Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 11 | juni 2020

Raadar

www.houdenvanhonden.nl

editie
juni
2020

licht aan het eind van de tunnel

‘

Nadat onze samenleving half maart werd onderworpen aan een ongekende lock-down om het coronavirus
te stoppen, hebben we enkele maanden moeten doorbrengen in vrees en onzekerheid over de toekomst. Ook
ons kynologische wereldje moest eraan geloven. Praktisch alle geplande evenementen en bijeenkomsten
werden afgelast. En er werden ook binnen onze vereniging mensen persoonlijk of in hun naaste omgeving
getroffen door het coronavirus. Graag wens ik hen beterschap dan wel sterkte.
De coronacrisis is zwaar, maar we zijn niet bij de
pakken neer gaan zitten. We waren inventief en
creatief, en hebben hard gewerkt om zaken die door
moesten gaan, goed en veilig uit te voeren. Denk aan
onze chippers, die met een alternatieve, coronaproof
aanpak hebben gezorgd dat fokkers hun pups veilig
konden laten chippen. Niet aan huis, maar op een
aantal zorgvuldig uitgekozen locaties, te gast bij
kynologenclubs door het hele land. In deze Raadar
leest u er weer over. Mijn enorme waardering en dank
gaat uit naar deze groep medewerkers, de betrokken
kynologenclubs en hun vrijwilligers en niet in de
laatste plaats naar de fokkers die zich bijzonder
inschikkelijk en coöperatief hebben opgesteld. Hulde!

hun ras tewerk gaan. Zij moeten leren omgaan met een
harde nieuwe werkelijkheid. Mijn morele steun en
sympathie gaan uit naar hen, in het besef dat we er alles
aan hebben gedaan om een positieve draai aan de
situatie te geven.
Op coronagebied zie ik echter licht aan het eind van
de tunnel. Zo konden wij u eind mei al advies geven
voor het geleidelijk aan weer opstarten van
activiteiten. Er kan steeds meer. Helaas kunnen we u
nog niet melden wanneer ook de grotere sport- en
showevenementen weer mogelijk zijn, maar er zit
beweging in! Ik zie uit naar het moment waarop wij
onze kynologische activiteiten weer in volle omvang
- en vooral in goede gezondheid - kunnen voortzetten!

’

Een teleurstelling van formaat betrof de regelgeving
voor de fokkerij van kortsnuitige hondenrassen. Ons
alternatieve fokbegeleidingsplan, breed gedragen door
de betrokken fokkers en rasverenigingen, kreeg geen
gehoor bij de minister. Een hard gelag voor de
desbetreffende fokkers, die met passie en liefde voor

Jack Alberts, voorzitter
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CHIPPEN TIJDENS CORONA: COöRDINATOR FRANC BEEFTINK

Ciska en Franc bezig met het chippen van een pup

Om het chippen van stamboompups tijdens de coronacrisis
veilig en gezond door te laten gaan, voerde de Raad van
Beheer in april een coronaproof procedure in. De chippers
komen niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers
komen met hun pups naar een locatie in de regio. Hiervoor
stelden tien verschillende kynologenclubs door het hele
land hun locatie beschikbaar. In de Raadar volgen we hoe dit
gaat. Deze keer vertelt coördinator Franc Beeftink over zijn
ervaringen.

CHIPPEN OP LOCATIE
Franc is behalve coördinator ook nog
chipper en chipt regelmatig samen met
collega Ciska Lentjes, onder andere op
locatie bij KC Nijmegen. We zochten hen
daar op en vroegen enkele fokkers om een
reactie.

Normaliter is Franc chipper in de regio Overijssel en de
Achterhoek. De fokkers uit zijn regio zijn nu aangewezen op
de chiplocaties Zwolle en Nijmegen, waar Franc zo nu en dan
ook zelf weer aan het chippen is (zie kader). Maar zijn
hoofdtaak is nu die van coördinator. Wat houdt dat in? ‘Je zou
me kunnen zien als een troubleshooter. Alles is nu net even
anders dan normaal. Zo houden de meeste mensen de
chipper met wie ze altijd al werken, maar soms is het gezien
de afstand handiger om naar een chipper uit een andere
regio te gaan. Die andere verdeling van het werk moet
Houden van honden
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georganiseerd en begeleid worden. Dat doe ik nu, maatwerk
leveren en zorgen dat het allemaal zo soepel mogelijk
verloopt. Afspraken maken de chippers zelf, maar daar waar
de zaken even anders lopen, kom ik in beeld.’
Pittig
Zeker in het begin had Franc als coördinator zijn handen vol
aan fokkers die moeite hadden met de noodgedwongen
nieuwe aanpak. ‘Ze belden mij met vragen, opmerkingen en
klachten. Ik heb die eerste maand heel veel
‘slechtnieuwsgesprekken’ gevoerd, dat was best pittig. En ik
begreep ook heel veel van de klachten: sommige mensen
hebben een terrein tot hun beschikking waar je heel goed
coronaproof zou kunnen chippen. Toch moesten ze nu een
heel eind rijden, soms met een geleende auto vol onrustige
pups. Lastig. Maar driekwart van de fokkers heeft die ruimte
gewoon niet, en dan moet je één lijn trekken. Als ik dat goed
uitlegde, was de druk meestal wel van de ketel hoor.’
Duo’s
Franc kan volmondig stellen dat hij en het hele chippersteam
er alles aan doen om fokkers zo veel mogelijk terwille te zijn.
Alles is erop gericht om het proces in elk geval voor de fokkers
zo veilig en accuraat mogelijk te maken. ‘Daar waar normaliter
de fokker een pup aangeeft en vasthoudt, doet nu een van de
chippers dat. De fokker blijft op veilige afstand. Gelukkig
weten chippersduo’s van elkaar dat ze gezond zijn en dat ze
het virus niet bij zich dragen. En sinds kort, nu ze beter
verkrijgbaar zijn, werken we met mondkapjes en hand
schoenen. In tegenstelling tot wat sommige mensen dachten,
is deze situatie voor ons zeker niet makkelijker. Het werken in
duo’s was erg wennen, want normaliter werk je als chipper
alleen. En chippen met handschoenen was zeker in het begin
helemaal niet zo handig. Maar iedereen brengt het er
uitstekend vanaf, dus dat loopt gewoon goed.’
Blije fokkers
Dat het team lekker werkt, klinkt ook door in de houding van
de fokkers. Franc: ‘Ik ben er echt blij mee hoe de meeste
fokkers op de gang van zaken reageren. Je hoort de hele dag
mensen roepen: “Fijn dat jullie zo goed hebben georganiseerd
dat onze pups gechipt kunnen worden.” Datzelfde verhaal hoor
ik van alle chippers.
Nu we een paar maanden verder zijn, merk je ook dat mensen
er min of meer aan gewend zijn. De hele samenleving werkt
immers anders, denk aan supermarkten, winkels, horeca – die
gewenning is er voor iedereen. Sommige fokkers of mensen in
hun nabijheid zijn zelf getroffen door corona. Zeker bij deze
mensen merk je dat zij de maatregelen kunnen waarderen. Zij
snappen waar het goed voor is.’
Houden van honden
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Fokker Dennis van der Linden van kennel
VictoryStaffs uit Beek en Donk is er met een
nestje Staffordshire Bull Terriers. ‘Wij fokken
zo’n drie, vier nestjes per jaar. Dit is de eerste
keer dat we op deze manier, op locatie, laten
chippen. We hebben een uurtje gereden, dat
is toch niet zo erg? De pups kunnen best twee
uurtjes zonder hun moeder, geen probleem!
Het is voor iedereen makkelijker en beter als
het gewoon thuis kan, maar dit is een goed
alternatief. Goed opgelost zo!’

Fokker Marinda van Lierop van kennel ‘Van ‘t
Swijnckel’ uit Beek en Donk komt langs met
een nestje Stabijhounen. ‘Fijn dat het chippen
op deze manier door kan gaan. Het was wel
even spannend hoe we het met het vervoer
van de pups moesten doen, maar uiteindelijk
viel het niet tegen. Als ze maar even eruit
kunnen om te plassen en een frisse neus. Ik
snap dat het nodig is, het is prima zo. Thuis is
natuurlijk beter, hopelijk kan dat de volgende
keer weer.’
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Warmte
Een groeiende zorg voor Franc en zijn collega-chippers is de
toenemende warmte: ‘Die vraagt om extra maatregelen van de
fokkers voor het transport van hele nesten pups naar onze
locaties. Men moet zorgen voor een goede airco, afgeschermde
ramen, een extra stop onderweg, dat soort dingen. Dat is best
een uitdaging, zeker als je een heel eind moet rijden. Ik hoop dat
men daar de komende tijd even bij stil wil staan.’
Een groot gemis vindt Franc het feit dat chippers in deze situatie
niet meer bij mensen thuis komen. ‘We kunnen nu helaas niet
zien hoe de pups er thuis bij de fokker bij liggen. Het ‘live’ bij
mensen thuis komen is een unique selling point van ons werk als
chipper. Je ziet onder welke omstandigheden de pups leven, je
krijgt daar een gevoel bij. Je kunt ook voorlichting geven, en
andersom kan de fokker jou vertellen hoe hij het doet en
waarom. Die interactie is voor iedereen veel beter.’ Een week
voor het interview werkte Franc na lange tijd weer een paar
dagen als chipper op locatie, en merkte hoe hij het praktijkwerk
had gemist: ‘Ik was de koning te rijk dat ik weer eens onder de
mensen kwam! Dat ‘live’ contact, daar wil ik graag zo spoedig
mogelijk weer naar terug. Chippers zijn ‘mensen-mensen’ die
hebben dat nodig. We zouden het liefst allemaal volgende week
weer normaal bij de mensen langsgaan.’

Raadar

Marinda kijkt door het raam mee als
haar pups binnen worden gechipt.

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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UPDATE IT4DOGS: STRAKS UW EIGEN ACCOUNT IN
‘MIJN RVB’
We zijn bezig met de laatste loodjes van het omvangrijke IT-project IT4Dogs, dat dit najaar het huidige
registratiesysteem ‘Darwin’ gaat vervangen. In dit artikel geven we u een overzichtje van de diverse nieuwe
applicaties die u in het najaar kunt verwachten.
De gebruikerstest met het nieuwe systeem, waar wij u in
de vorige Raadar over vertelden, leverde over het alge
meen zeer positieve feedback op! Natuurlijk moeten we
nog hard aan de slag om dingen die nog niet helemaal
naar tevredenheid werken in orde te maken. Om te kijken
of we daarin geslaagd zijn, gaan we de gebruikerstest
binnenkort zeker nog herhalen. Naast deze gebruikers
tests wordt er natuurlijk doorlopend getest door de
IT-specialisten van VX Company, maar ook door mede
werkers van het Raad van Beheer-kantoor die hier een
korte cursus voor hebben gevolgd.
Mijn RvB
De kern van IT4Dogs is de zogenaamde Mijn-omgeving,
uw eigen account op de website van de Raad van Beheer
waar u een schat aan informatie kunt verzamelen.
Hieronder een aantal items uit Mijn RvB verder toegelicht.
Overzicht van honden
Fokkers met meerdere geregistreerde honden krijgen in
hun Mijn RvB-account een compleet overzicht van al hun
honden. Het overzicht is gesorteerd op geboortedatum,
maar kan ook gesorteerd worden op naam, ras of
geslacht. Dit is handig voor de fokkers die meerdere
honden van verschillende rassen hebben.

Het team van VX Company werkt samen met medewerkers
van de Raad van Beheer keihard aan de lancering van IT4Dogs

Eigen pagina per hond
Iedere hond heeft een eigen pagina, met daarop alle
gegevens die bij de Raad van Beheer bekend zijn. Door
de verschillende blokken met gegevens is de pagina
overzichtelijk ingedeeld. Een eigenaar kan straks zelf
resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels
toevoegen. Deze worden door de Raad van Beheer
gecontroleerd en geaccordeerd.

Zo gaat de eigen pagina van een hond er ongeveer uitzien (de gegevens zijn ‘fake’)

Houden van honden
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Bijlage bij de stamboom
Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels zullen
in de toekomst niet meer op de stamboom worden
weergegeven, maar op een bijlage bij de stamboom. Dit
wordt een dynamisch document dat te downloaden is op
de pagina van de specifieke hond. Hierop staan dus de
resultaten van alle honden (dus ook de voorouders) op
de stamboom. Zo is het dus mogelijk om veel meer
resultaten van een hond weer te geven c.q. in te zien.

Blokken op de pagina van een hond
✓ algemene gegevens
✓ gezondheidsonderzoeken
✓ nesten
✓ afstamming
✓ titels

Eigen gefokte pups
De eigen gefokte pups zullen tot de leeftijd van 6 maanden
of totdat deze zijn verkocht in een apart overzicht staan. Zo
is goed te zien welke pups nog overgeschreven moeten
worden naar een nieuwe eigenaar.
Ook de eerder gefokte nesten vindt u straks in dit
overzicht terug, dus niet alleen de nesten die via IT4Dogs
zijn ingediend.
Normenmatrix en gezondheidsonderzoeken
Het is straks ook mogelijk te controleren of een combinatie
voldoet aan de voor dat ras belangrijke gezondheidsonder
zoeken. Hiervoor heeft een groot aantal rasverenigingen
aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras
van belang zijn. In de Normenmatrix zijn veel verschillende
onderzoeken opgenomen. Natuurlijk kan men zien of de
hond goede resultaten heeft aangaande heupdysplasie en
elleboogdysplasie, maar ook een niet-geprotocolleerd
onderzoek als de controle op hartproblemen kan opge
nomen worden. De onderzoeken, die door de eigenaar
kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras en worden
onder meer bepaald op basis van het Verenigingsfok
reglement (VFR) van de rasvereniging(en).
Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde eisen,
is dit zichtbaar op de stamboom. Heeft een of beide ouders
niet het vereiste onderzoek ondergaan of geen goede
resultaten behaald, dan staat dit ook op de stamboom. Er is
een mooie tool beschikbaar waarmee je kunt proberen of
een combinatie al dan niet voldoet. Zo weet je of de
combinatie die je in gedachte hebt op het moment van de
dekdatum ook voldoet!
Rassen die niet direct bij de lancering van IT4Dogs een
ingevulde Normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren
van het administreren van gezondheidsonderzoeken.
Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en
(ietsje later) ook patella te laten administreren en regi
streren. Met IT4Dogs komen daar de vele (rasspecifieke)
DNA-tests bij, maar ook het eerder genoemde
hartonderzoek, rugafwijkingen en OCD enzovoort. Zo wordt
zichtbaar wat er bij een hond onderzocht is en hoe het
resultaat van dit onderzoek luidt.

Overschrijven naar nieuwe eigenaar
Overschrijven van een pup/hond naar een nieuwe
eigenaar kan straks vanuit ‘Mijn RvB’ geregeld worden,
door middel van een code die per e-mail naar de nieuwe
eigenaar verzonden wordt en verificatie van de laatste
cijfers van het chipnummer. Bij honden ouder dan 6
maanden zijn hier nog steeds kosten aan verbonden.
Gegevens eigenaar
In Mijn RvB kan een eigenaar ook zijn eigen gegevens
beheren en bijvoorbeeld een adreswijziging doorvoeren.
Maar ook kan hij aangeven van welke rasvereniging(en)
hij lid is. Controle hierop blijft gedaan worden door de
buitendienstmedewerkers bij de nestcontrole.
Kennelnaam
Vanaf de lancering van IT4Dogs is het toegestaan om als
fokker meerdere kennelnamen te hebben. Er mogen
echter niet twee kennelnamen gebruikt worden voor
hetzelfde ras. In het profiel van de eigenaar zijn ook de
kennelnamen met de daaraan gekoppelde rassen te zien.
Dekaangifte
In de dekaangifte zal een overzicht worden getoond van
alle teven van de eigenaar. Honden die volgens het BWG
(Basisreglement Welzijn en Gezondheid) niet ingezet mogen
worden op dat moment, worden niet direct getoond. Wordt
er wel een teef gekozen die volgens het BWG niet ingezet
mag worden, dan wordt er meteen ook uitgelegd welke
regel wordt overtreden. In de huidige online dekaangifte is
het niet mogelijk om variëteitskruisingen in te dienen. In
IT4Dogs is dit wel mogelijk. Dekaangiftes waarbij alle
gegevens van de honden bij de Raad van Beheer bekend
zijn en waarvoor geen aanvullende controles nodig zijn,
keurt het systeem automatisch goed.
Buitendienst
Ook de werkwijze voor onze buitendienstmedewerkers
(chippers) verandert. Zij zullen niet meer langskomen met
papieren, maar de gegevens direct in IT4Dogs registreren.

Houden van honden
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Met een barcode-scanner zullen zij de chipnummers via
een laptop of tablet registreren en de kleuren toevoegen.
Hierdoor verloopt de verwerking efficiënter en sneller.
Deze gegevens kan de eigenaar ook direct terugzien op
de pagina van het desbetreffende nest in Mijn RvB.
Importhonden
De procedure voor importhonden wijzigt eveneens. Met
de lancering van IT4Dogs is het niet meer nodig de
originele stamboom naar de Raad van Beheer te sturen.
Op het kantoor worden de gegevens van een (digitale)
kopie overgenomen en zal onze buitendienstmedewerker
de officiële stamboom controleren als hij/zij de hond
komt controleren.
Digitale facturen
Bijna alle processen verlopen straks via IT4dogs. Dit
houdt ook in dat veel documenten die nu per post
worden verzonden, straks in Mijn RvB staan. Facturen
zullen met name per e-mail worden verzonden – iets
waar al langer om wordt gevraagd maar wat tot nu toe
helaas niet mogelijk was.

Raadar

Generaties & Gezondheid Online en Stamboek Online
De huidige versies van Generaties & Gezondheid Online
en Stamboek Online worden vervangen en
gecombineerd tot één nieuwe module. De gegevens
zullen onder andere worden uitgebreid met de resultaten
van niet-geprotocolleerde onderzoeken en titels van
honden. We hebben hiervoor gekeken naar de opzet van
de website van de Noorse Kennel Club ‘NKK Dogweb’.
Meer hierover in een volgende Raadar.

Prijsvraag: verzin een pakkende naam
We zoeken nog een pakkende naam voor de nieuwe
module waarin Generaties & Gezondheid Online en
Stamboek Online worden samengevoegd. Heeft u
ideeën voor een naam, stuur die dan op naar
communicatie@raadvanbeheer.nl. Vermeld daarbij hoe
u op deze naam bent gekomen of wat deze betekent.
Voor de winnaar van de prijsvraag hebben we, behalve
eeuwige roem, een leuke attentie. U kunt namen
inzenden tot 20 juli 2020. We zijn benieuwd!

‘RAAD HET RAS’ juni:
Schotse Terriër
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 is Schotse Terriër. Winnaar van deze maand is
Leontine Sangster uit Spijkenisse. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C H T S

€ 10

Houden van honden
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KENNIS TOUR ONLINE SUCCESVOL VAN START!
Om de wegens corona gecancelde Raad van Beheer
Kennis Tour toch nog in enige vorm voort te zetten,
hebben we alles op alles gezet om een goede online
versie te realiseren. Op dinsdag 16 juni jl. hield
Marjoleine Roosendaal online haar lezing ‘Merle is
meer dan een kleurtje’ en had daarmee een primeur.
Opmerkelijk is ook dat deze online versie meer
deelnemers trok dan de geplande fysieke sessie op
locatie! De waardering was uitstekend: zowel de lezing
als de spreker kreeg een 9,1 als cijfer!
Marjoleine Roosendaal in actie voor de camera...

Lange tijd werd er gedacht dat merle gewoon merle was:
een mutatie 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
is. 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 legde 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 waar merle bij voorkomt.
Enthousiaste deelnemers
Maar liefst 33,33 procent van de deelnemers had nog
nooit eerder een sessie van Kennis Tour bijgewoond,
waaruit we voorzichtig mogen conclueren dat we een
nieuw publiek aanboren met deze online versie. Enkele

reacties van deelnemers: ‘Van mij mogen alle sessies van
de Kennis Tour in de toekomst online aangeboden
worden! Dit biedt veel meer mensen de mogelijkheid
lezingen te volgen.’ En: ‘Dit is echt super bevallen. Vanuit
huis, zonder reistijd. Heerlijk een lezing zo alert bij te
kunnen wonen inclusief prima ruimte voor het stellen van
vragen. Beslist iets om erin te houden!’ En: ‘Webinars zijn
wat mij betreft de toekomst!’
Inschrijven volgende lezing
Er kan nog ingeschreven worden voor de lezing van
Sam Turner, ‘Omgaan met je ouder wordende hond’, die
wordt gehouden op woensdag 8 juli en op woensdag 23
september.
Meer informatie over deze lezing

Kennis Tour online achter de schermen
Gezien het succes gaan we Kennis Tour Online een vast onderdeel maken van de Kennis Tour. We doen er alles aan
om soepel verlopende sessies te maken: we werken samen met een professionele opnamestudio, compleet met een
regisseur/chatbeheerder en cameraman/technicus. Ook hebben we een licentie voor een speciale applicatie voor de
registratie, de toegang voor grote groepen deelnemers en een live chatfunctie. Daarnaast hebben we de sessie goed
gerepeteerd met de spreker, omdat spreken voor camera anders is dan spreken voor een zaal. Het stellen van vragen
via de chatfunctie verliep heel goed. Voordeel hierbij was ook dat de vraag voor iedereen zichtbaar was, terwijl je op
een locatie soms de vraag niet hoort en daardoor niet goed kunt plaatsen wat er wordt besproken.

Houden van honden
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AGILITYWEDSTRIJDEN KUNNEN WEER VANAF 1 SEPTEMBER
De Commissie Agility van de Raad van Beheer verwacht dat er per 1 september aanstaande weer Agility
wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Daarvoor gelden echter met het oog op het coronavirus andere regels
en randvoorwaarden. Onlangs hebben wij de verenigingen die Agilitywedstrijden organiseren laten weten hoe we
de wedstrijden in september en oktober willen organiseren.

FOTO: ERNST VON SCHEVEN

De buitenwedstrijden vinden conform de regels van het
RIVM/overheid plaats in twee ringen: een ring met een
jumping en een ring met een vast parcours. Er wordt per
klasse gelopen, bijvoorbeeld eerst graad 1, dan graad 2
en dan graad 3. De gehele klasse verkent eerst de twee
parcoursen en loopt deze aansluitend. Vervolgens gaat
deze klasse naar huis en kan er omgebouwd worden.
Daarna kan de volgende klasse verkennen en

aansluitend lopen en daarna de laatste klasse. Volgens
deze aanpak kunnen er 214 starts per wedstrijd deel
nemen. Alle deelnemers lopen dan dus twee parcoursen:
één jumping en één vast parcours. Voor de binnen
wedstrijden bekijkt de Commissie Agility nog wat daar
allemaal precies mogelijk is.
De commissie wil graag zo veel mogelijk verenigingen in
de gelegenheid stellen in september en oktober een
wedstrijd te organiseren, waarbij het mogelijk is om twee
wedstrijden op één dag te hebben - bijvoorbeeld een in
het noorden en een in het zuiden. Graag horen wij van
verenigingen of zij de wedstrijden die in september/
oktober gepland stonden nog willen organiseren, en of
verenigingen die nog geen wedstrijd hadden gepland er
in deze maanden toch een willen organiseren. Zij hebben
daarvoor een vragenformulier toegezonden gekregen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan
commissieagility@raadvanbeheer.nl of
sporten@raadvanbeheer.nl.

CKI HEEFT NIEUW LID: PAUL DE VOS
Op maandagavond 15 juni jl. kwam in Apeldoorn de Commissie
Kynologisch Instructeur (CKI) voor het eerst sinds vier maanden
weer fysiek bijeen. Uiteraard gebeurde dit ‘op gepaste afstand’ (zie
foto). In deze vergadering werden lopende zaken besproken en
trad bioloog Paul de Vos toe tot de commissie. Hij volgt hiermee
commissielid Jur Deckers op. De CKI is blij met deze uitbreiding. In
de volgende Raadar zullen we Paul de Vos nader bij u introduceren.

Paul de Vos

Een blije commissie met in haar midden een nieuw
lid, van links naar rechts Eline Teygeler, Paul de
Vos, Gerard Besselink & Quirine Potter van Loon.

Houden van honden

9

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 11 | juni 2020

Raadar

CORONA: MINDER NASCHOLINGSPUNTEN NODIG VOOR
ASPIRANT KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
Aspirant-Kynologisch Instructeurs (AKI’s) behoren normaliter over een periode van drie jaar 180 nascholingspunten
te behalen, tweemaal zoveel als de “gewone” Kynologisch Instructeurs (KI’s). Omdat echter veel nascholingen zijn
weggevallen, heeft de Commissie Kynologisch Instructeur besloten het aantal punten terug te brengen naar 150.
De afgelopen periode ontvingen wij met regelmaat de
vraag of er een benoeming aangevraagd kan worden
met minder dan de vereiste 180 punten, als gevolg van
de lockdown. Daarop heeft de commissie na lang
overleg besloten dat er minimaal 150 punten in plaats
van 180 behaald hoeven te worden. Dit geldt uiteraard
uitsluitend voor de situatie als gevolg van de
coronacrisis. Zijn er minder dan 150 punten behaald,
dan wordt er voor nu uitstel gegeven van maximaal een

halfjaar. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de
ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.
Voor gewone KI’s wordt vooralsnog geen uitzondering
gemaakt, aangezien zij ruim drie jaar de tijd hebben om
hun 90 punten te behalen. Komen zij desondanks toch in
de problemen met het te behalen aantal punten, dan
kunnen zij een e-mail sturen naar cki@raadvanbeheer.nl,
dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

NADERE INFORMATIE OVER FOKGESCHIKTHEIDSK EURINGEN
In onze mailing van 14 mei jl. hebben we de rasverenigingen geïnformeerd over de mogelijkheden rondom het
opnieuw opstarten van kynologische activiteiten binnen de geldende coronamaatregelen. Hierin stond ook (niet
altijd correcte) informatie over aankeuringen. Naar aanleiding van diverse vragen hierover verduidelijken en
verbeteren we in dit artikel enkele zaken.
We hebben de rasverenigingen in de mailing onder
andere een handvat willen bieden, door te adviseren een
aankeuring te organiseren. Echter het begrip ‘aankeuring’
is onjuist. Het is van belang om onderscheid te maken
tussen verschillende soorten aankeuringen:
1. Het aankeuren van look-alikes ten behoeve van
inschrijving in Bijlage G-0, of om de juiste variëteit te
bepalen zodat correctie in de stamboekhouding kan
plaatsvinden.
2. De fokgeschiktheidskeuring zoals bedoeld in het
verenigingsfokreglement (VFR).
In onze mailing bedoelden we de fokgeschiktheids
keuringen zoals vastgelegd in artikel 7.2 VFR.
Artikel 9.3 VFR
Sommige rasverenigingen hebben in hun VFR geen
mogelijkheid tot een fokgeschiktheidskeuring opge
nomen. De bedoeling is om deze rasverenigingen een
alternatief te bieden voor de shows die niet doorgaan
en wanneer in het VFR (in artikel 7.2) geen mogelijkheid
tot fokgeschiktheidskeuring is opgenomen. Onder
gebruikmaking van artikel 9.3 VFR kan de rasvereniging

namelijk – bij wijze van uitzondering – wél een
fokgeschiktheidskeuring organiseren. Op die fokge
schiktheidskeuring kunnen geen kwalificaties aan de
honden worden gegeven. Er kan alleen bepaald worden
of de hond wel of niet geschikt is voor de fokkerij.
Twee keurmeesters
Verder hebben we geadviseerd zo’n fokgeschiktheids
keuring te laten uitvoeren door twee keurmeesters.
Aangezien het een alternatief betreft voor – zoals de
meeste rasverenigingen in hun VFR (artikel 7.1) hebben
geregeld – tweemaal een Zeer Goed op een show, is het
logisch om ook nu de hond door twee keurmeesters te
laten beoordelen.
Corona
Tot slot blijft het belangrijk dat de rasverenigingen de
richtlijnen van het RIVM en de overheid in acht nemen,
waaronder de 1,5 meter afstand en de hygiëne
maatregelen. Tevens wordt geadviseerd om mondkapjes
te gebruiken, zowel door de officials als de deelnemers.

Houden van honden
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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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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.

WARM WEER? LAAT JE HOND
NIET IN DE AUTO!

Janny Offereins

Janny is al meer
dan 45 jaar een vooraan
staande persoon
binnen de Drentsc
lijkheid
he Patrijshond. De
kennel van Groeven
is lange tijd toonaan
beek
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 fokadvie
scommissie van
Vereniging de Drentsc
de
he Patrijshond, secretar
7/8, redacteur van
is 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

De zomer is weer in aantocht. Het wordt warmer
VERRASSEN
NEDERLANDDE
SE
weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! De Raad HO
NDENRASSEN
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.

Boek:
DE
‘VERRASSEN
DSE
NEDERLAN
SSEN’
HONDENRA

Diana Striegel
Diana heeft ruim
25 jaar Stabijhounen
en sinds 2006 ook
Drentsche Patrijsho
een
nd. Af en toe heeft
ze een nestje gefokt.
2001 slaagde ze
voor haar allereer
In
ste keurmeesterexa
Nederlandse Kooiker
men, ‘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 Koninkli
Nederlandse Kennelc
jke
lub Cynophilia en
vervult ze een aantal
nevenfuncties binnen
verschillende rasveren
igingen.

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

!
bestel nu

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.

Nu
€ 19,95!

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

BESTEL HET BOEK NU !

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.

Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
Meer informatie en bestellen via
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Zoek de
verschillen
LAAT UW
HOND
NIET IN
DE AUTO!

ZIE JIJ
LK
WE E HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:
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ATTENTIE: NIEUW TUCHTRECHT PER 1 JULI 2020
Graag frissen wij uw geheugen nog even op: op 1 juli
aanstaande treedt het nieuwe tuchtrecht in werking,
zoals dit tijdens de Algemene Vergadering van
november 2019 is aangenomen. Wat gaat er ook alweer
veranderen?
Allereerst verandert de systematiek. Het huidige
hoofdstuk VI van het Kynologisch Reglement (KR) zal
minder artikelen bevatten. In dit hoofdstuk worden niet
alleen de hoofdlijnen van het tuchtrecht, waaronder de
tuchtrechtelijke vergrijpen en de sancties, maar ook de
instelling van een college van beroep opgenomen. Van
dat laatste college zal later de naam nog veranderen.
Naast dit hoofdstuk VI KR treedt een nieuw
Procesreglement Tuchtrecht in werking. Hierin is een
gedetailleerde beschrijving van de procedure, alsmede
de samenstelling en benoeming van de leden van het
tuchtcollege opgenomen. Tevens komt er een lijst met
maximumstraffen.
Belangrijke wijzigingen
→→Op verzoek van de leden is de mogelijkheid om in
hoger beroep te gaan in het leven geroepen.
→→Ook nieuw is dat ‘eenvoudige’ zaken door het bestuur
kunnen worden afgehandeld met een schikkingsvoor
stel. Dit geldt met name voor fokkers die bijvoorbeeld
hun teef te snel weer hebben laten dekken (een
BWG-overtreding).
→→Bij een opgelegde boete is de vervangende
diskwalificatie afgeschaft. Zolang een opgelegde boete
niet wordt betaald, zal er geen dienstverlening meer
plaatsvinden. Hierdoor wordt de druk om toch de boete
te betalen verhoogd.
→→Nieuw is ook dat het overtreden van de paragrafen 2
(Fokregels), 3 (Welzijnsregels) en 4 (Gezondheidsregels)
van het verenigingsfokreglement (VFR) van de bij de
Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen als
Tuchtrechtelijk Vergrijp wordt aangemerkt. Dit helpt
rasverenigingen bij de handhaving van hun VFR.

→→Ten aanzien van het Tuchtcollege zelf verandert er ook
het één ander. De leden ervan worden via een
openbare procedure geworven, zij worden benoemd
door de Algemene Vergadering en zij kunnen maximaal
tweemaal vier jaar zitting hebben. Ook dienen zij hun
kynologische nevenfuncties kenbaar te maken.
→→Tot slot zijn in het kader van transparantie alle zittingen
openbaar en worden alle uitspraken geanonimiseerd
gepubliceerd. Hierdoor kan iedereen er kennis van
nemen en fungeert het als jurisprudentie. Wanneer
iemand gediskwalificeerd wordt, zullen diens naam en
woonplaats wél bekend worden gemaakt op het
besloten deel van de website, zodat de aangesloten
verenigingen daar kennis van kunnen nemen. Zij
dienen immers te weten wie bijvoorbeeld niet mag
deelnemen aan kynologische evenementen.
Reparaties
Al tijdens de Algemene Vergadering (AV) van november
2019 is aangekondigd dat dit nieuwe tuchtrecht nog niet
perfect is en dat er nog reparatievoorstellen zouden
worden gedaan. Eén van die voorstellen heeft betrekking
op de naamgeving van het tuchtcollege en het college
van beroep. Deze zullen veranderen in het ‘tuchtcollege
in eerste aanleg’ en het ‘tuchtcollege in hoger beroep’.
De bedoeling was om die voorstellen tijdens de AV van
27 juni aanstaande aan de leden voor te leggen, zodat
deze ook meteen per 1 juli in werking hadden kunnen
treden. Vanwege de coronacrisis gaat deze AV echter
niet door. De voorstellen zijn echter wel al gedeeld met
de leden (mailing d.d. 17 april 2020).
De datum voor een nieuwe AV gepland is nog niet
bekend. Wel zeker is dat dan de reparatievoorstellen
zullen worden voorgelegd en deze zullen vervolgens zo
spoedig mogelijk in werking treden.
Het nieuwe tuchtrecht is per 1 juli 2020 te vinden op
www.houdenvanhonden.nl.

Houden van honden

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 11 | juni 2020

Raadar

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
Functie-inhoud
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 voor 31 juli 2020 een motivatiebrief met CV
per e-mail te sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. De
gesprekken zullen begin augustus plaatsvinden.

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

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.

Houden van honden
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KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN WORDEN LANGZAAM HERVAT
Nu het coronavirus op zijn retour lijkt en er steeds
meer versoepeling in de maatregelen komt, beginnen
we weer heel langzaam met het opstarten van diverse
activiteiten. Zo kunnen vanaf 1 oktober weer examens
op locatie worden georganiseerd.
Enkele verenigingen hadden hun reeds aangevraagde
examens al naar het najaar verplaatst en zoals het er nu
uitziet, zullen die ook gewoon doorgang vinden. Het gaat
dan om de Modules 1 tot en met 6 en om Module 9.
Bekijk het overzicht van deze examens.
Aanvragen examens BFH
Voor de verenigingen die de examens voor de
Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) nog
moeten aanvragen, geldt dat zij dat vanaf heden weer
kunnen doen. Houd rekening met een aanvraagperiode
van drie maanden! Uiteraard geldt ook voor de examens

op locatie dat er te allen tijde aan de landelijke richtlijnen
moet worden voldaan.
Examens VKK
De examens van de opleiding Voortgezette Kynologische
Kennis (VKK) kunnen we hopelijk ook weer opstarten in
het najaar. Momenteel wordt gewerkt aan de planning
hiervan. Niet alleen de data moeten worden gepland, ook
de examinatoren moeten beschikbaar zijn, en de ruimtes
ter plaatse moeten voldoen aan de eisen. Zodra hierover
meer bekend is, krijgen reeds aangemelde kandidaten
hiervan bericht. Voor de overige kandidaten geldt: houd
de website van de Raad van Beheer en de Raadarnieuwsbrief in de gaten. Als de data vastgesteld zijn
maken we dat zo snel mogelijk bekend.

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
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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.

van beh
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k

Hulpmiddel met overzicht
procedures en regels voor
het online aanmelden
nestje stamboompups.

d
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Fokkers helpen
fokkers

ke

Fokker Servicelijn

fok

Checklist fokkers

Ra

FOKKERONDERSTEUNING

o
h el en f
p

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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LEUKE FOTO’S UIT DE RAAD VAN BEHEER YOUTH FOTO
CHALLENGE
De Raad van Beheer Youth - onze jeugdclub - zit ook
tijdens corona niet stil. Jonge hondenvrienden blijven
immers actief met hun maatje: thuis trainen en fijne
wandelingen maken. Ook maken zij de hele dag door
foto’s van hun honden en delen die graag met elkaar.
Daarom organiseren we deze zomer op Facebook en
Instagram de Raad van Beheer Youth Foto Challenge,
met elke week een nieuw thema.
De afgelopen weken hebben we bij elk thema weer
geweldige foto’s gezien op onze Facebookpagina en op
Instagram met #rvbyouthfotochallenge! De thema’s
waren ‘High Five’, ‘Waterpret’ en ‘Rond’. We laten u graag

meegenieten met een kleine selectie op deze pagina.
Ook benieuwd naar het volgende thema? Houd onze
Facebookpagina en Instagram in de gaten.
Doe ook mee!
Oproep aan kinderen: 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 deze
maanden een selectie van de ingezonden foto’s in
Raadar zien.

‘High Five’

‘Rond’

‘Waterpret’

Houden van honden
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1,5 meter afstand is altijd de norm
Heb je klachten?
.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Was vaak je
handen.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:
Binnen:

Binnen én buiten:
Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

In vervoer:

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

Buiten:
Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.
Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

Vermijd te
drukke plekken.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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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.

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.

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

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

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
EN
STAMB
OOM
HOND! -

De Raad van Beheer steunt:

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden

