlandse Kennelc
ijke
lub Cynophilia en
vervult ze een aantal
nevenfuncties binnen
verschillende rasveren
igingen.

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

!
bestel nu

Nu
€ 19,95!

JANN Y OFFE REIN
S - SNOE K &
DIAN A STRIE GEL
- OSK AM
EEN UITGAV E VAN

BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
Meer informatie en bestellen via
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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JAAROVERZICHT ‘HOUDEN VAN HONDEN’ 2019 ZOJUIST
VERSCHENEN
De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht uit van hoogtepunten van de Nederlandse
kynologie. Daarin laten we ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden! Het
Jaaroverzicht 2019 is nu beschikbaar.
In deze ‘Houden van honden in
woord en beeld’, dat circa 130
pagina’s telt, worden de hoogte
punten van de Nederlandse
hondenwereld van 2019 prachtig in
beeld gebracht. Met ook dit jaar extra
veel foto’s waar de liefde voor
honden vanaf spat.

campagne ‘Waarom een stamboom
hond’, de Kennis Tour 2019, IT4Dogs,
het European Open Agility en veel
aandacht voor kynologische hoogte
punten, sporten met honden,
winnaars en onderscheidingen en
kynologische cijfers over 2019.
Bestellen
U kunt de bladerversie van het
Jaaroverzicht 2019 (en voorgaande
edities) digitaal bekijken of een
gedrukt exemplaar bestellen op
onze website.

Highlights
In het Jaaroverzicht vindt u onder
meer tal van highlights per maand
gerangschikt, een aantal thema’s
waaronder de Kerst Winner Show, het
Fokken met kortsnuitige
hondenrassen, Fairfok/FairDog, de

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

UPDATE AUTOMATISERINGSPROJECT IT4DOGS
Door de coronacrisis werken veel mensen momenteel vanuit huis. Dat geldt ook voor het team van VX Company
dat zich bezighoudt met het IT4Dogs-project – het grootschalige automatiseringsproject van de Raad van Beheer.
Dit levert natuurlijk de nodige uitdagingen op in de communicatie en het afstemmen over nieuwe functionaliteit.
Vóór de coronacrisis was onze IT-projectmedewerker
Barbera Hollmann twee keer in de week bij VX Company
aanwezig, wat zorgde voor korte communicatielijnen
tussen VX Company en de Raad van Beheer. Inmiddels
heeft iedereen zijn weg hierin wel gevonden en zetten
zowel VX Company als de Raad van Beheer alles op alles
om ervoor te zorgen dat we in het najaar van 2020 het
nieuwe systeem kunnen lanceren.

Gebruikerstest
Inmiddels is er genoeg functionaliteit gerealiseerd om
een eerste test te kunnen doen met gebruikers en
andere partijen. In de week van 25 mei werken alle
medewerkers van het kantoor van de Raad van Beheer
met het nieuwe systeem. Ook een aantal fokkers werkt
hier aan mee, door een bezoek te brengen aan hun
account en (fictieve) dekaangiftes in te dienen.
Tevens doen we een test met het Van Haeringen
Laboratorium om ook vanuit die hoek de communicatie
met het nieuwe systeem te testen. Zo krijgen we vanuit
verschillende kanten feedback die we nog kunnen
meenemen voor de lancering.
In de Raadar van juni komen we uitgebreider terug op de
ontwikkeling van het nieuwe systeem.

Het VX-team werkt hard door, ook al is het nu op afstand

Houden van honden
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EEN HULPHOND IS MAATWERK
Jas uittrekken, portemonnee aangeven, gordijnen sluiten, koelkast openen of was uit de wasmachine halen.
Hulphonden kunnen tot wel 70 verschillende handelingen leren. Wát zij leren, is maatwerk. Het dekbed van je
af trekken bijvoorbeeld, als je na het afgaan van de wekker te lang blijft liggen. In het opleidingscentrum van
Hulphond Nederland bereiden trainers iedere hulphond individueel zo goed mogelijk voor op het leven met hun
toekomstige baas.
Als ze zestien maanden oud zijn, komen hulphonden in
spé vanuit hun gastgezinnen terug bij Hulphond
Nederland op het opleidingscentrum in Herpen. Vanaf
dat moment blijven ze ongeveer een half jaar intern. Na
circa twee maanden basistraining is er een match met
een cliënt. In het opleidingscentrum leert de hond de
vaardigheden en commando’s die het leven van zijn
nieuwe baas kunnen verlichten.
Uniek
“We werken met levende have, iedere hond is uniek”,
benadrukt trainer Marlies Piersma-Kieft. “In eerste
instantie kijken we goed naar de hond zelf. Hoe leert en
functioneert hij het best? Wat kan en wil hij graag? Welke
karaktereigenschappen heeft hij en hoe is zijn fysieke
gestel? Op basis daarvan bekijken we of de hond een

ADL-hulphond, een Epilepsie-hulphond of een PTSShulphond wordt. De Therapiehulphonden hebben we
vaak in het eerste jaar al ontdekt: zij verhuizen vanuit het
pupgastgezin naar een ander gastgezin, speciaal voor
Therapiehulphonden.”
Duwen, trekken en apporteren
Direct na aankomst in het opleidingscentrum gaan de
trainers van Hulphond Nederland met drie basisvaar
digheden aan de slag: duwen, trekken en apporteren.
Heel veel toekomstige commando’s zijn hiervan namelijk
afgeleid. Het echte maatwerk begint zodra er een match
tot stand is gekomen.
Lees meer over het maatwerk dat hulphonden leren

Houden van honden
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UITGESTROOMDE VERENIGINGEN RAAD VAN BEHEER
Onderstaande verenigingen zijn sinds kort geen lid meer van de Raad van Beheer. Bij iedere vereniging wordt de
reden van opzegging apart vermeld.
→→Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse
Reden van opzegging: de vereniging is opgeheven en kan daardoor geen lid meer zijn.
→→International Griffon Club Holland “Griffonya”
Reden van opzegging: de vereniging is opgeheven en kan daardoor geen lid meer zijn.
→→Gos D’atura Catalá Club Nederland
	Reden van opzegging: de Raad van Beheer heeft het lidmaatschap opgezegd wegens geen/te weinig activiteiten
door deze vereniging.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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.

Speciale
aanbieding

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

42,95
20 nummers voor € 74,95
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

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

Houden van honden
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KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN: EXAMENS UITGESTELD
Met het oog op de coronacrisis is het landelijk (her)examen voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden
(BFH) en Kynologische Kennis 1 (KK1) van 13 juni aanstaande uitgesteld tot 24 oktober. Tijdens dat examen zal ook
het examen voor Module 9 Rassenherkenning en terminologie worden afgenomen. De VKK-examens die voor de
zomer zouden worden afgenomen, zijn alle gecanceld. Nieuwe data worden later ingepland.
Of en, zo ja, wanneer en hoe de locatie-examens voor
BFH kunnen doorgaan is afhankelijk van de maatregelen
van de overheid. Houd hiervoor zowel de aanbieder als
onze website in de gaten.
Omdat we ons er goed van bewust zijn hoe vervelend dit
is voor de deelnemers, doen we er alles aan de examens
die straks weer kunnen worden afgenomen in overleg in
te plannen. De aansluiting met de opleiding Exterieur en

Beweging (E&B) die op 10 april 2021 start, wordt hierbij
niet vergeten.
Alle ingeschreven deelnemers zijn inmiddels per e-mail op
de hoogte gesteld. Had u zich voor een van genoemde
examens c.q. opleidingen opgegeven en heeft u geen
e-mail ontvangen, neem dan even contact op met
opleidingen@raadvanbeheer.nl.

Fokkersnetwerk in de regio
Hoe mooi is het om een netwerk in uw eigen regio te
hebben, waar u terechtkunt met al uw vragen en

rs
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k

ke

r

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kunt u als
fokker meestal terecht bij de desbetreffende
rasvereniging(en). Maar misschien is er helemaal geen
rasvereniging voor uw ras. Of misschien wilt u graag met
fokkers van andere rassen in contact komen, maar vindt
u dat lastig.
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Als koepelorganisatie die staat voor houden van honden, vindt de Raad van Beheer
het fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen
wij fokkers van stamboomhonden graag bij het verantwoord fokken van honden.
Om de verantwoorde fokkerij een impuls te geven, schroeven we het niveau en de
intensiteit van onze ondersteuning verder op.

Ra

FOKKERONDERSTEUNING: FOKKERS HELPEN FOKKERS

o

problemen? Wij brengen u in
h el en f
p
contact met fokkers bij u in de
buurt. Zij kunnen u helpen. Met informatie, maar ook met
raad en daad, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens
de dekking of bij de geboorte van een nestje. U vindt de
gegevens van ‘fokkers helpen fokkers’ in uw
fokkersaccount op onze website. Wilt u zelf graag
ondersteuning bieden, meldt u zich dan aan via het
formulier op de website onder ‘fokkers helpen fokkers’ .

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C H T S

€ 10

Houden van honden

KLIK
HIER
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Een netwerk van
fokkers in je eigen
regio waar je terecht
kunt met vragen.
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We nemen contact met
je op voor antwoord op je
vragen op het moment
dat het jou uitkomt.
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Hulpmiddel met overzicht
procedures en regels voor
het online aanmelden
nestje stamboompups.
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Fokkers helpen
fokkers

ke

Fokker Servicelijn

fok

Checklist fokkers
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FOKKERONDERSTEUNING
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FokkersCafé

Servicegesprek

Informatiedag
professionele
fokkerij

Raadar
Fokker Special

Ontmoetingsplek voor
fokkers op locatie in
de regio.

Maak een afspraak
met onze ervaren
buitendienstmedewerker.

Deskundige sprekers
tijdens een hele dag
vol informatie.

Nieuwsbrief met
informatie specifiek
voor fokkers.

Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils!
Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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LET OP: Wijziging Kleine Ondernemers Regeling
(KOR) kan BTW-vrijstelling opleveren
Per 1 januari 2020 is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) gewijzigd. Voorheen
bestond de KOR uit een belastingvermindering die alleen door natuurlijke personen
toegepast kon worden. Per 1 januari 2020 is de regeling gewijzigd in een vrijstelling
die optioneel kan worden aangevraagd. Dit biedt aan onder meer rasverenigingen de
mogelijkheid om onder BTW-heffing uit te komen. Met dank aan Leon Verheugt, oudbelastinginspecteur en fokker van staande jachthonden.
De vrijstelling geldt als de jaarlijkse omzet niet meer dan
€ 20.000 bedraagt. Deze vrijstelling kan nu ook door
niet-natuurlijke personen zoals verenigingen en stichtingen
worden aangevraagd. Eigenlijk moest de aanvraag voor 22
november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn om per 1
januari 2020 in te kunnen gaan. Wordt de aanvraag later
ingediend, dan kan de regeling pas met ingang van het
volgende kwartaal worden toegepast. De vrijstelling wordt
voor een periode van 5 jaar verleend, onder de voorwaarde
dat de omzet in die periode in enig jaar niet boven de grens
uit zal komen. Wordt de grens overschreden, dan is alle
omzet van dat jaar aan te merken als belast, en vervalt de
vrijstelling ook voor de daarop volgende periode, tenzij
opnieuw om vrijstelling kan worden verzocht .
Diverse opties
De uitwerking van deze nieuwe wetgeving biedt
verschillende mogelijkheden:
1. U blijft altijd onder de grens en vraagt direct de
vrijstelling aan. Dit zal voor de meeste organisaties
gelden.
2. U hebt in het verleden zo veel BTW op uw
investeringen (de zogenaamde voorbelasting)
geclaimd die nog onder de herzieningstermijnen valt,
dat u ervoor kiest om pas later, na afloop van deze
termijnen, de vrijstelling aan te vragen.
3. U vraagt de vrijstelling later aan omdat u in 2020 of
later nog aanmerkelijk wilt investeren, waardoor u
een BTW-voordeel verwacht.
4. U maakt te veel omzet (dus meer dan € 20.000 )
zodat u in de huidige organisatiestructuur geen
gebruik kunt maken van de vrijstelling.

Tip: splitsen omzet
Ingeval van de laatste drie punten kan het een optie zijn
om uw structuur aan te passen. Dit kan door het uit
splitsen van de activiteiten over de reeds bestaande
(rechts)personen, al dan niet aangevuld met een of meer
nieuwe rechtspersonen. Het meest eenvoudige voor
beeld is het splitsen van de omzet indien deze te hoog is.
Een andere mogelijkheid is echter de verenigings
activiteiten in de ene rechtspersoon onder te brengen en
de activa in een andere. Deze laatste kan dan (belast)
verhuren aan de vrijgestelde persoon, zodat de
geclaimde voorbelasting niet herzien hoeft te worden
dan wel toch in aftrek kan worden gebracht. Let op: deze
constructie kan niet voor onroerende goederen worden
toegepast. Voorwaarde voor de constructie is verder dat
de fiscus het wapen van het aannemen van een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting niet in stelling kan
brengen. Dit is te voorkomen door de beide besturen
geheel uit andere personen samen te stellen, en tussen
de beide rechtspersonen zo min mogelijk financiële
banden te laten bestaan (vooral dus voor beide
organisaties afzonderlijke administraties voeren en
aparte jaarstukken opmaken).
Meer informatie
U vindt meer informatie over de KOR op de website van
de Belastingdienst.
U vindt daar ook het
aanmeldingsformulier voor de KOR.

Houden van honden
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Het Tuchtcollege is belast met de behandeling van klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen begaan op het gebied
van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Met ingang van 1 juli 2020 wordt de
tuchtrechtspraak gewijzigd. Er wordt dan gewerkt met een Tuchtcollege in eerste aanleg en een Tuchtcollege in
hoger beroep. Het Tuchtcollege behandelt tijdens een zitting tuchtzaken met drie leden, van wie de voorzitter en
één ander lid jurist zijn. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van een
selectiecommissie – de leden en de voorzitter benoemd en aan het Tuchtcollege in eerste aanleg dan wel in
hoger beroep toegevoegd.
Ter invulling van het nieuw te vormen Tuchtcollege in hoger beroep en uitbreiding van het Tuchtcollege in eerste
aanleg is de Raad van Beheer op zoek naar enthousiaste:

Leden voor het Tuchtcollege in
eerste aanleg en voor het Tuchtcollege
in hoger beroep
Inhoud van de functie:
Het voorbereiden van tuchtzaken voor zittingen.
Het houden van zittingen, inclusief het horen van
beklaagden, klagers, getuigen en/of deskundigen.
Specifiek voor de secretaris: het concipiëren van
uitspraken en voeren van (telefonisch en ander) overleg
met de voorzitter en andere leden.

Inzet:
Op oproepbasis, gemiddeld 2 à 3 zittingsmiddagen (of
avonden) per jaar.

Functie-eisen:
→→Voor de vacature voorzitter en vice-voorzitter zoeken
wij kandidaten met een afgeronde wetenschappelijke
opleiding Nederlands Recht.
→→Voor invulling van de overige vacature(s) nodigen wij
kandidaten die beschikken over andere relevante
kennis en/of ervaring op hbo/wo-niveau (bijvoorbeeld
diergeneeskunde) uit te solliciteren.
→→Kennis en ervaring met het tuchtrecht, de kynologie
en/of dierenwelzijn is een pré.
→→Uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
→→Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke
kynologische regelgeving.
→→Uitstekend analytisch en oordelend vermogen.
→→Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.
→→Gedreven met een resultaatgerichte houding.
→→Integer.
→→Flexibel en stressbestendig.

Procedure:
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar
maken door een motivatiebrief met CV per e-mail te
sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl De gesprekken
zullen plaatsvinden in de maand juni.

Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende functie en een daarbij
passende vergoeding per zitting.

Verdere informatie
Meer weten over het tuchtrecht voor de kynologie in
het algemeen en deze vacatures in het bijzonder?
Neem contact op met de voorzitter van het bestuur
mr. H.J. Alberts en/of het bestuurslid Juridische Zaken
mr. J.A.M. Deckers MDR.
Lees de complete vacature op onze website

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NEST
KIES EE ?
STAMBO N
OMHOND!

Houden van honden
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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.

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De zomer is weer in aantocht. 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.

‘RAAD HET RAS’ mei:
clumber spaniel
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 mei is Clumber Spaniel. Winnaar
van deze maand is Rinske Silfhout uit Gorinchem. Zij heeft
haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

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.

1 juni 2020: 	kantoor Raad van Beheer gesloten
in verband met Pinksteren
27 juni 2020: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer wegens coronacrisis
gecanceld, nieuwe datum wordt
later bekendgemaakt.
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!

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.
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

