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IT4DOGS ‘LIVE’ VANAF 1 DECEMBER AANSTAANDE!
Zoals u weet heeft de Raad van Beheer de laatste jaren hard gewerkt aan de nieuwe IT-omgeving ‘IT4Dogs’. En
nu is het bijna zover: op 1 december aanstaande gaat het systeem van start en kunt u als fokker, rasvereniging,
medewerker of als hondeneigenaar gebruik maken van een uiterst modern en zeer gebruiksvriendelijk systeem.
Als u deze Raadar ontvangt, bevinden we ons midden in
de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe
systeem. In deze drukke periode, die duurt tot 1 december
aanstaande, handelen wij geen diensten af. Dat betekent
geen verwerking van dek- en geboorteaangiftes, geen
importverwerking van honden, geen DNA-profielen, geen
uitslagen van gezondheidsonderzoeken enzovoort. We
verwachten niet dat de dienstverlening grote vertraging
op zal lopen. De stamboomafgifte, de invoer van
gezondheidsonderzoeken en dergelijke zal na de
migratieperiode zo snel mogelijk weer opgepakt worden.
Het werk van onze chippers gaat wel gewoon door.
1 december ‘live’
Op 1 december gaat het systeem ‘live’ en kunt u gebruik
maken van een modern systeem, dat zeer gebruiks
vriendelijk is. Vanaf die datum lopen alle aanvragen voor
diensten van de Raad van Beheer via IT4Dogs. Voor alle
fokkers die al een account op de website hadden, zijn er
op dat moment nieuwe accounts gemaakt. Via de knop
‘wachtwoord vergeten’ kunnen zij een nieuw wachtwoord
voor het account instellen. Na het instellen van het
nieuwe account kunnen fokkers direct online dek- en
geboorteaangiften in het nieuwe systeem invoeren.
Iedere eigenaar van een stamboomhond kan een
account aanvragen voor het nieuwe systeem om de
gegevens van zijn/haar hond(en) in te zien.
Controle normenmatrix naar 1 mei 2021
Gebleken is dat er voor een aantal rassen nog
wijzigingen in de normenmatrix doorgevoerd moeten

Deze brochure verspreidt de Raad van Beheer bij de
lancering van IT4Dogs

worden. Bij sommige rasverenigingen moeten er nog
regels in het verenigingsfokreglement (VFR) worden
aangepast opdat ze aansluiten op de normenmatrix.
Daarvoor is overleg tussen het bestuur en de leden van
de rasvereniging en goedkeuring door de algemene
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ledenvergadering van de rasvereniging noodzakelijk.
Door de coronamaatregelen loopt dit vertraging op. Dit
betekent dat de ingangsdatum controle normenmatrix
wordt verschoven naar 1 mei 2021. Dat geeft de
verenigingen de tijd om de normen in het VFR formeel
aan te passen, de Raad de tijd om de gewenste
aanpassingen in de normenmatrix door te voeren bij de
rassen en de fokkers extra tijd om eventuele
onderzoeken te laten doen en te registreren.
Dit betekent ook dat er in IT4Dogs aanvankelijk geen
proefcombinatie reu/teef ingevoerd kan worden. Zodra
de normen zijn aangepast, kan dit voor de eerste
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honderd vermelde rassen. Meer informatie vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix.
Tips, klachten & wensen
Wij zijn trots op dit resultaat. Toch zal het zeker in de
beginperiode wennen zijn en zullen we tegen zaken
aanlopen. Dat is onvermijdelijk bij een systeem van deze
omvang en complexiteit. Heeft u tips, klachten of
wensen, meld dit dan bij ons. Wij hebben hiervoor vanaf 1
december een speciaal meldformulier op onze website.
Meer informatie over IT4Dogs vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

REGLEMENTSWIJZIGINGEN BIJ LANCERING IT4DOGS
Op 1 december aanstaande lanceren wij ons nieuwe IT-systeem IT4Dogs. Daar is lang naar uitgekeken, net als naar
de inwerkingtreding van diverse regels in het Kynologisch Reglement (KR) en andere reglementen. Zo werden al
in 2012 besluiten genomen, die echter pas in werking konden treden ná de start van IT4Dogs. Nu is dat moment
aangebroken. Hierbij geven wij u graag een kort overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen.
Algemene Voorwaarden van Levering (AVvL)
Omdat de Raad van Beheer de laatste jaren alleen nog
maar chipt, en niet tatoeëert, is artikel 2 AVvL ten aanzien
van de diensten aangepast. Tevens is artikel 4 gewijzigd,
omdat betalingen binnen IT4Dogs via Ideal zullen gaan
en er dus tegelijk met het afnemen van een dienst
afgerekend wordt.
Kynologisch Reglement (KR)
In het KR zijn veel artikelen gewijzigd én nieuwe artikelen
toegevoegd. Het gaat in hoofdstuk III bijvoorbeeld over:
→→de in het NHSB in te schrijven gegevens (artikel III.12);
→→de procedure van inschrijving van honden (artikelen
III.19, III.21, III.22 en III.22A);
→→het wijzigen van gegevens van honden, waaronder het
overschrijven naar een nieuwe eigenaar (artikelen III.27
en III.29);
→→de regels met betrekking tot namen van honden
(artikelen III.32 t/m III.34);
→→de regels inzake stambomen, inclusief de nieuwe
digitale bijlage en de aanvraag van duplicaten (artikelen
III.35 t/m III.41);
→→de procedure voor de aanvraag en de voorwaarden
voor toekenning van kennelnamen (artikelen III.47,
III.49, III.50 en III.62A);
→→het aanvragen van een hondenlogboek (artikelen III.63
t/m III.68).

In hoofdstuk IV van het KR gaat het voornamelijk om
wijzigingen die het mogelijk maken om zaken digitaal in
plaats van schriftelijk af te wikkelen. Voorbeelden
daarvan zijn de artikelen IV.13 en IV.14. Tevens is de
procedure voor het aanvragen van een kampioenskruis
aangepast (artikel IV.45).
Verder is hoofdstuk VIII uitgebreid. Aan het inteeltverbod
is toegevoegd dat de teef ook niet mag worden gedekt
door haar halfbroer (artikel VIII.2). Daarnaast zijn twee
nieuwe titels toegevoegd met betrekking tot de
verenigingsfokreglementen (artikelen VIII.5 en VIII.6) en
de normenmatrix (artikelen VIII.7 en VIII.8).
Ten slotte zijn ook enkele verwijzingen naar een oud
internetadres aangepast, alsmede diverse taalkundige
veranderingen doorgevoerd.
Algemeen Onderzoeksreglement (AOR)
In het verleden werden al screeningsonderzoeken van
honden zonder erkende stamboom geregistreerd. Het
ging met name om hulphonden en Oudduitse Herders
honden. Hiervoor was echter nog geen basis in het AOR
opgenomen. Daarom is het AOR daarop aangepast.
De nieuwe reglementen treden op 1 december
aanstaande, tegelijk met de livegang van IT4Dogs, in
werking. Bekijk het nieuwe KR
Bekijk het nieuwe AOR
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Nederlandse Reddingshonden Bond levert
speurhonden voor bekende influencer
Door bemiddeling van de Raad van Beheer heeft de Nederlandse Reddingshondenbond (NRHB) vier prachtige
speurhonden geleverd voor het YouTube-videokanaal van influencer Stefan de Vries. Zo krijgen speurhonden ook
via dit medium de aandacht die zij verdienen!
Eind oktober benaderde het management van Stefan
de Vries ons met de vraag of wij konden helpen bij
hun zoektocht naar twee speurhonden. De honden
zouden worden ingezet bij het filmen van een
‘extreem verstoppertje’, waarbij speurhonden zouden
worden ingezet om de deelnemers te vinden. Na
contact met de Commissie Werkhonden konden wij
doorverwijzen naar de NRHB, aangesloten bij de
Raad van Beheer. En het lukte: de NRHB leverde de
honden voor de video, waarvoor twee draaidagen
nodig waren.
Frans Jansen, hoofd Opleidingen en Examens
NRHB vertelt:
‘Elke training met reddingshonden is een uitdaging
voor hond en geleider. Op de vraag of wij er als
NRHB iets voor voelen om met bekende influencers
op 2 en 3 november “extreem verstoppertje” te
spelen kan ik dus meteen ja antwoorden. Pas later
wordt duidelijk wat precies de bedoeling is. De
plaats van handeling is eiland ‘De Kluut’ in het
Veluwemeer [foto 1].
‘Het idee is dat steeds een van de bekende
influencers, gehuld in camouflagekleding en gebruik
makend van een sterke deodorant om zijn
lichaamsgeur te verbloemen, zich verstopt. Daar
krijgt hij 10 minuten voor. Daarna mag een groepje
mensen 5 minuten lang zoeken. Wordt de kandidaat
niet gevonden, dan blaast hij op een scheids
rechterfluitje om de zoekers wat te helpen. Dan mag
het groepje weer 5 minuten zoeken. Is de kandidaat
dan nog niet gevonden, dan wordt de speurhond
ingezet. ‘Zoals gezegd houden wij wel van

1

2

De NRHB-speurhonden die mochten optreden in de video. Vlnr Bertje, Floris, Abby en Lucky
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uitdagingen. We weten uit ervaring dat je met het
aanbrengen van geurstoffen het palet van geuren die
door de hond gezocht gaan worden, alleen maar
uitbreidt. Dus maak je het alleen maar makkelijker...
‘De overtocht naar eiland De Kluut verloopt ondanks
windkracht 7/8 zonder problemen [foto 2]. Na aankomst
en kennismaking even proefdraaien: de honden krijgen
een camera op de rug [foto 3] en laten zien wat ze
kunnen. Na de laatste instructies van regisseur Stefan
rent Dylan Haegens, gehuld in camouflagepak [foto 4]
al deodorant sprayend het bos in [foto 5]. Het is voor
iedereen de eerste keer, dus best wel spannend.
‘Na twee keer 5 minuten zoeken door een ploegje
mensen wordt een beroep gedaan op Hollandse
Herder Floris. Dat hondenneuzen betere zoekinstru
menten zijn dan menselijke ogen, blijkt na amper één
minuutje: blaffend wijst Floris de perfect gecamou
fleerde Dylan aan. Die vertelt, duidelijk onder de
indruk, dat de zoekploeg zowat over hem heen is
gestapt zonder hem op te merken [foto 6].
Deze zoekactie wordt driemaal herhaald. Australian
Shepherd Abby vindt influencer Bram Krikke, Mechelse
Herder Bertje vindt Koen Weijland en Hollands Herder
Lucky vindt Joél Ngimbi. Na afloop van de opnames
zijn we een hele ervaring rijker en varen tegen de
stormwind in terug naar Zeewolde.’
Promotie hondensport
De Raad van Beheer werkt in het kader van de
promotie van de kynologie en alle takken van
hondensport graag mee aan dit soort verzoeken. Het
YouTube-kanaal van Stefan de Vries heeft 624.000
abonnees, dus een enorm bereik. De video was na een
week al meer dan 260.000 keer bekeken!
Bekijk de video
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BESTUURSVERKIEZINGEN: LAAT UW STEM HOREN!
Op de online-AV van 28 november aanstaande vinden er bestuursverkiezingen plaats. Om onze leden een goed beeld
te geven, hebben wij de zeven kandidaten gevraagd zichzelf te presenteren door beantwoording van vijf dezelfde
vragen. Zo ontstaat een uniform beeld van de kandidaten en kunnen de leden een afgewogen keuze maken.
De vragen gaan over de belangrijkste motivatie van de
kandidaten om zich verkiesbaar te stellen, wat voor
bestuurder zij denken te zijn, wat de kynologie van hen
kan verwachten, wat zij goed vinden gaan in de kynolo
gie en wat zij zouden veranderen, welke portefeuille(s) zij
ambiëren en hoe zij de toekomst van de rashond zien.
De kandidaten
In dit artikel geven we per kandidaat (achter hun naam hun
leeftijd en het ras/de rassen waar zij zich als liefhebber mee
bezighouden) alleen zijn/haar belangrijkste motivatie voor
deelname, de rest van de presentatie vindt u op onze website.
Jakko Broersma (51), Franse Bulldog en Rafeiro do
Alentejo
Belangrijkste motivatie om
zich kandidaat te stellen:
‘Het leveren van een
bijdrage aan een
vernieuwend, stabiel en
transparant bestuur. Met
daarbij de focus op het
dichten van de kloof tussen
de Raad van Beheer en
een deel van haar leden.
Daarnaast zijn het terug
dringen van de verregaande juridisering en regeldruk én
het verbeteren van het imago van de rashond voor mij
twee belangrijke aandachtspunten.’
Lees verder op onze website
René Eckhardt (58), Engelse Cocker Spaniël en
Chesapeake Bay Retriever
Belangrijkste motivatie om
zich kandidaat te stellen: ‘Ik
werk al 30 jaar met diverse
rashonden en denk met
mijn bestuurlijke ervaring
en kennis van honden een
goede bijdrage te kunnen
leveren aan de Neder
landse kynologie.’
Lees verder op onze
website

Hildeward Hoenderken (43), Foxterriër
Belangrijkste motivatie om
zich kandidaat te stellen: ‘Ik
wil mij graag inzetten om
het imago van de rashond
te verbeteren en de
fokkerij te stimuleren.
Jaarlijks zien wij een daling
in het aantal gefokte
honden, ondanks dat er
een grote vraag is. Voor de
toekomst van onze hobby
en de financiële gezondheid van de Raad van Beheer en
haar leden moet dit een speerpunt worden!’
Lees verder op onze website
Cor Last (76), Schotse Terriër
Belangrijkste motivatie om
zich kandidaat te stellen: ‘Ik
wil werken aan de imago
verbetering van de rashond.
Dat imago is vaak zeer
negatief. Kijk naar de
problemen met de kort
snuiten. Praat met de
eigenaren van labradoedels
en andere niet-rashonden
en je hoort steeds: ik wilde
geen rashond, want die zijn niet gezond. Onterecht, maar
wel de realiteit.’
Lees verder op onze website
Annemiek den Os-Borsboom (52), Chow Chow
Belangrijkste motivatie om
zich kandidaat te stellen:
‘In het verleden heb ik
kritische opmerkingen
gemaakt over het functio
neren van de Raad van
Beheer. Een bestuur
slidmaatschap zou voor
mij het kritisch langs de
kant staan omzetten van
woorden naar daden.
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Meerdere malen heb ik aangegeven diversiteit binnen
het bestuur te missen, daar kan ik als vrouw een
bijdrage leveren.’
Lees verder op onze website
Rinus Pitstra (68),
Duitse Herder
Belangrijkste motivatie
om zich kandidaat te
stellen: ‘Ondanks dat
veel ‘gewone’
hondenbezitters/liefhebbers de
gezondheid en het
welzijn van honden
hoog in het vaandel
hebben staan, is de
Raad van Beheer voor
hen veelal een
organisatie ‘op
afstand’. [...] Gezien de
belangrijke rol die de
Raad van Beheer op
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kynologisch gebied speelt, zou ik graag mijn kennis en
ervaring inzetten binnen het bestuur, om op een passende
wijze een bijdrage te leveren aan het stimuleren en
versterken van gezondheid en welzijn van honden.’
Lees verder op onze website
Els Siebel (65), Sloughi
Belangrijkste motivatie
om zich kandidaat te
stellen: ‘Na het
beëindigen van mijn
beroepsmatige
werkzaamheden en de
werkzaamheden voor het
Tuchtcollege, kwam de
tijd vrij om me meer te
richten op mijn grote
hobby: de honden. Graag
wil ik me inzetten voor de
kynologie, het liefst in
een brede functie met
daarbij ook uitdagingen voor eigen ontwikkeling.’
Lees verder op onze website

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

Speciale
aanbieding

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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

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

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!
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Raad van Beheer blij met vuurwerkverbod
De Raad van Beheer is blij met het vuurwerkverbod dat het kabinet voor de komende Oud & Nieuw heeft
uitgevaardigd. Vuurwerk is leuk voor veel mensen maar niet voor honden. Jaarlijks lijden vele dieren onder extreme
angst. Niet alleen de dag van de jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en daarna, als er al veel geknald wordt.
De Raad van Beheer heeft zich
daarom al in 2016 geschaard achter
het online vuurwerkmanifest. De
initiatiefnemers van het manifest zijn
voor een verbod op consumenten
vuurwerk en zien in plaats daarvan
liever professionele vuurwerkshows.
Onderzoek Hondenbescherming
De Hondenbescherming heeft een
peiling gehouden over een mogelijk
vuurwerkverbod. Binnen twee dagen kwamen er meer
dan duizend reacties binnen. Meer dan de helft van de
deelnemers (64%) gaf aan dat hun honden (extreem) veel

last hebben van vuurwerk en
bijvoorbeeld op de vlucht slaan bij
het horen ervan. Het is dan ook niet
verrassend dat de meerderheid van
de deelnemers aan de poll (86%)
liever vandaag dan morgen een
vuurwerkverbod ziet. Slechts 6
procent is tegen een verbod.
Lees meer op de website van de
Hondenbescherming.
Meer informatie
Voor meer informatie over vuurwerk en honden kunt u
terecht op onze website.

STRENGE HANDHAVING REGELS LOCATIECONTROLES BIJ
FOKKERS
Sinds 1 november 2018 zijn de Uitvoeringsregels Locatiecontroles aangescherpt. In de oude regelgeving kon
alleen worden gecontroleerd als de desbetreffende fokker een dienst bij de Raad van Beheer afnam. Door deze
aanscherping kan ook los van een afgenomen dienst gecontroleerd worden op basis van één of meer klachten
over de fokkerij.
De Raad van Beheer voert regelmatig onaangekondigde
en aangekondigde controles uit bij zowel grote als kleine
fokkers, ook als er geen lopende dienst wordt
afgenomen. Met meer dan 5.000 actieve fokkers van
stamboomhonden is het logisch dat er verschillen zijn
tussen fokkers. Het overgrote deel van de controles geeft
gelukkig een positief resultaat. Dat bevestigen wij ook
graag aan de fokker. Soms wordt er met een fokker een
verbetertraject afgesproken en kan de dienstverlening
weer opgepakt worden als de situatie volgens afspraak
verbeterd is. In enkele gevallen is het helaas nodig om
sancties in te stellen.

ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

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

Stoppen dienstverlening en intrekken kennelnaam
Ook in de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer
zijn dienstverlening aan een fokker stopgezet. Er was al
eerder sprake van een onvoldoende situatie. Omdat de
locatie opnieuw niet aan de richtlijnen voldeed – ook niet
nadat we een verbetertraject hadden afgesproken, is de
dienstverlening definitief stopgezet. Tevens is er besloten
de kennelnaam in te trekken. We hebben de locatie ook
aan de NVWA gemeld en uiteraard informeren we de FCI
over het intrekken van de bij de FCI geregistreerde
kennelnaam. De privacywetgeving verbiedt het om
verdere gegevens te publiceren.

Zoek de
verschillen
Houden van honden

Deze campagne is een initiatief van:
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IN MEMORIAM MARTIN VAN DE WEIJER
Op 30 oktober jl. overleed op 95-jarige leeftijd Martin van de Weijer, oud-bestuurder en oud-directeur van de
Raad van Beheer. Martin was een groot rashondenliefhebber. Deze liefde voor de rashond is van een onuitwisbare
betekenis geworden voor hemzelf en voor vele andere hondenliefhebbers die met hem hebben mogen
samenwerken tijdens zijn lange, kleurrijke leven.
Martin hield zelf diverse hondenrassen,
zoals Bedlington en Fox Terriërs,
Afghaanse Windhonden en Teckels, maar
had ook een buitengewone interesse en
passie voor andere diersoorten. Zijn passie
voor rashonden leidde er in de vijftiger
jaren toe dat hij bestuurder (en later erelid)
werd van diverse rasverenigingen en
kynologenclubs. Martin werd tevens
exterieurkeurmeester en bracht het tot FCI
allround keurmeester. Zo werd hij door zijn
kennis en betrokkenheid een autoriteit binnen de
kynologie. Uiteindelijk werd hij in 1963 bestuurslid van de
Raad van Beheer, en in 1975 benoemd tot directeur.
Martin was vele jaren de spil waar alles om draaide bij de
organisatie van de landelijke Winner Show in de RAI
Amsterdam. In 2013 organiseerde de Raad van Beheer
een feestelijke bijeenkomst voor Martin in het Teylers

Museum. Bij die gelegenheid kreeg hij de
Koninklijke Ridderorde opgespeld door
de burgemeester van Haarlem.
Martin van de Weijer is van enorme
betekenis geweest voor de Nederlandse
kynologie als bestuurder, docent,
examinator, auteur, kunstkenner en
rashondenkenner. Hij had een encyclo
pedische kennis van rashonden en
deelde zijn kennis graag met andere
hondenliefhebbers. Voor zijn grote
verdiensten voor de Nederlandse kynologie ontving hij
de hoogste kynologische onderscheiding: Lid van
Verdienste van de Nederlandse kynologie. Een groot
kynoloog is heengegaan.
Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

CRUFTS VERSCHOVEN NAAR JULI 2021
Crufts 2021 is in verband met het nog altijd niet bedwongen coronavirus verschoven van maart 2021 naar 15 tot en
met 18 juli 2021, en vindt dan plaats in het NEC in Birmingham. Er zullen aanpassingen aan het NEC-beursgebouw
worden doorgevoerd om ervoor te zorgen dat er meer ruimte beschikbaar is voor exposanten en bezoekers.
Vanessa McAlpine, showmanager: “We zijn blij dat we
kunnen uitkijken naar een speciale Crufts Dog Show in
de zomer en zijn het NEC dankbaar dat ze flexibel zijn in
het vinden van een alternatieve datum. We danken
tevens al onze sponsors, juryleden, exposanten en
standhouders voor hun blijvende steun.” McAlpine is
optimistisch over de waarschijnlijkheid dat
zomerevenementen wel zullen kunnen plaatsvinden: “We
weten dat er veel uitdagingen zullen zijn en we zullen
onze show moeten blijven aanpassen, aangezien onze
prioriteit niet alleen bij de honden ligt, maar ook bij de
gezondheid van onze exposanten en bezoekers. We
zullen de situatie de komende maanden blijven
beoordelen en onze plannen waar nodig aanpassen.” De
organisatie hoopt binnenkort meer informatie te kunnen
verstrekken over de aankleding van de show, inclusief
kwalificaties, en zal op haar website de actuele

ontwikkelingen strak bijhouden. Men gaat ervan uit dat
de Crufts 2022 weer normaal zal plaatsvinden op 10 tot
en met 13 maart 2022.
Kijk voor meer informatie op www.crufts.org.uk.

Houden van honden
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VOORDELEN STAMBOOMHOND ALS REACTIE OP
GROEIENDE VRAAG NAAR PUPS TIJDENS CORONA
Half november gaf Raad van Beheer-directeur Rony Doedijns een interview aan het Noordhollands Dagblad over
de enorm toegenomen vraag naar pups tijdens corona. Zo kreeg hij de kans om de positie van stamboomhonden
ten opzichte van de malafide fokkerij en handel uit het buitenland uiteen te zetten.
Rony Doedijns in het Noordhollands Dagblad: ‘Dat mensen een
impulsaankoop doen is niet nieuw, maar sinds corona is de vraag naar
puppy’s en kittens toegenomen. Op sociale media zijn de puppyprijzen
verdubbeld. Voor stamboomhonden is het wettelijk goed geregeld: er zijn
gezondheidsscreenings, gedragstests voor bepaalde rassen, en fokregle
menten. Maar er komen ook vrachtwagens vol puppy’s legaal en illegaal
Nederland binnen, met name uit Oost-Europa. Die zijn vaak onder
erbarmelijke omstandigheden gefokt. In heel veel gevallen gaat dat niet
goed. Er ontstaan problemen met de socialisatie of de gezondheid van het
dier. Soms krijgen de honden in het buitenland al een Nederlandse chip,
zodat het lijkt alsof ze uit Nederland komen. De overheid is er wel mee
bezig, maar het is dweilen met de kraan open. Realiseer je dat wanneer
puppy’s meteen op voorraad zijn, er iets niet klopt. Bij een verantwoordelijke
fokker kom je op een wachtlijst. Als je langsgaat, let er dan op dat je ook de
moederhond ziet, dat die het naar haar zin heeft, de pups in een prikkelrijke
omgeving zitten, er goed gevoed uitzien en een glansrijke vacht hebben.’
Lees het hele artikel online (verplicht account bij de online krant)

Deel van het artikel in het Noordhollands
Dagblad.

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 HondenWelzijn
Team is eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CH TS

€ 10
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BIJZONDERE PRIJZEN TE
WINNEN TIJDENS WORLD
DOG SHOW 2020/2022!
Zoals wij in de Raadar van oktober berichtten, worden
er in 2022 twee World Dog Shows georganiseerd: één
in Madrid (Spanje) en één in Sao Paolo (Brazilië). Daar
wordt dan gestreden om de felbegeerde FCI World
Winner-titel voor 2020 en 2022. Wegens het 111-jarig
bestaan van de FCI in 2022, krijgen honden die op
beide shows FCI World Winner worden, eenmalig en
exclusief de titel ‘FCI Hond van het jaar 2022’, ‘FCI
Junior Hond van het jaar 2022’ en ‘FCI Veteraan Hond
van het jaar 2022’ toegekend.

De nationale kennelclubs van Spanje (RSCE) en Brazilië
(CBKC) mogen in 2022 de FCI World Dog Show van
respectievelijk 2020 en 2022 organiseren. De FCI World
Dog Show 2020, die van 17 tot en met 20 december zou
plaatsvinden in Madrid, werd wegens het coronavirus
uitgesteld tot 2022. Zo wordt 2022 een heel bijzonder
kynologisch jaar! Binnenkort zullen de precieze data van
beide evenementen bekend worden gemaakt.

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER?
GA NAAR KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde
keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij
elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op
rasgroep en op ras.
Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

Celebrate
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IN MAGAZINE ‘ONZE HOND’:
OPROEP TOT SAMENWERKING BINNEN
KYNOLOGIE!
Het International Partnership For Dogs (IPFD) deed eind september
een oproep aan alle betrokkenen binnen de kynologie om de handen
ineen te slaan voor een gezonde en sociale hond, in plaats van ruzie te
maken. De Raad van Beheer onderschrijft deze oproep en publiceert eind
november een uitgebreid artikel over de IPFD-oproep in magazine Onze
Hond. Daaraan gekoppeld zetten we nog eens uiteen hoe wij denken de
rashondenproblematiek in gezamenlijkheid op te kunnen lossen.
Lees het hele artikel op onze website

INTERESSANT: PROMOTIEONDERZOEK NAAR AFWEGINGEN
BIJ AANSCHAF HOND
Susan Ophorst, docent Communicatie bij de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein, doet
wetenschappelijk onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij de aanschaf van een hond. De Raad van Beheer
werkt van harte mee aan dit onderzoek. In dit artikel een korte update.
Susan Ophorst heeft de Nederlandse
media (dagbladen en Facebook)
onderzocht om te zien hoe honden
daar voorkomen. Honden blijken het
meest voor te komen in situaties
waarin een mens een relatie heeft
met een individuele hond
(merendeels positief). De categorie
waarin de hond haast een metafoor is
voor een ‘normale situatie’ scoort ook
hoog. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen niet zozeer
op zoek gaan naar informatie en hulp voor aanschaf van
een hond. Een hond is immers ‘heel normaal’ en/of
‘iedereen heeft een hond en dat gaat prima/is leuk’.

(‘De beslissingen van aspirant
hondeneigenaren in Nederland’)
voor een boek over dierethiek
‘Animals in our Midst: the
challenges of co-existing with
animals in the Anthropocene’
(‘Dieren in ons midden: de
uitdagingen van het samenleven
Susan Ophorst
met dieren in het Antropoceen’), dat
eind 2020 uitkomt. In dit hoofdstuk
bekijken de auteurs verschillende mogelijkheden om een
hond aan te schaffen vanuit dier-ethisch perspectief. Dé
goede keus lijkt niet te bestaan, wel mogelijkheden om
de bestaande keuzes te optimaliseren.

Vervolgonderzoek
In een vervolgonderzoek worden groepsinterviews met
verschillende doelgroepen gehouden, om erachter te
komen hoe hondenliefhebbers omgaan met problemen
met en (voor)oordelen over honden. Uiteindelijk wil
Susan Ophorst komen tot een interventie/aanpak
waarmee passende ondersteuning bij de aanschaf van
een hond mogelijk is. Dan volgt de vraag wat een
‘goede’ keus is. Hierover schreef Susan samen met
co-promotor Bernice Bovenkerk het hoofdstuk ‘The
decisions of wannabe dog keepers in the Netherlands’

Corona
Corona zorgt voor uitdagingen op onderzoeksgebied,
maar natuurlijk ook kansen. Susan Ophorst wil dan ook
de gelegenheid aangrijpen om meer te weten te komen
over mensen die tijdens corona relatief snel een hond in
huis gehaald hebben. Wordt vervolgd.
We hopen dat dit onderzoek kan bijdragen aan ons
streven naar minder impulsaankopen door de consument.
Ook via Fairdog zetten we ons hiervoor in, zie onze
webpagina over Fairdog

Houden van honden
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HOE HOUD JE EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
TIJDENS CORONA?
Rasvereniging Dobermann Vrienden in Nederland
(DVIN) heeft een prettige, handzame manier gevonden
om de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te
laten plaatsvinden: het platform www.online-alv.nl. Een
bijdrage van Ilse van Haren, voorzitter DVIN.
Als besturen van Nederlandse rasverenigingen leggen
we minimaal jaarlijks verantwoording af aan onze leden in
de ALV. Tijdens corona vraagt dit wel enige creativiteit.
Voor de DVIN begon het in maart/april met het verzetten
van onze ALV naar november. Toen bleek dat we in die
maand te maken hadden met een tweede coronagolf,
vonden we het ongepast (en statutair ongewenst) de ALV
opnieuw te verzetten. We besloten te zoeken naar
digitale mogelijkheden.
Oplossing
Veel gebruikte platforms als MS Teams en Zoom bleken
voor formele stemmingen niet gepast en gevoelig voor
fouten. Gelukkig bleek er een digitale oplossing gericht
op veilig stemmen en de communicatie binnen een
ALV: www.online-alv.nl. Het is eenvoudig in gebruik,
ook voor leden die wat minder handig zijn met digitale
middelen. Het platform zorgt ervoor dat je goed kunt
stemmen, en dat aspirant-leden wel kunnen deelnemen
maar geen pop-up krijgen bij stemrondes.
Vanzelfsprekend konden we het niet laten om
fraudegevoeligheid te testen... maar het systeem was
slimmer en ontdubbelde, telde en registreerde de
stemmen. Na de ALV hebben we alle data gedownload
en kunnen we de hele ALV terugzien.

Voorzitter Ilse van Haren (links) en penningmeester Corné
Houtepen tijdens de ALV van de DVIN

Voordelen
Zoals u op de foto kunt zien, hebben we zondag 8
november jl. onze algemene ledenvergadering met
succes kunnen organiseren. De voordelen waren: een
ruimere opkomst, minder tijdsinvestering voor deel
nemers, forse kostenreductie in vergelijking met een
locatie en geen stemmingen met briefjes, maar binnen
1 minuut direct inzichtelijk wat het resultaat van de
stemming is!
Meer informatie?
Wilt u meer weten, stuur gerust een berichtje naar
DVIN-voorzitter Ilse van Haren:
voorzitter@dobermannvereniging.nl.
(Goed om te weten: de Raad van Beheer maakt voor de
online Algemene Vergadering van 28 november a.s. ook
gebruik van online-alv.nl!)

IN MEMORIAM NELLY RIJFF-RADEMAKER
Op 15 november jl. overleed op 95-jarige leeftijd Nelly Rijff-Rademaker. Nel was
meer dan 50 jaar actief binnen de Nederlandse Barsoi Club. Vanaf 1961 vervulde ze
allerlei bestuursfuncties binnen de club, ze schreef artikelen voor het clubblad en
was als vrijwilliger actief.
Nel had een encyclopedische kennis op het gebied van Barsois. Je kon haar op ieder
moment van de dag een vraag stellen over een willekeurig nest Barsois van 25 jaar
geleden en je kreeg van haar een exacte opsomming over de pups, bloedlijnen,
ouders, eigenaren en verder verloop. Zo droeg ze geweldig bij aan de ontwikkeling
van het ras Barsoi. Voor haar verdiensten voor de Nederlandse kynologie ontving zij in
het jaar 2000 de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer, en in mei 2008 werd zij
met een lintje geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Houden van honden
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Gedeeltelijke lockdown gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

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

Groepen
Binnen: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Thuis

Vervoer
Ontvang maximaal 3 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk mag wel.

Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen
Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov is verplicht.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Geen publiek bij sport.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE FCI RAPPORTEERT OVER
BOAS BIJ KORTSNUITIGE RASSEN
De Wetenschappelijke Commissie van de FCI heeft zich onlangs uitgesproken over de aandoening BOAS
(brachycephalic obstructive airway syndrome) bij kortsnuitige rassen. De commissie gaat in op een mogelijke
strategie om de problematiek aan te pakken, en doet algemene aanbevelingen voor de fokkerij. Centraal in het
rapport staat het belang van samenwerking tussen alle betrokkenen: fokkers, rasverenigingen, kennelclubs,
keurmeesters, dierenartsen, welzijnsorganisaties, overheden en hondeneigenaren.
Charles Spaniël, Pekingees en Shih Tzu hebben in veel
landen kleinere populaties en fokdieren. Daarom zou het
concentreren op CFR alleen maar leiden tot fokprogram
ma’s met een sterke toename van nauw verwante
honden (inteelt), wat de algehele gezondheid in de
fokkerij in gevaar zou brengen. De rasstandaarden en
het exterieur bij deze rassen zijn ook erg verschillend van
elkaar. Een betere strategie zou zijn om al deze rassen
afzonderlijk te beoordelen.
King Charles Spaniël

Een van de conclusies van het rapport is dat de
Nederlandse overheid een vergissing maakt door de eis
voor de craniofaciale ratio (CFR) van minimaal 0,3
eensluidend te stellen aan alle rassen. Hierdoor moeten
rassen als de Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse
Bulldog, Franse Bulldog, Griffons (Belge, Bruxellois, Petit
Brabançon), Japanse Chin, King Charles Spaniël, Peking
ees, Mopshond en Shih Tzu aan dezelfde eis voldoen. Al
deze rassen zijn afzonderlijke populaties en verschillen
erg wat betreft hun exterieur, historie en effectieve
populaties, aldus de commissie. Daarom is het volgens
de commissie niet redelijk om dezelfde CFR- of
fokstrategie toe te passen op alle brachycephale rassen.
Kleine populaties
Vooral de Affenpinscher, Griffons, Japanse Spaniel, King
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Lees het hele BOAS-rapport op onze website
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Grotere populaties
Bij Boston Terriërs, Engelse Bulldoggen, Franse
Bulldoggen en Mopshonden zouden strengere
fokstrategieën kunnen worden toegepast, aangezien de
populaties groter zijn en er in veel landen veel fokdieren
beschikbaar zijn. De normen in deze rassen vertonen
echter ook aanzienlijke verschillen; bovendien moet er
rekening worden gehouden met andere gezondheids
problemen, evenals met de populatiegrootte en
genetische diversiteit binnen iedere lokale populatie.
Dit vraagt om rasspecifieke fokstrategieën.
De rasspecifieke strategieën moeten gezamenlijk
worden toegepast door de rasverenigingen en hun
kennelclub in elk land. En er moet rekening worden
gehouden met de nationale populaties en de populaties
in aangrenzende landen.

BESTEL HET BOEK NU!
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten
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HONDENRASSEN

Boek:
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STRIEGEL - OSK AM
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Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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je op voor antwoord op je
vragen op het moment
dat het jou uitkomt.

van beh
e

s

k

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

Servicegesprek

Informatiedag
professionele
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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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FCI KOMT MET SPECIALE GEZONDHEID- EN
WELZIJNSWERKGROEP
De internationale koepelorganisatie FCI lanceert een speciale gezondheids- en
welzijnswerkgroep met als doel wetenschappelijke kennis over gezondheid en
welzijn van honden wereldwijd te verspreiden en in praktijk te brengen. Ook gaat de
werkgroep activiteiten van fokkers, rasverenigingen en kennelclubs op het gebied van
hondengezondheid en -welzijn bevorderen en ondersteunen.
De FCI erkent dat welzijn en gezondheid van honden in
veel landen een heikele kwestie vormen, wat vaak leidt
tot verdere problemen, conflicten en een slechte
reputatie van de rashondenfokkerij. Om hier verandering
in te brengen, zet de FCI al haar communicatie- en
educatieve middelen in om te komen tot goed educatieen voorlichtingsmateriaal voor alle aangesloten leden en
contractpartners. Samenwerkingspartners Royal Canin
en Four Paws (internationale dierenwelzijnsorganisatie)
ondersteunen dit initiatief.
Werkgroepleden
De werkgroep bestaat uit dr. Jose Luis Payró (Mexico),
dierenarts (voorzitter); Ekaterina Domogatskaya

(Rusland), hoofd RKF International Department en
fokker; Axel Dubois (Frankrijk) - Royal Canin/educatieve
programma “PROactive”; dr. Ernesto Larre (Spanje) Royal Canin/educatieve programma “PROactive”; dr.
Niksa Lemo (Kroatië) – professor/veterinair dermatoloog
en fokker; dr. Raymundo Lo (Filipijnen) – dokter en
fokker; dr. Mauricio Martínez (Mexico) – hoogleraar
pathologie en immunologie; Sarah Ross (Duitsland) Four Paws; dr. Claudio Rossi (Brazilië) – dierenarts/
fokker; Wenche Skogli (Noorwegen) - initiatiefnemer en
lid Noorse Kennel Club Brachycephalic Council/fokker;
Attila Márton (Hongarije/Verenigd Koninkrijk) - FCI
Public Relations-adviseur, journalist en blogger.

HULPHOND NEDERLAND PRESENTEERT
Superteam Annemiek en Nola
Annemiek Lispet is rolstoelgebonden en als gevolg van
zuurstofgebrek tijdens haar geboorte heeft ze spasmen.
Ruim twintig jaar geleden kreeg ze haar eerste ADLhulphond. Zwarte Labrador Nola is haar derde hulphond.
Opnieuw is Annemiek dolblij met haar hulphond: “Elke
hond is bijzonder en dat geldt zeker voor Nola.”
Aan ervaring met hulphonden geen gebrek in huize
Lispet, nu ze al aan haar derde hond toe is. Dat wil echter
niet zeggen dat Annemiek een hulphond ervaart als ‘iets
gewoons’. “Elke hond is bijzonder en dat geldt zeker voor
Nola”, zegt Annemiek. “Natuurlijk helpt Nola mij, is ze een
superhulp en weet ze ontzettend veel. Maar bovenal is ze
een schat van een hond.”
Nola
Nola is nu anderhalf jaar bij Annemiek. “Ze is een rustige,
gemakkelijke hond. De eerste keer dat ik haar zag, was
hier bij ons thuis. Nola kwam met haar trainer bij ons
langs.” Voor Annemiek en haar man was het al snel
duidelijk dat Nola zeer gewenst was en gelukkig bleken
de begeleiders van Hulphond Nederland dezelfde

mening te hebben. “Na twee dagen werden we gebeld”,
vertelt Annemiek. ‘We gaan het doen’, zeiden ze. Dat was
een mooi moment!”
Lees het hele verhaal van Annemiek en Nola
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ONDERSTEUNING FOKKERS OM TE VOLDOEN AAN
EXTERIEUREISEN
Regelmatig vragen fokkers ons hoe zij kunnen voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR) van hun
rasvereniging als het gaat om de exterieureisen. In de Raadar van juni 2020, pagina 10, hebben we daar al over
bericht. Hierbij nogmaals de werkwijze in kort bestek.
Soms moet een hond een fokgeschiktheidskeuring
ondergaan. Sommige rasverenigingen hebben daar in
hun VFR echter geen mogelijkheid toe opgenomen. Deze
rasverenigingen bieden we een alternatief: met
gebruikmaking van artikel 9.3 VFR kan men namelijk – bij
wijze van uitzondering – wél een fokgeschiktheidskeuring
organiseren. Op die fokgeschiktheidskeuring kunnen
geen kwalificaties aan de honden worden gegeven. Er
kan alleen bepaald worden of de hond wel/niet geschikt
is voor de fokkerij. Verder adviseren we zo’n
fokgeschiktheidskeuring te laten uitvoeren door twee
keurmeesters, omdat het doorgaans een alternatief is

voor tweemaal een Zeer Goed op een show.
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 hygiënemaat
regelen. Tevens wordt geadviseerd om mondkapjes te
gebruiken, zowel door de officials als door de
deelnemers.
Wilt u als fokker voldoen aan de exterieureis uit het VFR,
vraag dan uw rasvereniging om binnen de hierboven
geschetste mogelijkheden een fokgeschiktheidskeuring te
organiseren.

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR HET VERANTWOORD
FOKKEN VAN HONDEN EN KATTEN
Er is een duidelijke trend waarneembaar binnen Europa en Nederland naar strengere wetgeving op het gebied
van dierenwelzijn, met name als het gaat om huisdieren zoals honden. Zo werd op 3 november jl. in het Europees
Parlement de Responsible Breeding Guidelines for Cats and Dogs aangenomen, bestaande uit een uitgebreide lijst
met adviezen van internationale experts voor het verantwoord fokken van honden en katten. Het welzijn van de
dieren is daarbij het uitgangspunt.
De Raad van Beheer is blij dat er Europese richtlijnen
komen om het hondenwelzijn te verbeteren. Met deze
richtlijnen wordt nu ook iets gedaan aan de ongelijkheid
tussen de landen die vooroplopen (waaronder Nederland
en haar fokkers van stamboomhonden) en de landen
waar veel minder naar welzijn wordt gekeken. De
(Engelstalige) adviezen zijn terug te vinden op de website
van de Europese Commissie en worden de komende tijd
omgezet in begrijpelijke, gebruikersvriendelijke
documenten.
Nederlandse regels
Maar ook in Nederland is er op basis van deze Europese
richtlijn wetgeving in de maak waarbij er richting

ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?
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N
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consument strengere
regels komen, bijvoor
beeld een langere
aansprakelijkheidstermijn
voor fokkers. Wij over
leggen met collegaorganisaties over de
mogelijke consequenties hiervan en eventuele acties die
daarop zouden moeten volgen.
Op de achtergrond speelt ook nog de evaluatie van de
Wet dieren, die op 18 november jl. door minister Carola
Schouten werd aangeboden aan de Tweede Kamer
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en informeren
onze leden en fokkers nader over het vervolg.

Zoek de
verschillen
Houden van honden
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‘RAAD HET RAS’ november: american akita
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 november is American Akita. Winnaar van deze maand is Liselot
Narvaez uit Groningen. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN: EXAMENS GAAN DOOR
Nog niet eerder zat heel Nederland zo vol verwachting
voor de televisie als tijdens de persconferenties van de
minister-president. Ook nu was het weer de vraag of de
examens door konden gaan. Maar gelukkig, dat kon! Er
is alles aan gedaan om de achterstanden weg te werken
en zo veel mogelijk kandidaten de kans te geven hun
examens te doen. Dat is vrijwel helemaal gelukt.
Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)
De examens van de VKK-cursus worden nog steeds op
een andere locatie afgenomen, zodat er eenvoudig aan de
overheidsregels kan worden voldaan. Zalencentrum De
Camp in Woudenberg biedt voldoende ruimte hiervoor.
Voor 2021 zijn de nieuwe examendata ook vastgesteld.
Bekijk het op onze website. Op deze pagina vindt u ook
het cursusaanbod.

Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH)
Voor de BFH-cursus zijn tot nog toe twee locatieexamens aangevraagd. Beide locaties geven de
mogelijkheid voor derden om aan te sluiten. Hopelijk
komen daar meer examens bij, zie onze oproep
hieronder. Bekijk de locaties op onze website.
Oproep
Gezien het lage aantal locaties dat bij ons bekend is,
roepen wij alle organiserende verenigingen op:
organiseert u een cursus en/of en een examen? Meld het
aan opleidingen@raadvanbeheer.nl, zodat wij dit kunnen
toevoegen op de website!
De data voor de landelijke examens zullen binnenkort
worden gepubliceerd.

TIP: WORKSHOP ‘ANATOMIE VAN DE HOND’ FACULTEIT
DIERGENEESKUNDE
Op 28 januari en 4 februari aanstaande organiseert de Faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht de Workshop ‘Anatomie van de Hond’. Deze workshop, verdeeld over twee
middagsessies, is bedoeld voor professionals die werken met honden en anderen die
via hun (vrijwilligers)werk veel in aanraking komen met honden.
In twee middagen bestudeert u de anatomie van de hond
aan de hand van anatomische preparaten. Docent Claudia
Wolschrijn start de cursus met een inhoudelijke inleiding en
vervolgens gaat u zelf aan de slag met het bestuderen van
de preparaten. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en het
stellen van vragen.
Belangrijkste orgaansystemen
In deze interactieve cursus leert u meer over de inwendige
bouw van de hond. De focus ligt op de belangrijkste

orgaansystemen van de hond:
Docent Claudia Wolschrijn
het verteringsstelsel, het
cardiovasculaire stelsel, het nier- en urinewegenstelsel en
het bewegingsstelsel. De rijke collectie anatomische
preparaten van de faculteit Diergeneeskunde geeft inzicht
in de bouw en ligging van orgaansystemen, hun onderlinge
relaties en de gevolgen van afwijkingen of ziekte.
Meer informatie en aanmelden voor de workshop

Houden van honden
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‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze
over moeten gaan!
Deze zomer startte de Raad van Beheer met Vlogs4Dogs: korte video’s over actuele,
interessante onderwerpen uit de kynologie. De video’s zijn bedoeld als aanvulling op de
informatie die u al via Raadar, onze website en sociale media van ons ontvangt. Graag
willen we door met dit communicatiekanaal, en u kunt ons daar bij helpen!
In Vlogs4Dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die
de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over het
actuele beleid of activiteiten, maar ook activiteiten van
commissies, een wedstrijd of een evenement, een Kennis
Tour-sessie, een Youth-evenement, een algemene verga
dering of een kijkje achter de schermen bij onze chippers
kunnen interessant zijn. Het kan echter ook een interview
zijn met iemand uit onze achterban - denk aan een fokker

Beeld uit de eerste Vlog4Dogs over chippen tijdens corona

of een rasvereniging met een bijzondere gebeurtenis op
het gebied van welzijn of gezondheid, of een antwoord of
uitleg over een thema dat u belangrijk vindt.
Graag uw wensen en ideeën!
Graag willen wij met de Vlogs4Dogs zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en ideeën die bij onze
achterban leven. Wij zijn op zoek naar verhalen,
ervaringen of gebeurtenissen die ons allemaal kunnen
inspireren, informeren en enthousiasmeren als het gaat
om onze gedeelde passie, de kynologie. Heeft u ideeën
voor een mogelijke Vlog4Dogs of onderwerpen waar u
graag in de vorm van een video meer over zou willen
weten, stuur dan een e-mail naar
communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw
betrokkenheid!
Meer over Vlogs4Dogs leest u op
www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEDEN EN FOKKERS:
LAAT WETEN WAT U VAN ONZE DIENSTVERLENING VINDT!
De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten
wat leden en fokkers vinden van onze activiteiten
en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder deze
doelgroepen. Onlangs benaderden wij onze leden
opnieuw met dit onderzoek.
De Raad van Beheer werkt continu aan verbetering van
de dienstverlening. In dat kader willen wij graag weten
wat leden en onze grootste klantengroep, de fokkers van

stamboomhonden, vinden van onze dienstverlening. Wij
hebben ervoor gekozen om ook dit jaar een onder
verdeling te maken in rasverenigingen, regionale
verenigingen/kynologenclubs en overige verenigingen,
en fokkers. Natuurlijk komt er een terugkoppeling van de
resultaten zodra we de gegevens verwerkt hebben. Met
de resultaten uit dit onderzoek gaan wij vervolgens actief
aan de slag om onze dienstverlening te optimaliseren.
We houden u op de hoogte!

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.

28 november 2020: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden aangesloten
verenigingen) Let op: deze vergadering
wordt geheel online gehouden!
1 december 2020:

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.

lancering IT4Dogs

Januari 2021: 	Hond van het Jaar Show /
Nieuwjaarsreceptie: beiden afgelast
31 oktober 2021: 	Dag van de Werkhond, locatie wordt
later bekendgemaakt

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.

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!
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 sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

