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Bestuur, directie en alle medewerkers van
de Raad van Beheer wensen u en uw viervoeters
sfeervolle kerstdagen en een mooi,
succesvol en vooral gezond 2021!
BEREIKBAARHEID BUREAU RAAD VAN BEHEER
Het kantoor van de Raad van Beheer is in verband met de feestdagen gesloten op donderdag 24 december.
De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een minimale personele
bezetting, en kunnen telefonische wachttijden oplopen of kan een reactie wat langer op zich laten wachten.
Graag uw begrip daarvoor. Op donderdag 31 december sluit het kantoor om 16.00 uur.
Houden van honden
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BESLUITEN 52e ALGEMENE VERGADERING
RAAD VAN BEHEER 2020
Op zaterdag 28 november 2020 vond de 52e Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.
Hieronder treft u de besluitenlijst.
•	Voorstel tot vaststellen verslag 51e Algemene
Vergadering d.d. 5 september 2020 – aangenomen

•	Voorstel tot goedkeuring begroting 2021–
aangenomen
•	Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn:
de heer J. Broersma, de heer H. Hoenderken, de heer
C. Last en mevrouw E. Siebel

COMPLEET NIEUW BESTUUR RAAD VAN BEHEER AANGETREDEN
De bestuursverkiezingen van 28 november jl. hebben geleid tot een ingrijpende verschuiving binnen het bestuur
van de Raad van Beheer. Op 28 november werden de nieuwe bestursleden Hildeward Hoederken, Jakko
Broersma, Cor Last en Els Siebel benoemd. Op 4 december jl. besloten de tot dan toe zittende bestuursleden Jan
Veeneman, Andy Makkink, Gabri Kolster en Albert Hensema hun functies neer te leggen. Een dag eerder al had
Roelof Nuberg zijn bestuursfunctie beëindigd.
Nieuw bestuur
Op 9 december hebben de
nieuwe bestuurders een eerste
vergadering gehouden en
hebben daarin de volgende
bestuurssamenstelling
afgesproken:
→→Voorzitter: Hildeward
Hoenderken
→→Secretaris: Jakko Broersma
→→Penningmeester: vacant
→→Vice-voorzitter: Cor Last
→→Lid: Els Siebel
Op korte termijn zal het bestuur de
leden en overige achterban nader
berichten over de invulling van de
ontstane vacatures.

Het nieuwe bestuur vlnr Jakko Broersma, Els Siebel, Hildeward Hoenderken en Cor Last

Vertrekkende bestuurders
De vertrekkende bestuursleden hebben de volgende
argumentatie voor hun vertrek doen uitgaan: ‘Wij hebben
gezamenlijk geconcludeerd dat de leden een duidelijk
signaal hebben afgegeven. Een signaal dat het ingezette
beleid onvoldoende draagvlak heeft en dat de
ingeslagen weg blijkbaar niet de weg is die de leden op
willen. De verdeeldheid binnen de kynologie is
onverminderd groot en, juist nu, is de kynologie gebaat
bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het
vertrouwen van de leden heeft.

Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten
geven om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu
plaats te maken willen wij de weg vrij maken voor een
nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten. [...] Wij
hopen dat de kynologie met de nieuw gekozen bestuurders
gaan toewerken naar een situatie waarbij de onderlinge
verdeeldheid wordt omgezet naar een brede en positieve
samenwerking in het belang van de gezonde rashond.’
Bekijk ook het webbericht hierover, alsmede
het bericht over het vertrek van Roelof Nuberg

Houden van honden
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IT4 DOGS MET VEEL ENTHOUSIASME ONTVANGEN!
Op 1 december jl. vond de lancering plaats van IT4Dogs, ons nieuwe IT-systeem voor de Nederlandse kynologie. De
gegevens van maar liefst een miljoen honden moesten overgezet worden naar het nieuwe systeem, een enorme
operatie. De lancering verliep desondanks uitstekend en de eerste reacties uit het veld zijn zeer enthousiast.
Concrete reacties uit het veld in een volgende Raadar.

Eerste stamboom nieuwe stijl uit IT4Dogs
Na jaren van bouwen en ontwerpen ging
IT4dogs op dinsdag 1 december jl. succesvol
van start (zie artikel hiervoor). Op vrijdag 11
december, om 12:15 uur om precies te zijn, werd
de eerste stamboom nieuwe stijl geprint vanuit
de nieuwe omgeving.
De eerste run bestaat in totaal uit 53 nesten. Dit
moest natuurlijk worden gevierd en via een
online verbinding was het bouwteam van
VX-Company aanwezig. De komende maanden
wordt er nog doorgebouwd om de applicatie
volgens de startplanning met alle gewenste
onderdelen volledig op te leveren!

Trots toont directeur Rony Doedijns de eerste stamboom nieuwe stijl.
Links projectleider Barbera Hollmann en rechts hoofd Stamboekhouding Karin Monk

Evaluatie Wet dieren en reactie
minister Carola Schouten
Op 18 november jl. informeerde minister Carola Schouten
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer over
de evaluatie van de Wet dieren door Adviesbureau Berenschot
en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Bureau
Risicobeoordeling & Onderzoek. Op de korte termijn komen
hieruit geen wijzigingen die van belang zijn voor de Raad van
Beheer, aangesloten leden en de fokkers van rashonden.
Wel meldt de minister dat zij van plan is regels op te stellen voor
hulpdieren, een verbod op gebruik van stroomhalsbanden bij
honden in te voeren, een algemene zorgplicht voor dieren in
werking te laten treden en mogelijkheden te creëren voor het
opleggen van een tijdelijk verbod tot het houden van dieren.
Carola schouten
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DIGITAAL OVERLEG OPLEIDERS KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
Op maandag 23 november jl. vond er via Teams een overleg
plaats tussen alle opleiders die namens de Raad van Beheer zijn
geaccrediteerd voor de opleiding tot Kynologisch Instructeur.
Deelnemers aan het overleg waren vertegenwoordigers van
Annorlunda, DogVision, HACR, Martin Gaus Academie, O&O en de
Tinley Academie. Helaas kon Kynotrain geen deelnemer afvaardigen.
In deze goed verlopen vergadering werd onder andere gesproken
over de heraccreditatie van de opleidingsinstituten op basis van de
laatste eindtermen. Ook werd de introductie van de vragenlijst ten
behoeve van de examens doorgesproken.
Tijdens corona wordt er digitaal vergaderd en dat gaat zo... (niet alle
aanwezigen staan op de foto)]

DAG VAN DE HOND 2021 AFGELAST
Helaas hebben wij moeten besluiten de Dag van de Hond, gepland voor 16 mei 2021, te
annuleren. Het buitengewoon grillige en onvoorspelbare karakter van het coronavirus
maakt dat het al dan niet doorgaan van het evenement te onzeker is. Dit maakt het
ondoenlijk voor ons en voor onze leden om deze dag verantwoord te kunnen organiseren.
Uiteraard willen we de Dag van de Hond weer organiseren, zodra dit weer verantwoord en
goed voorbereid kan. Mocht dit op een latere datum in 2021 wel mogelijk zijn, dan zullen we
dat zeker overwegen en een mogelijke nieuwe datum goed met onze leden afstemmen.

NIEUW LID COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR:
MARJOLEIN ASSENDELFT
Onlangs trad Marjolein Assendelft toe tot onze Commissie Kynologisch Instructeur (CKI).
In dit artikel stelt ze zichzelf aan u voor.

Marjolein Assendelft

‘Afgelopen zomer werd ik gevraagd voor de Commissie Kynologisch Instructeur en
werd meteen enthousiast. Graag wil ik binnen de commissie een bijdrage leveren
vanuit de kynologenclubs. Ik geef nu twaalf jaar les bij KC Kennemerland en ben
sinds acht jaar erkend kynologisch instructeur. Ik sta zes uur per week op het
trainingsveld om les te geven en daarnaast train ik zelf ongeveer vier uur per week
met mijn eigen hond en honden van anderen. Vooral FCI Obedience, Detectie,
Balans & Coördinatie en Dog Fitness vind ik erg leuk om te doen. Ik heb een Field
Spaniël-reu van 1,5 jaar waarmee ik fanatiek FCI Obedience en Detectie train.
Daarnaast loop ik wedstrijden in de Obedience Klasse 2 met een Amerikaanse
Cocker Spaniël en hoop ik binnenkort te gaan trainen met een 2-jarige Duitse
Herder. Ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring een brug kan slaan tussen de
praktijk en de theorie. Graag zou ik zien dat alle instructeurs bij kynologenclubs en
hondenscholen voldoen aan de basiskennis en –vaardigheden en erkend zijn als
kynologisch instructeur. Zo kunnen we onze cursisten landelijk meer professionaliteit
bieden en meer eenheid krijgen in het lesniveau. Daar hoop binnen de CKI een
bijdrage aan te kunnen leveren.’
Houden van honden
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WETSVOORSTEL: Houdverbod van 10 jaar voor
dierenmishandeling
De rechter kan voortaan een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel
opleggen. Dit en meer wordt geregeld in het wetvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van
minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
de rechtbank van kracht wordt. Hiermee wordt
voorkomen dat iemand die door de rechtbank is
veroordeeld in afwachting van het hoger beroep,
nog jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden
dieren kan houden. Daarnaast kan het houdverbod een
gebiedsverbod inhouden, om te voorkomen dat iemand
in de buurt komt van plaatsen waar dieren worden
gehouden. Het kan ook voorkomen dat bedrijven, zoals
veehouderijen of dierenwinkels, niet goed zorgen voor
hun dieren. Nu kunnen die bedrijven worden stilgelegd
als de gezondheid van mens of dier in gevaar is. Dit
wetsvoorstel regelt dat dit ook kan wanneer het welzijn
van het dier geschaad wordt, bijvoorbeeld door
ondervoeding of slechte verzorging.

Minister Grapperhaus

Het houdverbod kan inhouden dat iemand geen dieren,
minder dieren of bepaalde diersoorten niet mag houden
of bezitten. Vroeger kon een houdverbod alleen als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf
worden opgelegd. Dat betekende dat iemand alleen een
houdverbod kreeg als hij/zij zich niet hield aan de
opgelegde voorwaarden van zijn straf – dat gebeurde
niet vaak. Dit wetsvoorstel introduceert het houdverbod
als een zelfstandige maatregel. Hierdoor kan het
houdverbod ter beveiliging van dieren in meer gevallen
worden opgelegd.
Direct van kracht
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan de rechter
beslissen dat het houdverbod direct na de uitspraak van

Bijtincidenten
Ook worden bijtincidenten door honden harder
aangepakt, door het aanhitsen van een dier als misdrijf
aan te merken. Nu is dit nog strafbaar als overtreding.
Het strafmaximum wordt verdubbeld van zes maanden
naar één jaar. Het komt steeds vaker voor dat honden
specifiek worden getraind op kracht en agressiviteit,
bijvoorbeeld om de hond als statussymbool te laten
dienen of te laten deelnemen aan hondengevechten.
Bijtincidenten met dergelijke honden leiden regelmatig
tot tragische ongevallen, met soms de dood van het
slachtoffer (dier of mens) als gevolg.
Lees het hele bericht op de website van de rijksoverheid

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C HT S

€ 10

Houden van honden
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NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de online-AV van 28 november jl. zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. Door het vertrek van de
zittende bestuursleden (zie elders in deze Raadar) vormen deze nieuwe leden nu het nieuwe bestuur: voorzitter
Hildeward Hoenderken, secretaris Jakko Broersma, vice-voorzitter Cor Last en lid Els Siebel. Een nadere
kennismaking met deze vier bestuurders en de portefeuilles die zij hebben.
Hildeward Hoenderken (43),
voorzitter
Hildeward Hoenderken is in het
dagelijks leven dierenarts. Hij wil
zich graag inzetten om het imago
van de rashond te verbeteren en
de fokkerij te stimuleren. In de
kynologie wil hij de de regeldruk
aanpakken: ‘De kynologie gaat nu meer om regels en
reglementen dan om rashonden, hier moet verandering
in komen!’
Jakko Broersma (51), secretaris
Jakko Broersma is in het dagelijks
leven sales engineer. Hij wil de
kloof tussen de Raad van Beheer
en een deel van zijn leden
dichten. Daarnaast zijn het
terugdringen van de verregaande
juridisering en regeldruk én het
verbeteren van het imago van de rashond voor hem twee
belangrijke aandachtspunten.
Cor Last (76), vice-voorzitter
Cor Last is gepensioneerd. Hij wil
werken aan de imagoverbetering
van de rashond. Daarnaast wil hij
het vertrouwen tussen de Raad van
Beheer en de leden herstellen.
Ook voor hem is vermindering van
de regeldruk een belangrijk item.
Els Siebel (65), lid
Els Siebel is gepensioneerd. Zij
vindt de aandacht die er is voor
gezondheid en welzijn een grote
verbetering ten opzichte van het
verleden. Ze denkt dat hiermee
het oude beeld “een rashond is
een zwakke hond qua
gezondheid” wel is gekanteld.
Ook de strijd tegen verkeerde fokkerij, de zogenoemde
broodfok, vindt zij erg belangrijk.

Portefeuille

Bestuurslid

Algemene Zaken

Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie

Cor Last

Financiën

Cor Last

ICT

Jakko Broersma

Stamboekhouding

Jakko Broersma

Juridische zaken

Els Siebel

Bestuurlijke vernieuwing

Jakko Broersma

Communicatie & Marketing

Jakko Broersma

Gedrag

Els Siebel

Fokkerij

Jakko Broersma

Gezondheid en Welzijn

Hildeward Hoenderken

Opleidingen

Hildeward Hoenderken

Sporten met honden: agility/ Els Siebel
flyball/FCI obedience/
dogdance
Werken met honden (incl.
watersport/ kuddehonden)

Els Siebel

Jacht met honden

Els Siebel

Windhondenrensport

Els Siebel

Keurmeesterszaken

Cor Last

Tentoonstellingszaken

Hildeward Hoenderken

Nederlandse Rassen

Hildeward Hoenderken

Lokale kynologie

Cor Last

Jeugd

Hildeward Hoenderken

Ledenzaken

Jakko Broersma

Rasgroep/ Rayons

Bestuurslid

Rasgroep 1

Els Siebel

Rasgroep 2a

Jakko Broersma

Rasgroep 2b

Jakko Broersma

Rasgroep 3

Cor Last

Rasgroep 4/6

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 5

Jakko Broersma

Rasgroep 7/8

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 9

Cor Last

Rasgroep 10

Els Siebel

Rayon Noord

Jakko Broersma

Rayon Midden

Hildeward Hoenderken

Rayon Zuid

Cor Last

Rayon West

Els Siebel

Houden van honden
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 1 MEI 2021:
BESTUURSVERKIEZINGEN
Op zaterdag 1 mei 2021 organiseert de Raad
van Beheer een online Buitengewone Algemene
Vergadering (BAV). De oproep hiervoor aan de leden
wordt in de derde week van maart 2021 verzonden.
Belangrijkste doel van deze BAV is de verkiezing van
vijf nieuwe bestuursleden.
Om tot een goede kandidaatstelling te komen wordt de
leden gevraagd mee te zoeken naar geschikte
kandidaten voor de vijf openstaande posten binnen het
bestuur van de Raad van Beheer. Het bestuur heeft
ervoor gekozen zelf geen voordracht op te maken. Dit
betekent dat de kandidaten, conform artikel 12.4 van de
statuten, uiterlijk 2 februari 2021 voorgedragen moeten
worden door het vereiste aantal van minimaal vijf
aangesloten verenigingen.
Draagvlak
Zo streeft het bestuur ernaar voor deze BAV een lijst met
kandidaten te kunnen presenteren die reeds vanuit de
leden draagvlak genieten. Hoewel het bestuur zelf geen
voordracht zal opmaken, is men bereid met de kandidaten,
desgewenst voorafgaand aan hun voordracht, een
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informatief gesprek te hebben met betrekking tot de
tijdsinvestering, verantwoordelijkheden en werkwijze
binnen het bestuur van onze vereniging.
Kandidaatstellingsformulier
Voor het voordragen van kandidaten kunnen leden een
kandidaatstellingsformulier opvragen bij het bestuurssecretariaat via m.snip@raadvanbeheer.nl. Tegelijkertijd
dient de betrokken kandidaat een ondertekende
verklaring mee te sturen waarin hij/zij de kandidaatstelling
voor het bestuurslidmaatschap aanvaardt.

Zoek de
verschillen

Houden van honden
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BENOEMINGEN TOT KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
We zijn heel blij met het groeiende aantal gecertificeerde kynologisch instructeurs, die voldoen aan alle eisen. Het
aantal benoemingen tot kynologisch instructeur loopt gestaag op, tot bijna 500. Zo ontstaat een mooi netwerk van
goed opgeleide instructeurs die mensen helpen bij het verantwoord opvoeden van hun hond. Een deel daarvan
betreft “zij-instroom” door Aspirant Kynologisch Instructeurs (AKI’s). De benoemingstermijn voor AKI’s loopt op
zijn eind en sluit op 1 januari 2021.
Het traject zij-instroom gaat om instructeurs zonder
(recente) opleiding tot Kynologisch Instructeur, die echter al
jaren op het trainingsveld stonden. Zij zijn, na een goed
afgelegd examen, drie jaar geleden door de Commissie
Kynologisch Instructeurs benoemd tot Aspirant Kynologisch
Instructeur. Daarna volgde er een 3-jarig nascholingstraject,
waarbij 180 punten (het dubbele van een ‘gewone’ aspirant)
behaald moesten worden om benoemd te kunnen worden
tot Kynologisch Instructeur. Met het oog op de beperkingen
door het coronavirus is dit aantal bijgesteld naar 150 punten.
Bij het ter perse gaan van deze Raadar moesten er nog 24
AKI’s hun benoeming aanvragen.

Mocht er iets gewijzigd of niet juist vermeld staan,
dan vernemen wij dat natuurlijk graag via
cki@raadvanbeheer.nl.

Overzicht Kynologisch Instructeurs
In totaal vroegen drie jaar geleden zo’n 160 ‘zijinstromers’ een benoeming tot Kynologisch Instructeur
aan. Daarvan zijn er nu een kleine 140 benoemd. Een en
ander brengt het aantal benoemingen op een totaal van
486, verdeeld als volgt:
→→ 394 Kynologisch Instructeurs aangesloten bij Raad
van Beheer
→→ 68 Kynologisch Instructeurs niet aangesloten bij Raad
van Beheer
→→ 24 Aspirant Kynologisch Instructeurs
Kijk ook op onze webpagina met betrekking tot
Kynologisch Instructeurs

De stapel enveloppen met (her)benoemingen en KI-badges
die medio december werd verzonden

HERINNERING KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat klanten, leden en belanghebbenden vinden van onze
activiteiten en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder leden en
fokkers. Onlangs is opnieuw een uitnodiging tot deelname uitgegaan naar leden. En een dezer dagen gaat de
enquête ook naar fokkers van stamboomhonden.
De eerste ingevulde enquêtes van leden hebben wij
alweer ontvangen. Dat gaat de goede kant op als de
aantallen zo doorzetten! We hopen op een grote respons,
zodat we een zo representatief mogelijk beeld krijgen
van wat goed gaat en wat beter kan. Met de resultaten uit

dit onderzoek gaan wij vervolgens actief aan de slag om
onze dienstverlening te optimaliseren. Natuurlijk komt er
een terugkoppeling van de resultaten zodra we de
gegevens verwerkt hebben.

Houden van honden
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VERSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
SPEUREN IN TERNEUZEN
Ondanks het coronavirus kon er mede dankzij VDH
Kringgroep Terneuzen en sponsors Apport hondesport
en Royal Canin in het weekend van 5 en 6 december jl.
toch een Nederlands Kampioenschap Speuren worden
georganiseerd. Winnaar uit een deelnemersveld van
twaalf werd Ad van Yperen met zijn Duitse Herder Erik
van Alpauver Haus. Verslag van Gerard Besselink van
de Commissie Werkhonden (CWH).
Dit jaar heeft de CWH er voor het eerst voor gekozen de
keurmeesters A. Broekhuizen en C. Jaspers te koppelen
aan de ondergrond: één voor alle akkersporen en één
voor alle grassporen. Er werd gevreesd voor de zware
kleiruggen in de Zeeuwse polder, maar door een goede
voorbereiding bleek dat hondenneuzen meer aankunnen
dan wij denken, ze verbazen ons nog steeds.
Zaterdag 5 december
De dag werd geopend door de kersverse voorzitter van
de CWH, Anja Matekovic. Na de loting ging Monica Stam

met Elucky van Casinohof als eerste op akker van start.
De hond speurde heel rustig en liet een mooi stukje werk
zien, met hier en daar wat foutjes. Monica verzwikte
helaas haar voet, maar kon gelukkig het spoor afmaken
met een ‘Goed’ en 84 punten. Barbara Matekovic met
Nick Peyotle volgde: de hond ging rustig van start,
speurde diep, intensief. De hond overliep twee
voorwerpen, maar kreeg toch een mooie ‘Zeer Goed’ en
90 punten. Derde was Ad van Yperen met Erik van
Alpauver Haus. Ook deze hond liet een mooi stukje
speurwerk zien en speurde heel rustig. Ad liet zijn hond
zelfstandig werken, wat een mooie ‘Zeer Goed’ en 95
punten opleverde.
Na een korte pauze gingen vervolgens Peter van
Oorschot met Halden PA Detection Dog en Jose de
Koning met Gino von Rouach van start. Beide honden
hadden hun dag niet en raakten het spoor bijster. Als
laatste startte Roland Scholten met Sita von Meerblick.
Deze hond liet zoals vanouds een mooi stukje werk zien
en behaalde een ‘Uitmuntend’ en 97 punten.

Ad van Yperen in actie op het gras

Vlnr Roland Scholten (2), Ad van Yperen (1) en Dirk Oversteeg (3)

Aanzet in de weerbarstige Zeeuwse klei...

Het team dat zich geselecteerd heeft voor het Wereldkampioenschap Speuren 2021 in Lathi (Finland) wordt
gevormd door Roland Scholten (foto midden), Ad van Yperen
en als reserve Barbara Matekovic.

Houden van honden

9

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 18 | december 2020

Van de strijd op het gras geen verslag, maar wel de
mededeling dat iedereen slaagde en dat de hoogste
score werd behaald door Dirk Oversteeg met Seetha van
het Cranenbos met 97 punten.
Zondag 6 december
Er werden ook op zondag nette resultaten behaald. Eén
deelnemer van de akker, Jan Hamers, bracht de dag niet
tot een goed einde. Zijn jonge hond, Youp van
Hamerslag, ging de verleiding op. Een jonge hond die

Raadar

nog een aantal ‘vlieguren’ mist en in de toekomst zeker
van zich zal laten horen. Hoogste score, maar liefst 99
punten, behaalde Ad van Yperen met Erik van Alpauver
Haus. Tot op het laatst was het spannend, want nadat Ad
had gespeurd was er nog één deelnemer die aanspraak
op de titel kon maken: Roland Scholten. Zijn Sita von
Meerblick speurde een mooi resultaat, ‘Uitmuntend’ en
96 punten. Nét niet genoeg voor de titel, maar het
leverde Roland wel een mooie tweede plaats op. Zie voor
de complete uitslagen het bijgevoegde overzicht.

Uitslag
Naam Geleider

Ras:

Ver.:

Zat

Zon

Totaal

1

Ad van Yperen

Erik van Alpauver Haus

DH

VDH

95

99

194

2

Roland Scholten

Sita van Meerblick

DH

VDH

97

96

193

3

Dirk Oversteeg

Seetha v.h. cranenbos

DH

VDH

97

95

192

4

Frans van Gestel

Paco vom haus Tarlars

DH

VDH

90

95

185

5

Lilianne Voogd

Zara van den Ronden Hoek

DH

NBG

92

92

184

6

Barbara Matekovic

Nick Peyotle

DH

VDH

90

93

183

7

Karin Vliegen

Kazz v. Tiekerhook

DH

VDH

92

90

182

8

Hans van der Stroom

King van Tiekerhook

DH

NBG

87

87

174

9

Monica Stam

Elucky van Casinohof

DH

VDH

84

78

162

Jan Hamers

Youp van Hamersslag

DH

VDH

95

56

&

Peter van Oorschot

Halden NPA Detection Dog

MH

NBG

15

80

&

Jose de Koning

Gino von Rouach

DH

NBG

10

73

&

DH=Duitse Herder MH=Mechelse Herder

Met dank aan sponsors Apport hondesport en Royal Canin.

MAANDELIJKS Spreekuur
voorzitteR
Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt
maandelijks spreekuur op de eerste woensdag van de maand
op het kantoor van de Raad van Beheer in Amsterdam.
Dit gebeurt uitsluitend op afspraak en conform de coronarichtlijnen. Het is ook mogelijk om dit online te doen.
Het nieuwe bestuur wil graag investeren in laagdrem-pelige
communicatie met zijn leden. Het maandelijkse spreekuur
van de voorzitter past prima in deze doelstelling.
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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OPEN BRIEF MARTIN VAN DE WEIJER AAN NEDERLANDSE
KYNOLOGIE
Ter afscheid van de Nederlandse kynologie schreef
Martin van de Weijer vlak voor zijn overlijden op 30
oktober jl. een open brief aan de Raad van Beheer en
aan fokkers van rashonden in het algemeen. Hieronder
de complete tekst.
’Het Hemels gerecht heeft zich ten langen leste ontfermd
over me in mijn benauwde veste.’ De verzuchting van
Joost van den Vondel bij het dicteren van de aanhef van
zijn beroemde epos ‘Gijsbrecht van Amstel’ riep bij mij
reminiscenties op bij het lezen van het artikel ‘Dogs
Global voor behoud van ras en gezondheid’ met als
ondertitel ’Hoe outcross voorkomen kan worden’ in het
kynologisch maandblad ‘Onze Hond’.
De auteur van het artikel is dr. Pieter Oliehoek, die ruim
30 jaar lang studie maakte van de voortschrijdende
inteelt bij onze hondenrassen. Na het lezen van zijn
artikel geraakte ik in een euforie met de kreet ‘Eureka’
voor onze rasdieren, die aan het verworden zijn door
inteelt en outcross. Zij worden veelal gesteund door
(onbekwame) bestuurders.
Het fokken van rashonden eist een regime van raskennis
en uitvoerige en gedegen kennis van de rasstandaard,
neergelegd in het land van oorsprong van het ras en de
lichamelijke en geestelijke gezondheid ten gunste van de
betrokken dieren. Nog altijd, vele jaren na beëindiging
van mijn kynologische activiteiten, word ik achtervolgd
door kreten om onze rassen zuiver te houden. Helaas kon
ik hiervoor geen adequate oplossing bedenken, wat me
zeer bedroefde.
Er heersten in de besturen van de verantwoordelijke
rasverenigingen opvattingen over in te telen rassen die
kant noch wal raakten. De verantwoordelijke organisaties
gingen op aandringen van belanghebbende fokkers - in
de wandeling genoemd vermeerderaars - overstag en
namen besluiten die voor de raszuiverheid zeer nadelige
en ongewenste gevolgen hadden. De geluiden van de
serieuze fokkers die raszuiverheid hoog in het vaandel
voerden, werden niet of onvoldoende gehoord. De
internationale erkenning van de kwaliteit van het fokken
van rashonden door Nederlandse fokkers verdween als
sneeuw voor de zon. Met lede ogen moest de gedegen
fokkersgroep aanzien hoe de Raad van Beheer, door
overmacht gedwongen en in het verleden het adagium
huldigend de rasstandaard van de rassen en hun
gezondheid hoog te houden, terzijde werd geschoven.
Hierdoor is schijnbaar, weliswaar onder bepaalde
voorwaarden, moeiteloos overgegaan aan de wens om
inteelt en outcross toe te staan.

Voor de integere en begaafde fokker die ‘coute que coute’
de zuiverheid van de rassen wenst te behouden, komt het
onderzoek van dr. Pieter Oliehoek als een geschenk uit de
hemel. Oliehoek werkt al ruim twee jaar samen met de
Drentsche Patrijshonden Club Nederland, DPHCN. Deze
vereniging behartigt de belangen voor een oud
Nederlands hondenras. De grondlegger van het
onderzoek, Oliehoek, is al enkele jaren bezig met het
programma ’Dogs Global’. Dit programma werkt met het
begrip ’Mean Kinship’. Een methode om de diversiteit te
behouden, waarbij de gemiddelde inteelt in de populatie
laag blijft en waarbij de zuiverheid, die de rasstandaard
voorschrijft, behouden wordt. De zeer lichte vorm van
inteelt in het verleden, en met grote deskundigheid is
berekend, wordt met deze werkwijze, om de diversiteit in
een ras te behouden, de ultieme manier om het gestelde
doel te bereiken.
U kunt, indien gewenst, eventueel contact opnemen met
de DPHCN, waarvan de voorzitter van de Commissie
Fokkerijzaken, de heer Joost Wegink, met u op bekwame
wijze en in samenwerking met onderzoeker Oliehoek, de
methode voor Mean Kinship kan bespreken en uitleggen.
Naschrift: Het promoten van deze werkwijze beschouw ik
als een bescheiden dank aan alle kynologen, die mij
felicitaties stuurden op mijn 95e verjaardag en mij om
hulp smeekten de Nederlandse kynologie met zijn talrijke
rassen te redden.

Martin van de Weijer, oud-directeur van de Raad van Beheer
PS: door niet meer te kijken naar het inteeltpercentage,
maar te werken met de Mean Kinship-waarde tijdens het
fokken, worden er pups geboren met een hogere
diversiteit ten opzichte van de gehele populatie. Hiermee
wordt inteeltdepressie voorkomen en dus de noodzaak
om over te gaan op ‘Outcross’.’

Dankkaartje van weduwe Van de Weijer

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.

IN MEMORIAM WIM VAN DOORN
Op 28 november 2020 overleed op 77-jarige
leeftijd Wim van Doorn, fokker, keurmeester van
jachthondenproeven en veldwedstrijden, jager/
voorjager en bestuurder/verenigingsman in hart en
nieren.
Wim was vele jaren bestuurder van de Nederlandse
Vereniging ‘Langhaar’ (NVL), de laatste negen jaar in de
functie van ere-voorzitter. Nadat hij vanaf 1976 secretaris
van de NVL was geweest, nam hij in 2001 de
voorzittershamer over. Per 1 januari 2011 nam hij om
gezondheidsreden afscheid als voorzitter en bestuurder.
Daarnaast was Wim onder meer vice-voorzitter van de
Raad van Jachthonden Commissarissen en lid van het
Field Trial Comité van ORWEJA. Als fokker van Duitse
Staande Langharen genoot hij bekendheid onder de
kennelnaam ‘Van de Liniedijk’. Hij fokte vele kampioenen,
die schitterden bij nationale en internationale

jachthondenproeven en
veldwedstrijden. Wim was
alom gerespecteerd
keurmeester voor
jachthondenproeven,
veldwedstrijden en
ORWEJA Working Tests.
Op 17 september 2017
nam hij definitief afscheid
na veertig jaar keurmeester te zijn geweest.
In 2002 ontving Wim voor zijn verdiensten de Gouden
Erespeld van de Raad van Beheer, en in 2013 de
legpenning van ORWEJA. Wim was tevens Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. We verliezen in hem een zeer
betrokken hondenliefhebber. Wij wensen zijn vrouw
Ineke, zijn zoon Koen en de verdere familie veel sterkte.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

Houden van honden
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN
In deze laatste Raadar van 2020 nog een bericht over
de kynologische opleidingen. Er zijn ondanks corona
gelukkig weer enkele verenigingen gestart met zowel
de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH)
als Voortgezette Kynologische Kennis (VKK).
Basiscursus Fokken en Houden van honden
De eerste examens op locatie van BFH in 2021 staan
gepland. De Modules 1 tot en met 6 van BFH en Module
9 van de VKK kunnen worden geëxamineerd tijdens
deze examens. De nu ingeplande examens laten ook
externe kandidaten, die de opleiding niet bij hen hebben
gevolgd, toe. Bekijk hier het overzicht.
Er lopen momenteel ook meerdere cursussen BFH.
Bekijk het cursusaanbod
Voortgezette Kynologische Kennis
Er zijn ook diverse VKK opleidingen gestart. Sommige
cursussen wordt overigens online gegeven, dus mocht

unog ergens aan willen sluiten voor (een deel van) de
cursus, mail dan de organiserende vereniging!
De contactadressen staan in de lijst
Voor wie examen wil doen voor één of meer VKKmodules is het zaak tijdig aan te melden! De geplande
examendagen lopen vrij snel vol, mede doordat er in het
voorjaar geen examens zijn geweest. Er zijn extra data
ingepland in 2021 om zo veel mogelijk mensen de kans te
geven om examen te doen.
Bekijk de data voor de VKK-examens
Exterieur en Beweging
De cursus Exterieur & Beweging die op 10 april 2021 zou
starten, wordt uitgesteld tot na de zomer en begint op 11
september 2021. Op 4 december stond het examen
gepland, dit wordt nu een gewone lesdag. Begin 2022
worden er nog twee lesdagen en een examen gepland.
Deze data wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

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!

Houden van honden
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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

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.

‘RAAD HET RAS’ december: Nederlandse Schapendoes
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 december is Nederlandse Schapendoes. Winnaar
van deze maand is Joke Andrik uit Cuijk. Zij heeft haar prijs inmiddels in
ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer
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rs

Een netwerk van
fokkers in je eigen
regio waar je terecht
kunt met vragen.

r

ke

We nemen contact met
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.

d
a

er

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

15

14 december 2020

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

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

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Niet-essentiële winkels dicht.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
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.

Januari 2021:

Hond van het Jaar Show /
Nieuwjaarsreceptie: beiden afgelast

16 mei 2021:

Dag van de Hond afgelast

31 oktober 2021:

Dag van de Werkhond, locatie wordt later
bekendgemaakt

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle
keuringsevenementen in Nederland. Let op: De
inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit
vaak al een maand voor de datum van het evenement.
Wees dus op tijd met uw inschrijving!

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die
op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)
hondenwereld.
SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

Partners in sport

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

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

