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STAMBOOMPUPS ONDERSCHEIDEN ZICH POSITIEF  
IN DE MEDIA

Op 6 mei jl. zond het WNL-programma ‘De stand van 

Nederland’ een reportage uit over coronapups. Uit 

deze reportage werd uitermate goed duidelijk wat het 

verschil is tussen een pup afkomstig uit de commerciële 

hondenhandel en een pup van een verantwoorde 

fokker van stamboomhonden.

In de uitzending besteedde men aandacht aan de sterk 

toegenomen vraag naar pups tijdens de coronacrisis: 

uitstekend draaiende dierenspeciaalzaken, lege asielen, 

maar ook de zorgen van de Faculteit Diergeneeskunde 

en hondentrainers voor het post-coronatijdperk. Ook 

besteedde men aandacht aan de malafide handel in pups 

uit het voormalige Oostblok, die handig inspeelt op de 

enorm toegenomen vraag. Daarnaast ging men op 

bezoek bij Greetje Dozeman, verantwoorde fokker van 

Zwitserse Witte Herders en haar kennel “Of Haely’s 

Future”. Daar zag je hoe het zou moeten gaan: lange 

wachttijden (en dus ook lange bedenktijd) voordat je aan 

de beurt bent voor een pup, de pups gaan pas op 10 

weken naar de nieuwe eigenaar, die eerst wordt onder-

worpen aan een serieus vraaggesprek over zijn motieven 

voor de aanschaf van een pup en over zijn persoonlijke 

leefomstandigheden. Zo ziet de fokker toe op een 

verantwoorde match tussen mens en hond. 

Bekijk de uitzending van Stand van Nederland 

Beelden uit 'De Stand van Nederland' van de verantwoord gefokte Zwitserse Herderpups van Greetje Dozeman

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.npostart.nl/stand-van-nederland-generatie-next/06-05-2021/POW_04918392
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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BESLUITEN 53e BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
RAAD VAN BEHEER

Het zittende bestuur (1) 

bestaande uit (vlnr) Cor Last, 

Jakko Broersma, Hildeward 

Hoenderken en Els Siebel, zat de 

online Buitengewone Algemene 

Vergadering van 1 mei jl. voor. 

Voorafgaand aan de behandeling 

van de agenda las directeur Rony 

Doedijns (2) een In Memoriam 

voor om de vorig jaar overleden 

grootheid uit de Nederlandse 

kynologie, Martin van de Weijer, 

te eren. Aansluitend stelden de 

drie kandidaatbestuurders Frans 

Krijbolder (3), Ilona Lodders (4) 

en Mark Wisman (5) zich voor aan 

de in totaal 82 deelnemers aan 

de BAV. Alle kandidaten werden 

gekozen, zodat het bestuur nu 

weer uit de reguliere zeven leden 

bestaat. Zie hieronder de nieuwe 

portefeuilleverdeling.

Op zaterdag 1 mei 2021 vond de 53e Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer 

online plaats. Hieronder treft u de besluitenlijst.

 → Voorstel tot vaststellen verslag 52e Algemene Vergadering d.d. 28 november 2020 – aangenomen.

 →  Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer F. Krijbolder, mevrouw I. Lodders en de heer 

M. Wisman.

Drie nieuwe bestuursleden gekozen

1

2 4

3 5
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Voorzitter Hildeward Hoenderken

Vice-voorzitter Cor Last

Penningmeester Frans Krijbolder

Secretaris Jakko Broersma

   

Portefeuilles Bestuurslid

Algemene Zaken Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie
Hildeward Hoenderken, Cor Last, 
Frans Krijbolder

Financiën Frans Krijbolder

ICT Mark Wisman

Stamboekhouding Jakko Broersma

Juridische zaken Els Siebel

Communicatie &  Marketing Frans Krijbolder

Gedrag Els Siebel

Fokkerij Jakko Broersma

Gezondheid en Welzijn Hildeward Hoenderken

Opleidingen Ilona Lodders

Sporten met honden Ilona Lodders

Werken met honden Mark Wisman

Jacht met honden Frans Krijbolder

Windhondenrensport Els Siebel

Keurmeesterszaken Cor Last

Tentoonstellingszaken Mark Wisman

Nederlandse Rassen Hildeward Hoenderken

Lokale kynologie Mark Wisman

Jeugd Ilona Lodders

Ledenzaken Jakko Broersma

Rasgroep/ Rayons Bestuurslid

Rasgroep 1 Cor Last

Rasgroep 2a + b Ilona Lodders

Rasgroep 3 Cor Last

Rasgroep 4/6 Frans Krijbolder

Rasgroep 5 Jakko Broersma

Rasgroep 7/8 Frans Krijbolder

Rasgroep 9 Hildeward Hoenderken

Rasgroep 10 Els Siebel

   

Rayon Noord Mark Wisman

Rayon Midden Mark Wisman

Rayon Zuid Mark Wisman

Rayon West Mark Wisman

   

Projecten  

Huisvesting Bestuur

Bestuurlijke vernieuwing Bestuur

Portefeuilleverdeling bestuur Raad van Beheer per 1 mei 2021

JAAROVERZICHT 2020: MOOIE KIJK OP EEN BEWOGEN 
KYNOLOGISCH JAAR

De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht uit van hoogtepunten van de Nederlandse 

kynologie. Daarin laten we ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden! Het 

Jaaroverzicht 2020, dat een uitzonderlijk coronajaar in beeld brengt, is nu beschikbaar!

In deze ‘Houden van honden in 

woord en beeld’, dat circa 120 

pagina’s telt, worden de 

 hoogtepunten van de Neder-

landse hondenwereld van 2020 

prachtig in beeld gebracht. Met 

ook dit jaar extra veel foto’s 

waar de liefde voor honden 

vanaf spat. 

Highlights

In het Jaaroverzicht vindt u onder 

meer tal van highlights per 

maand gerangschikt, een aantal 

thema’s waaronder uiteraard de 

(gevolgen van de) coronacrisis, 

de lancering van IT4Dogs, de 

problematiek rond kortsnuitige 

hondenrassen, promotie van 

stamboomhonden, gezondheids-

beleid, samenwerking met 

derden, de online Kennis Tour 

2020, de (door corona) spaar-

zame sporten en tentoonstel-

lingen met honden, In Memo-

riams voor gewaardeerde 

overleden kynologen en kynolo-

gische cijfers over 2020. 

Bestellen

U kunt de bladerversie van het 

Jaaroverzicht 2020 digitaal 

bekijken of een gedrukt exem-

plaar bestellen op onze website. 

De gedrukte versie valt binnen-

kort in de bus bij degenen die al 

besteld hebben. We wensen u 

veel kijk- en leesplezier!

www.houdenvanhonden.nl/jaaroverzicht
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Raad van Beheer start samenwerking met 
partner Petplan 

De Raad van Beheer start per 1 juni aanstaande de samenwerking met een nieuwe partner: Petplan. Petplan is al 

45 jaar wereldwijd de nummer 1 op het gebied van huisdierenverzekeringen. De Raad van Beheer hecht er veel 

waarde aan dat eigenaren goed voor hun hond zorgen. Het voorbereid zijn op onverwachte medische kosten hoort 

daarbij. Daarom brengen wij het belang van een Petplan-zorgverzekering voor de hond ook onder de aandacht. 

Actie: 50% korting op Kennis Tour-lezing!

Voor de kopers van rashonden heeft de Raad van Beheer 

samen met Petplan een speciale aanbieding. Bij het 

afsluiten van een zorgverzekering voor de hond via de 

website van de Raad van Beheer krijgt men 50 procent 

korting op een lezing van de Raad van Beheer Kennis 

Tour, van € 19,50 voor € 9,75. Voor meer informatie zie 

www.houdenvanhonden.nl/petplan. 

 

Petplan Fokkersprogramma

Ook voor fokkers heeft Petplan een programma waarmee 

zij hun pups verzekerd kunnen overdragen aan de nieuwe 

eigenaren. Petplan kent daarin twee programma’s: 

Petplan Goede Start is een basispakket met 30 procent 

premiekorting, speciaal voor fokkers. Hiermee zijn de 

pups in hun eerste levensjaar verzekerd tegen ziekte-

kosten. Petplan Goede Start kan meegegeven worden 

aan pups tussen de 7 en 20 weken oud.  

Maand Gratis Verzekeren kan aan pups meegeven 

worden tussen de 7 en 20 weken oud. De pups worden 

dan verzekerd overgedragen aan de pupkopers. 

Deze proefmaand is gratis en geeft de pupkoper de 

mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van een 

zorgverzekering. 

Meer informatie over het Petplan Fokkersprogramma vindt 

u op de website van Petplan.

Betrouwbare meting

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Dierenartsen werken samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem 

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 49,50

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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)

http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://petplanvoorfokkers.nl/?utm_source=rvb&utm_medium=tekstlink&utm_campaign=samenwerking&utm_content=website
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.onzehond.nl
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AANMELDEN VOOR KENNIS TOUR ONLINE: KEUZES IN DE 
FOKKERIJ

Vanwege het grote succes en de enthousiaste reacties van de 

deelnemers op eerdere  sessies van de Kennis Tour Online, organiseert 

de Raad van Beheer op donderdag 17 juni aanstaande een online sessie 

met de lezing ‘Keuzes in de fokkerij’ van Marjoleine Roosendaal. 

Wie fokt moet keuzes maken om zijn fokdoel te behalen. 

Maar hoe maak je keuzes? Hoe bepaal je wat belangrijk is 

voor de combinatie, voor je ras, voor jezelf? Wat gebruik je 

niet en wat is nog toelaatbaar? Deze lezing gaat over 

keuzes maken, over uitsluiten of juist gebruiken en over 

een goed inzicht in wat zinnig kan zijn en wat niet. 

Over de spreker

Marjoleine Roosen-

daal is sinds 2002 

werkzaam als (weten-

schaps)journalist en 

heeft zich gespeciali-

seerd in fokkerij en 

genetica van honden, 

waarbij de genetica 

van kleuren en 

vachten en hun relatie tot gezondheid haar bijzondere 

belangstelling heeft. Ze was werkzaam als hoofdredac-

teur bij het maandblad De Hondenwereld en sinds 2017 

bij het magazine Dogzine. Marjoleine heeft meermalen 

meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine populaties. 

Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese Stabijs en tegen-

woordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer. Ze is 

nauw betrokken bij diverse outcross-projecten.

De sessie start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 

uur. Mede dankzij onze partner Royal Canin kunnen we 

deze sessies tegen een aantrekkelijk tarief van €19,50 

incl. BTW organiseren. U ontvangt na afloop een certifi-

caat van deelname. 

Nieuwe sessies

Er komen onder het voorbehoud van coronamaatregelen 

ook weer ‘gewone’ sessies in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour aan. 

 →  De eerstvolgende wordt gehouden op zaterdag 2 

oktober 2021 in zalencentrum De Camp in Woudenberg: 

‘Gangwerk in beweging’ van Dick Rutten en Rob Douma. 

Het gaat om een ochtend- en middagsessie.

 →  De tweede sessie wordt gehouden op zaterdagmiddag 

22 november 2021 bij Van der Valk in Nieuwerkerk aan 

den IJssel: ‘Erfelijke skeletafwijkingen bij de hond; 

screening en klinisch beeld’ van Herman Hazewinkel.

Let op! Dit zijn inhaalsessies, die al zijn volgeboekt. Als er 

nog plaatsen vrijkomen, laten we dat via de eigen media-

kanalen weten. 

Meer informatie en inschrijven 

Nadere informatie over de genoemde sessies en het 

inschrijfformulier vindt u op onze website.

INTERVIEW MET SECRETARIS JAKKO 
BROERSMA IN MAGAZINE ONZE HOND

In het glossy hondenmagazine Onze Hond dat eind mei verschijnt, stelt 

bestuurssecretaris Jakko Broersma zich voor aan het hondenminnend publiek. 

Hij vertelt over twee belangrijke aandachtspunten: verbetering van de band 

met de aangesloten rasverenigingen, fokkers en kynologenclubs en het herstel 

van het onterecht slechte imago van de rashond. “Dat imago wordt helaas 

grotendeels bepaald door de broodfokkerij en de illegale handel. Daar moeten 

wij ons met onze verantwoord gefokte stamboomhonden veel sterker van 

onderscheiden!”

Lees het hele artikel in Onze Hond of op onze website

    Keihard werken aan 
het imago van de rashond
Jakko Broersma is sinds eind 2020 bestuurssecretaris van de Raad van Beheer. 
Twee belangrijke aandachtspunten houden hem bezig: verbetering van de band 
met de aangesloten rasverenigingen, fokkers en kynologenclubs en het herstel van 
het onterecht slechte imago van de rashond. “Dat imago wordt helaas grotendeels 
bepaald door de broodfokkerij en de illegale handel. Daar moeten wij ons met 
onze verantwoord gefokte stamboomhonden veel sterker van onderscheiden!”

Bestuurssecretaris Jakko Broersma: 

Jakko met zijn Rafeiro do Alentejo, 
genaamd Branco, in het veld.

RAADAR XL

42 | ONZE HOND 5 | 2021

Tekst: Jan Dobbe | Foto’s: Jakko Broersma (privébezit), Raad van Beheer

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/bded49d1190641c5be7b97c4900cada4/interview-jakko-broersma---onze-hond-5-2021.pdf
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RAAD VAN BEHEER STEUNT KYNOLOGENCLUBS EN 
KYNOLOGISCH INSTRUCTEURS MET GRATIS ONLINE 
KENNIS TOUR-SESSIES
Om geregistreerde kynologisch instructeurs te ondersteunen bij het verzamelen van 

nascholingspunten in coronatijd, organiseert de Raad van Beheer drie gratis online Kennis Tour-

lezingen voor deze doelgroep. Inmiddels hebben maar liefst 300 instructeurs zich aangemeld.

Deze lezingen, die in juni, juli en september worden 

gegeven, zijn toegankelijk voor alle bij de Raad van 

Beheer geregistreerde kynologisch instructeurs en 

kynologisch instructeurs in opleiding die les (gaan) geven 

bij onze aangesloten verenigingen. 

Twee lezingen

Iedere kynologisch instructeur die lesgeeft bij een 

aangesloten vereniging kan twee gratis lezingen volgen, 

om zo 30 nascholingspunten te kunnen behalen. Men 

kan kiezen uit twee van de drie aangeboden sessies: 

over stress en spanning bij honden, over (overmatig) 

blaffen en hoe hiermee om te gaan, en over puberteit bij 

honden en wat dat betekent voor de instructeur. De 

lezingen worden gegeven door drs. Linda Vermaas en 

ondersteund door O&O. Linda Vermaas is gediplomeerd 

kynologisch instructeur, gedragstherapeut, gedragsbe-

oordelaar en gecertificeerd detectie- en speurinstructeur. 

Aanbod is groot succes!

Onze ondersteuning is een groot succes! Meer dan 300 

instructeurs hebben zich aangemeld. We zijn blij dat we 

dit voor hen kunnen doen om zo kynologisch instructeurs 

en kynologenclubs te ondersteunen. In de volgende 

Raadars volgt steeds een kort verslag van de lezingen.  

WET DIEREN – UITBREIDING COUPEERVERBOD

Er is wetgeving in voorbereiding om deelname 

van gecoupeerde dieren (dus ook honden), aan 

tentoonstellingen te verbieden, ongeacht of het 

couperen een medische oorzaak heeft. Dit is een 

uitvloeisel van de evaluatie van de Wet dieren.

Onlangs kwam het verslag van het schriftelijk overleg 

over de evaluatie van de Wet dieren beschikbaar. In dit 

verslag van 3 mei jl. herhaalt de minister dat er wetgeving 

in voorbereiding is om deelname aan tentoonstellingen 

van gecoupeerde dieren, ongeacht of het couperen een 

medische oorzaak heeft, te verbieden. 

Op dit moment worden honden afkomstig uit landen waar 

couperen nog is toegestaan, toegelaten op exposities. 

De kans is aanwezig dat in de toekomst dit niet meer is 

toegestaan. De Raad van Beheer zal de ontwikkelingen 

nauw volgen en u tijdig informeren.

Het volledige verslag van het schriftelijke overleg is na te 

lezen op de website van de Tweede Kamer. De desbe-

treffende passage staat op pagina 30.

Geldt het coupeerverbod straks ook op internationale 

tentoonstellingen?

k
y
n

o
l
o

g
isch   instructe

u
r

Ra
ad van beh

ee
r

kynologisch instructeur

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z07316&did=2021D16151
http://www.databankhonden.nl


alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

9 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Recreatie 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open 

30 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Bibliotheken 
open

20 mei

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten   

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten   

Uitbreidingen:

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen en we ons aan  
de basisregels houden, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.

17 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is  
gedaald om de stap te kunnen zetten. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

21 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 
De basisregels en  
alle maatregelen 
vervallen, zoals: 
 

Mondkapjes- 
plicht 
 
Thuiswerken 
 
Maximale 
groeps-
groottes 
 
Toegangs-
testen 

Sporten 
buiten 

 
Horeca 
buiten

19 mei 
 
Recreatie 
buiten open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan

Met toegangs -
testen meer 
mogelijk

Met toegangs -
testen meer 
mogelijk

Met toegangs -
testen meer 
mogelijk

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
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INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERKAMP 
GEOPEND

Onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen organiseert onze jeugdclub Raad van Beheer Youth deze 

zomer in Delft twee zomerkampen: voor de groep 7 - 13 jaar is dat op 26 en 27 juli aanstaande en voor de groep 

van 13 - 21 jaar van 29 tot en met 31 juli. Inschrijven kan nog tot 15 juni, vol is vol!

Samen met je hond verschillende sporten uitproberen, 

meer te weten komen over je eigen viervoeter. Naast de 

workshops met je hond is er ook tijd voor gezelligheid met 

elkaar, terwijl de honden uitrusten. Natuurlijk staat alles in 

het teken van honden en hondensporten. Ontdek waar je 

talent ligt! Er worden trainingen gegeven in bijvoorbeeld 

Agility, FCI Obedience, Flyball, Hoopers en nog veel meer. 

Daarnaast is er ook tijd voor rust, gezelligheid en ontspan-

ning voor zowel de baasjes als de honden.

Inschrijven

Je hoeft niet perse ervaring te hebben met honden-

sporten; zolang je hond goed luistert, kun je meedoen. 

Zorg dat je je snel opgeeft! 

Inschrijven voor 7 - 13-jarigen

Inschrijven voor 13 - 21-jarigen 

Na inschrijving krijg je binnen 4 weken bericht of je 

definitief mee mag doen.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/raad-van-beheer-youth-zomerkamp-7---13-jaar2
https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/raad-van-beheer-youth-zomerkamp-13-21-jaar/
http://www.puppyverschillen.nl
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AANKEURING HONDEN VOOR DE WETTERHOUNPOPULATIE

Zaterdag 24 april jl. was een feestelijke dag voor de Wetterhoun, de fokkers en Wetterhoun-eigenaren. Maar ook 

voor De Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) die de eerste stap van hun Plan van Aanpak konden uitvoeren: 

het aankeuren van honden voor een gezonde populatie. Een en ander vond plaats in een gezellige, ontspannen sfeer. 

Het is een intensief en lang traject geweest om een Plan 

van Aanpak (voor aankeuren en raskruisingen) voor de 

Wetterhoun te maken. Dr. ir. Pieter Oliehoek adviseerde de 

rasvereniging bij het schrijven van het plan. Daarna nam 

de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2020 

het plan unaniem aan. En in maart 2021 kwam de toestem-

ming om het plan per 1 april 2021 in te gaan zetten.

Coronaproof

Het plan was om reeds geboren honden (het oudste nest 

is al bijna 2 jaar) aan te keuren als Wetterhoun. Omdat 

wachten tot na de coronapandemie te lang zou duren, ging 

de fokadviescommissie van de rasvereniging (Anneke van 

der Sluijs en Cathrienke Brandt) meteen aan de slag om 

een coronaproof (op afstand en zonder publiek) 

pro gramma te maken. Dit werd buiten, bij manege De 

Oorsprong in St. Nicolaasga, uitgevoerd. 

Programma

In de ochtend werden enkele volwassen honden beoor-

deeld: een hele fitte reu van 10 jaar en een teef van 5 

jaar, eveneens in prima conditie. Daarna werd een “nest” 

jonge honden beoordeeld die gezien hun leeftijd - nog 

net geen jaar oud - voor een voorlopige aankeuring in 

aanmerking kwamen. Deze honden worden volgend jaar 

wederom bekeken, voorafgaand aan een eventuele 

definitieve aankeuring voor de fokkerij. ‘s Middags 

werden honden beoordeeld uit een nest gefokt door 

Kaye Meijer. Van de zes honden was één reu gecastreerd 

en daarom niet geschikt voor de fokkerij. De vijf overige 

honden werden alle voor de fokkerij geschikt bevonden, 

zij worden door de Raad van Beheer ingeschreven in 

Bijlage G-0 van het NHSB.

Deskundigen

Bij de keuring waren keurmeester Diana Striegel, schrijver 

Suze Hoogesteger, gedragsdeskundige Esmeralda 

Louwes en dierenarts Paul Groenestein aanwezig. Allen 

hebben veel kennis op hun vakgebied en op het gebied 

van de Wetterhoun. Vanuit de Raad van Beheer was 

secretaris Jakko Broersma aanwezig, wat door de rasver-

eniging als zeer prettig werd ervaren. 

Vier van de aan te 

keuren honden, klaar 

voor de keuring 
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RAAD VAN BEHEER VERZORGT GASTCOLLEGE VOOR HAS 
DEN BOSCH

Op dinsdag 25 mei jl. verzorgde dierenarts Laura Roest van de Raad van Beheer een online gastcollege over de 

verantwoorde fokkerij van stamboomhonden voor studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) in Den 

Bosch. Circa twintig studenten volgden haar presentatie, die was gebaseerd op van tevoren ingestuurde vragen 

van de studenten.

Celebrate
A LONG, 

HEALTHY LIFE 
WITH YOUR DOG

www.eukanuba.nl

LIVE LIFE WELL

SINCE 1969

Together

De ingestuurde vragen waren zeer divers en kritisch en gingen over 

zowel de organisatie van de Raad van Beheer als over de fokkerij en 

de regels waaraan je als fokker moet voldoen. De studenten waren 

zeer breed geïnteresseerd. Zo vroegen zij ook naar de verschillende 

doelgroepen waar de Raad van Beheer zich op richt, wanneer een 

hond in aanmerking komt voor een stamboom, en hoe je als consu-

ment weet of een hond een echte stamboomhond is of een kruising. 

De studenten reageerden in ieder geval erg enthousiast op deze 

online vorm van college geven. 

Het geven van gastcolleges past in ons 

beleid om ook in het groene onderwijs 

uit te leggen wat de Raad van Beheer, 

de rasverenigingen en de fokkers doen 

aan verantwoorde fokkerij van stam-

boomhonden.

Dierenarts Laura Roest van de Raad van Beheer 

beantwoordde een scala aan vragen

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

https://www.eukanuba.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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MEDIA-AANDACHT VOOR DOOFHEID BIJ HONDEN

Begin mei besteedden NPO Radio1 en het Jeugdjournaal aandacht aan het verschijnsel doofheid bij honden. 

Insteek was dat tweezijdig dove pups zouden worden afgemaakt terwijl zij met intensieve training een goed 

bestaan zouden kunnen hebben. De Raad van Beheer zet vooral in op voorkoming van doofheid, met name door 

niet te fokken met dove honden.

Hoewel het mogelijk is om een dove hond een goed 

leven te bieden, is het beter om te voorkomen dat er 

dove honden worden geboren. Er speelt een erfelijke 

factor, waardoor het belangrijk is om de goede ouder-

dieren te selecteren. De Raad van Beheer adviseert om 

niet te fokken met honden die (eenzijdig) doof zijn. 

BAER-test

Vooral bij eenzijdig dove honden is een BAER-test 

belangrijk, omdat je anders vaak niet weet dat de hond 

maar met één oor kan horen. Zonder test zou deze hond 

dus per ongeluk een nestje pupjes kunnen voortbrengen. 

Jaarlijks wordt deze test bij ongeveer 300 pups uitge-

voerd. De resultaten van deze tests publiceren wij op 

www.dutchdogdata.nl. De statistieken laten zien dat er 

sinds 1997 zo’n 9.500 BAER-tests zijn gedaan, waarbij 

740 honden eenzijdig en 65 honden tweezijdig doof 

werden getest. 

Voor zover wij weten worden de BAER-testresultaten 

alleen bij ons geregistreerd en gepubliceerd, maar komen 

de problemen natuurlijk ook voor bij niet-rashonden. 

Inslapen

Het laten inslapen van pups die tweezijdig doof zijn, is 

een hele moeilijke afweging – zowel voor de fokker als 

de begeleidend dierenarts. Het is voor de fokker een 

grote verantwoordelijkheid om zo’n pup over te dragen 

aan een nieuwe eigenaar. Een dove hond vraagt immers 

veel meer van de eigenaar en dan nog zijn er risico’s. 

Doordat je een hond niet kunt waarschuwen, kan hij een 

gevaar zijn in het verkeer, tussen honden onderling, en 

een dove hond kan ook makkelijker schrikken (en bijten). 

Wij begrijpen en respecteren daarbij dus dat fokkers 

besluiten om in overleg met de dierenarts tweezijdig 

dove pups in te laten slapen.

Meer informatie

Meer informatie over doof- en blindheid bij honden vindt u 

op onze website. Meer specifieke informatie, onder meer 

over cochleaire doofheid en de BAER-test vindt u hier. 

Bekijk hier het item van het Jeugdjournaal. 

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

http://www.dutchdogdata.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/gezondheid-en-gedrag-van-je-hond/doofheid-en-blindheid-bij-je-hond
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/cochleaire-doofheid/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2379715-dove-puppies-niet-meer-laten-inslapen-maar-beter-trainen.html
http://www.hartvoordieren.nl
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EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING IN DRENTHE

Van 21 tot en met 24 oktober 2021 wordt op en rond het Ronostrand in Een 

(Drenthe) het Europees Kampioenschap Coursing georganiseerd. Naar verwachting 

nemen ongeveer 800 windhonden uit binnen- en buitenland aan dit grootse 

evenement deel. Alle windhondenrassen, zoals Whippets, Afghaanse Windhonden 

en Saluki’s, maar ook minder bekende rassen als Chart Polski en Azawakhs 

verschijnen in diverse klassen aan de start om de titel Europees Coursing Kampioen 

2021 te veroveren.

Waar bij het baanrennen de honden vanuit een starthok 

starten, een ovaal lopen en de eerst aankomende hond 

wint, werkt dat bij Coursing heel anders. Bij deze sport 

wordt op een groot grasland of zandvlakte een gevari-

eerd parcours met veel wendingen uitgezet en volgen 

twee honden een kunsthaas die via klossen wordt 

voortgetrokken. 

Coursing vraagt veel van de honden en daagt hen uit tot 

het uiterste, het doet een voortdurend beroep op de 

oorspronkelijke eigenschappen van de windhond. De 

honden krijgen voor de aspecten behendigheid, snel-

heid, conditie, volgen en enthousiasme door een aantal 

erkende keurmeesters punten toegekend. In de wedstrijd 

leggen de honden in twee omlopen twee verschillende 

parcoursen af. De hond met de meeste punten uit beide 

omlopen is de winnaar.

Meer informatie over het evenement is te vinden op 

www.coursing.nl/ecc2021.

‘Vol passie stuiven twee windhonden over het gras en door het zand. Met volle focus op hun prooi die steeds van richting verandert. 

Kracht, inzicht, snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen worden gevraagd om de prooi te slim af te zijn. Hun natuurlijk 

instinct wordt volledig getriggerd door de opwindende jacht. Aan het eind wacht de beloning met een “catch” van de kunsthaas.’   

http://www.coursing.nl/ecc2021
http://www.databankhonden.nl
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LET OP: ALLE FOKKERs MOETEN ZICH REGISTREREN IN 
NIEUW I&R-SYSTEEM

In Nederland is het chippen en registreren van honden 

verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond 

die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland 

komt. In de loop van 2021, waarschijnlijk niet vóór 

1 oktober, komen hier regels bij. Hierbij nogmaals de 

belangrijkste punten (zie ook de Raadar van januari en 

maart 2021) voor fokkers.

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet 

zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, 

zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan 

worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de 

fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. 

Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, 

en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor fokkers 

Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich 

eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook 

verplicht als iemand slechts één nestje wil fokken! De 

registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook 

UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor 

bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten 

voor registratie (de overheid geeft aan ca. € 20,-). 

De UBN-registratie is door de overheid voor particuliere 

fokker vertaald naar Uniek Basis Nummer en gaat via 

hetzelfde loket van de RVO. Niet erg handig deze 

benaming, in onze optiek, omdat er daarmee juist 

verwarring blijft bestaan. 

Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt u 

gewoon dat nummer blijven gebruiken. Lees ook de 

officiële informatie op de website van de RVO.  

 

De ingangsdatum is in de loop van 2021, maar zeer 

waarschijnlijk niet vóór 1 oktober 2021. 

Zodra er meer bekend is, melden wij dit via onze gebrui-

kelijke kanalen.

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van 

beginnende fokkers die in contact willen komen met 

ervaren fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met 

kennis maar ook ondersteuning of aanwezigheid bij 

een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar 

ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de 

‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet 

landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal 

aangeboden kan worden. 

Ervaren fokkers gezocht en gevonden!

We hebben de afgelopen periode een oproep gedaan via 

Facebook die massaal werd gedeeld. Dit zorgde ervoor 

dat we nu een verdubbeling van het aantal hulpvaardige 

fokkers hebben gekregen. Tot nu toe hebben we lande-

lijk zo’n 130 deelnemende fokkers die hun hulp aan 

aspirant-fokkers aanbieden. We willen graag dat dat er 

meer worden, dus doen we een oproep aan ervaren 

fokkers: meld je aan en steun andere fokkers... en de 

rashond! Delen onder fokkers wordt zeer op prijs gesteld! 

Kijk ook op onze website 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/


14Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 9   |   nummer 5   |   mei 2021 Raadar

Raad van Beheer ondersteunt verenigingen met 
UITSTEKEND BEZOCHT WEBINAR over nieuwe wet WBTR 

Op 3 mei jl. organiseerden wij in samenwerking met 

het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen 

(IVBB) een webinar over de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli aanstaande in 

werking treedt. Met ongeveer 160 deelnemers was de 

opkomst uitzonderlijk hoog, wat aantoont dat men het 

belang van de nieuwe wet inziet. 

De overheid wil dat het bestuur van en toezicht op vereni-

gingen verbetert en professionaliseert. Hiervoor heeft de 

Commissie Behoorlijk Bestuur aanbevelingen gedaan, 

die nu in de WBTR zijn vastgelegd. Velen denken dat 

deze wet alleen gaat om het wijzigen van de statuten. Dat 

is echter het sluitstuk, het gaat daarvoor echter nog om 

het regelen van goed bestuur.  

Goed bestuur

Het wordt voor verenigingen, zoals de Raad van Beheer en 

zijn leden, nog belangrijker om een aantal zaken goed te 

regelen: goed bestuur, aansprakelijkheid, tegenstrijdig 

belang, belet en ontstentenis, meervoudig stemrecht, 

toezicht, bindende voordracht, raadgevende stem en tot 

slot de statuten. Goed bestuur gaat onder meer over focus, 

transparantie, risicobeheersing, verantwoording, collegiali-

teit, responsiviteit, democratie, effectiviteit en integriteit. 

Bestuurders dienen regelmatig met elkaar te beoordelen of 

ze het nog wel goed doen. Het IVBB gaf drie tips, namelijk 

het ‘vierogenprincipe’ (de penningmeester mag maar tot 

een bepaald bedrag geld zelfstandig overmaken), het 

onderling meekijken van bestuursleden en het instellen van 

een kascommissie. Dat laatste hebben de meeste vereni-

gingen gelukkig al geregeld.

Aansprakelijkheid

Tegenhanger van goed bestuur is wanbestuur. Bestuurs-

leden zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Diverse 

aanwezigen bij het webinar vreesden dat niemand meer 

bestuurslid zou willen worden. De hoofdelijke aansprake-

lijkheid van bestuursleden bestond echter al. Nieuw is wel 

de hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement, al moet 

er dan dus wel sprake zijn van wanbestuur. De aansprake-

lijkheid wordt geminimaliseerd door aan de WBTR te 

voldoen. Desgevraagd gaat de Raad van Beheer kijken 

naar de mogelijkheden van een collectieve bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering. (In 2009 kwam een 

vergelijkbaar voorstel niet door de Algemene Vergadering, 

maar wellicht is er sprake van voortschrijdend inzicht.) 

Wijziging statuten

In de statuten moeten regels 

voor ‘Tegenstrijdig belang’, 

‘Belet en ontstentenis’ en 

‘Meervoudig stemrecht’ 

worden vastgelegd. 

Sommige verenigingen 

hebben dit al geregeld, die hoeven de statuten dus niet 

te wijzigen. Wel wordt deze verenigingen aangeraden te 

verifiëren of het op de correcte manier is opgenomen in 

de statuten.

Voor de andere verenigingen geldt dat de statuten 

gewijzigd moeten worden. Hiervoor geldt een over-

gangstermijn van 5 jaar. Het hoeft dus niet voor 1 juli 

aanstaande gebeurd te zijn. Voor sommige verenigingen 

kan het handig zijn om nog even te wachten, omdat er 

over twee tot drie jaar een nieuwe wet met betrekking tot 

digitaal vergaderen wordt ingevoerd. Dan hoeft men 

maar één keer naar de notaris.

Gevraagd werd of de Raad van Beheer standaardstatuten 

kan verzorgen voor de leden, zodat zeker is dat iedereen 

aan de WBTR voldoet. Die vraag is onlangs nog aan het 

bestuur voorgelegd. Toen is besloten om dat niet te 

doen, omdat elke vereniging zijn eigen identiteit heeft. 

Het is dan ook aan elke vereniging zelf hoe zij bijvoor-

beeld het onderwerp ‘Meervoudig stemrecht’ wil regelen. 

Voorbeeldteksten zijn opgenomen in het stappenplan.

Stappenplan

Het IVBB heeft speciaal voor kleinere verenigingen een 

praktisch stappenplan gemaakt, waar onze leden met 

korting gebruik van kunnen maken. Het bestaat uit tien 

stappen, ieder uitgewerkt met een video, uitleg- en 

voorbeeldteksten en hulpdocumenten. Bij elke stap is ook 

een werkboekje dat kan worden opgeslagen, gewijzigd en 

gedownload. 

Het stappenplan is laagdrempelig en speciaal bedoeld voor 

vrijwilligers. Wanneer één bestuurslid zich aanmeldt, kan hij/

zij de andere bestuursleden uitnodigen, zodat ze in dezelfde 

omgeving kunnen werken. Per vereniging wordt dus maar 

één keer het tarief in rekening gebracht. In principe kan het 

stappenplan in 3 à 4 uur doorlopen worden.

Eind februari hebben wij onze leden gemaild met een link 

naar het stappenplan met 50 procent korting. Bekijk de 

mailing en de WBTR-presentatie op het besloten deel van 

onze website

Webinar 

Uitleg en toelichting van de wet

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/4803392feef548b7b3498e5171cd4260/2021/2021-02-26-ondersteuning-leden-nieuwe-wet-wbtr-.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/4803392feef548b7b3498e5171cd4260/2021/2021-02-26-ondersteuning-leden-nieuwe-wet-wbtr-.pdf
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UBO-REGISTER: INSCHRIJVING VERPLICHT VOOR 
VERENIGINGEN

Elke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet 

ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

Tevens moet elke vereniging ingeschreven zijn in het 

UBO-register, een verplichting die dus ook geldt voor 

alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen.

De plicht geldt sinds september 2020, maar kent 

een overgangstermijn. Vóór 27 maart 2022 moeten 

verenigingen hun inschrijving in het UBO-register in 

orde gemaakt hebben.

UBO staat voor Ultimate Benificial Owners. In principe 

zijn dit personen die voor meer dan 25 procent eigenaar 

zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit 

geldt met name voor BV’s en NV’s. Voor verenigingen als 

de Raad van Beheer en de aangesloten verenigingen 

geldt dat de bestuursleden worden aangemerkt als 

pseudo-UBO’s. Ook die moeten worden geregistreerd.

Het UBO-register, dat overigens los staat van de WBTR, 

is ingesteld om het gebruik van het financiële stelsel voor 

fraude, terroris-

mefinanciering of 

het witwassen 

van geld te 

voorkomen. Dat is 

voor alle rechts-

personen belang-

rijk. Inschrijving in 

het UBO-register is niet hetzelfde als het verplichte 

UBN-nummer voor fokkers, wat weer te maken heeft met 

de identificatie en registratie van honden in een data-

bank (b.v. Databank Honden). Het UBO-register is niet 

van toepassing op particulieren, zoals fokkers.  

Meer informatie

Informatie over (de voorbereiding op) de inschrijving in 

het register is te vinden op de website van de Kamer 

van Koophandel en op de website van de Rijksoverheid. 

Lees ook de uitgebreide folder over dit onderwerp. 

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

WERELDKAMPIOENSCHAP FCI AGILITY 
IN ESTLAND AFGELAST

Als gevolg van de coronacrisis heeft de Estlandse Kennelclub moeten 

besluiten het Wereldkampioenschap FCI Agility, dat van 23 tot 26 

september 2021 in Tallinn zou worden gehouden, af te gelasten. 

Aanvankelijk had de organisatie goede hoop dat het evenement dit jaar doorgang zou kunnen vinden. Echter door 

de uiteenlopende in- en uitreismaatregelen van Europese landen alsmede de onvoldoende wedstrijd- en trainings-

mogelijkheden in diverse landen is het de Estlandse Kennelclub onmogelijk een wedstrijd te organiseren die recht 

doet aan de sport en zijn beoefenaren. En ook al wordt er volop gevaccineerd, de opkomst van een nieuwe variant 

van het virus kan weer leiden tot nieuwe maatregelen. Gelet op deze onzekerheden heeft de organisatie besloten 

het evenement te cancellen.

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register
https://www.kvk.nl/download/Handleiding%20NAU_tcm109-492410.pdf
https://www.dutchdogdata.nl/
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FCI WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN HELAAS 
AFGELAST 

Begin mei heeft de Raad van Beheer besloten de organisatie van het FCI Wereldkampioenschap Werkhonden 

terug te geven aan de FCI-gebruikshondencommissie. Hiermee komt het voor september 2021 geplande 

evenement te vervallen. Opnieuw is de coronacrisis de reden van deze afgelasting.

Reeds in 2020 kon het evenement door Covid-19 geen 

doorgang vinden en werd het doorgeschoven naar 

september 2021. Helaas is Covid-19 momenteel nog 

steeds de spelbreker. De Nederlandse Rijksmaatregelen 

zijn weliswaar in een stappenplan neergelegd, maar dit 

garandeert niet dat het evenement kan doorgaan. De 

Commissie Werkhonden (CWH) heeft dan ook een aantal 

scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan de Raad van 

Beheer en de werkhondenraad:

 → doorgaan onder “normale” omstandigheden;

 →  doorgaan onder Covid-19 omstandigheden, zonder 

publiek;

 → afgelasten.

In deze scenario’s is ook meegenomen dat zich tot nu toe 

slechts tien landen hadden aangemeld, dat er voorfinan-

ciering moet plaatsvinden en dat de gezondheid van alle 

betrokkenen moet worden gewaarborgd. 

Dit alles in ogenschouw nemend kon de CWH niet anders 

dan aan de werkhondenraad adviseren om de organi-

satie terug te geven aan de FCI-gebruikshondencom-

missie. Begin mei nam de werkhondenraad het advies 

van de Commissie Werkhonden over en werd na overleg 

met de Raad van Beheer besloten de organisatie van het 

evenement terug te geven aan de FCI-gebruikshonden-

commissie.

Martin van de Weijer laat kunst en memorabilia 
na aan Raad van Beheer

Onlangs kreeg Raad van Beheer-directeur Rony Doedijns een uitnodiging van de weduwe van de vorig jaar 

overleden topkynoloog Martin van de Weijer, om bij haar langs te komen. Het bleek dat Martin de nodige 

kunst en memorabilia wilde nalaten aan de Raad van Beheer. Zelfs na zijn dood blijft hij ons verbazen met zijn 

betrokkenheid en binding met onze vereniging. 

De schenking bestaat onder meer uit twee fraaie schilde-

rijen, twee schetsen van een Engelse Bulldog en Saluki 

door Martin zelf gemaakt, een bronzen beeld (op ware 

grootte) van een mooie Franse Bulldog, een collectie 

antieke hondenhalsbanden, boekensteunen en een 

collectie van spelden, badges en plaquettes. Alle items 

worden toegevoegd aan de kunstcollectie van de Raad 

van Beheer.

Een overzicht van de gedoneerde (kunst)objecten van 

Martin van de Weijer

Rony Doedijns nam de verzameling dankbaar in ontvangst uit 

handen van Jose van de Weijer
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‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze over 
moeten gaan!

In 2020 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 alge-

mene vergadering 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 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.

OPLEIDINGEN: ER KUNNEN WEER EXAMENS PLAATSVINDEN!

Het ziet ernaar uit dat de versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen ertoe zullen leiden dat er weer 

examens kunnen plaatsvinden voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) en Voortgezette 

Kynologische Kennis (VKK). Voor de BFH staat in elk geval voor 19 juni een landelijk examen gepland. Inschrijven 

kan tot 6 juni aanstaande. 

De verschillende kynologenclubs en andere vereni-

gingen zijn inmiddels verzocht te kijken wat er binnen 

hun gemeente mogelijk is voor de organisatie van een 

examen op locatie. De afgelopen tijd bleken de regels 

per gemeente namelijk nogal te verschillen. Na akkoord 

van de desbetreffende gemeente doen we er alles aan 

de examens zo snel mogelijk weer op te starten. 

Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)

De VKK-examens zijn de afgelopen tijd digitaal afge-

nomen waardoor we de achterstand hebben kunnen 

wegwerken. Of en wanneer deze examens weer op de 

“ouderwetse” manier kunnen worden afgenomen - dat 

wil dus zeggen op de locatie van de Raad van Beheer 

– is nog niet duidelijk. Wij streven in ieder geval naar de 

geplande data zoals vermeld op onze website.

De overzichten van cursussen en examens staan zoals 

gebruikelijk op de website en zullen worden aangepast 

zodra er nieuwe data bekend zijn.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
http://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/
http://www.puppyverschillen.nl


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

Checklist fokkers

Hulpmiddel met overzicht 
procedures en regels voor 

het online aanmelden 
nestje stamboompups.

Fokkers helpen 
fokkers

 Een netwerk van 
fokkers in je eigen 

regio waar je terecht
 kunt met vragen.

Fokker Servicelijn

We nemen contact met 
je op voor antwoord op je 

vragen op het moment 
dat het jou uitkomt.

Raadar 
Fokker Special

 Nieuwsbrief met 
informatie specifi ek

 voor fokkers.

Informatiedag 
professionele 

fokkerij 

Deskundige sprekers 
tijdens een hele dag 

vol informatie.

FokkersCafé

Ontmoetingsplek voor 
fokkers op locatie in 

              de regio.

Servicegesprek

Maak een afspraak 
met onze ervaren 

buitendienstmedewerker.

 f
o

k
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ers helpen fo
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R
aa

d van beheer

              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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HULPHOND NEDERLAND LANCEERT 
HET DOMINGO HOUSE

Het Domingo House is een nieuw en uniek centrum voor dierondersteunde therapie, waar volwassenen met 

traumaklachten of PTSS en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematiek geholpen worden. 

Het Domingo House is een uitbreiding op de bestaande 

activiteiten van Hulphond Nederland. De stichting, die 

ruim 40 jaar hulphonden opleidt, breidde in 2012 haar 

programma al uit met dierondersteunde therapie voor 

jongeren, waarbij honden worden ingezet. Inmiddels 

worden jaarlijks vanuit vijftien locaties in Nederland 

jongeren met autisme, ADHD, depressie of gedragspro-

blemen geholpen, in samenwerking met jeugdzorg en 

GGZ-instellingen. 

Nieuw perspectief

Met het Domingo House wil Hulphond Nederland zo veel 

mogelijk mensen weer deel laten nemen aan de maat-

schappij door hen de regie over hun eigen leven terug te 

geven. Het Domingo House biedt een nieuw perspectief 

voor mensen met traumaklachten of PTSS, die zijn 

vastgelopen in hun reguliere behandeling. Zij doorlopen 

een innovatief therapieprogramma met speciaal opge-

leide therapeuten en getrainde honden en paarden. 

‘RAAD HET RAS’ mei: labrador retriever

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand 

meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met 

fotobureau Kynoweb plaatsen we een troebele foto van een 

rashond en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de 

inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand 

het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot. De winnaar kan 

ook kiezen voor een gratis sessie van onze Kennis Tour. 

De rashond van de maand mei is de Labrador Retriever. 

Winnaar van deze maand is Caitlin van Zaanen. Zij heeft 

haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.  Gefeliciteerd!

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. 

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://hulphond.nl/
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Spreekuur voorzitter 

Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt maandelijks spreekuur. 

Normaliter vindt het spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de Raad van Beheer 

in Amsterdam, maar er kan ook voor worden gekozen dit online te doen in verband met 

corona. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij 

nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

De Raad van Beheer is op korte termijn op zoek naar een parttime (24-32 uur)  

Functioneel Beheerder (M/V)

Vind je het leuk om een brede functie te bekleden in een organisatie waarbij je de vrijheid hebt om zelfstandig je 

werk in te vullen? Je bent verantwoordelijk voor het functionele beheer en de doorontwikkeling van verschillende 

applicaties en hebt regelmatig contact met de verschillende IT-partijen. Daarnaast ga je in de toekomst deel 

uitmaken van het managementteam. Je anticipeert op wijzigingen in het beleid en zorgt ervoor dat deze tijdig 

worden doorgevoerd in de verschillende systemen. De vele stakeholders van de Raad van Beheer zorgen voor 

veel variatie in de werkzaamheden. Je hebt een hands-on mentaliteit en lost kleine storingen zelf op.

Functie-inhoud

Algemeen

 → gebruikers (intern en extern) assisteren,

 → functioneel beheer van de applicaties,

 → aanspreekpunt voor externe IT-bedrijven,

 → aanspreekpunt voor partijen die data nodig hebben.

 

Projecten

 → product owner,

 → projectleider (intern),

 → optimaliseren van processen.

Functie-eisen

 → MBO+ met veel ervaring c.q. HBO,

 → minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie,

 →  zeer goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid,

 → proactief en zelfstandig werkend,

 → kennis van Office365,

 → affiniteit met data-analyse is een pré.

Bij dit functieprofiel behoren de volgende competen-

ties: proactief, creatief, dienstverlenend, communicatief 

en stressbestendig. Je bent analytisch en besluit-

vaardig. Je woont bij voorkeur binnen een straal van 30 

km van Amsterdam. 

Wat bieden wij?

Het betreft een uitdagende, veelzijdige functie binnen 

een middelgrote landelijke koepelorganisatie, geves-

tigd in Amsterdam met een open cultuur en een 

prettige werkomgeving. Naast een marktconform 

salaris bieden wij goede secundaire arbeidsvoor-

waarden zoals:

 → een uitgebreid inwerktraject

 →  mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het 

volgen van cursussen en trainingen

 → enthousiaste collega’s 

Interesse?

Met vragen over de functie kun je contact opnemen 

met Barbera Hollmann, afdeling IT-support, telefoon 

06 22570791. Wij ontvangen je sollicitatiebrief en CV, 

gericht aan Rony Doedijns (directeur), graag voor 1 juni 

aanstaande per e-mail:

personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

De eerste gesprekken worden gehouden in de 1e en 

2e week van juni 2021.

mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl


21Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 9   |   nummer 5   |   mei 2021 Raadar

De Raad van Beheer zoekt voor zijn Servicedesk een enthousiaste en gedreven fulltime (39 uur)  

Servicedesk-medewerker (M/V)

Functie-inhoud

 →  beantwoorden en doorverbinden van 

binnenkomende telefoongesprekken;

 →  afhandelen of doorsturen van correspondentie van 

externe klanten;

 → diverse administratieve werkzaamheden;

 → ontvangen van bezoekers;

 →  afhandelen van onze social media/facebook-

berichten;

 → beheer bibliotheek;

 → ondersteuning van andere afdelingen. 

Functie-eisen

 → ruime werkervaring; 

 → affiniteit met rashonden;

 →  zeer goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels; 

 → beheersing van het MS Office Pakket.

Bij dit functieprofiel horen de volgende competenties: 

klantvriendelijk, representatief, dienstverlenend, 

communicatief. Je woont bij voorkeur binnen een straal 

van 30 km van Amsterdam.

Wat bieden wij?

Een veelzijdige en uitdagende functie en een markt-

conform salaris. 

   

Meer informatie

Voor meer informatie over de Raad van Beheer ga je 

naar www.houdenvanhonden.nl. Voor meer informatie 

over de functie bel je met Marjolein Snip, hoofd 

Servicedesk, telefoon (020) 6644471. 

Interesse?

Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m 18 juni 

aanstaande sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. Marjolein 

Snip, via personeelszaken@raadvanbeheer.nl.

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

 
Meer informatie en bestellen via 

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 
in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland.

Diana Striegel
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar later medeoprichter van het samenwerkingsverband De Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 
bestel nu!

Nu  
€ 19,95!

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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Het Tuchtcollege behandelt klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen op het gebied van de kynologie, zoals nader 

geregeld in het Kynologisch Reglement. Sinds 1 juli 2020 is de tuchtrechtspraak gewijzigd en wordt er gewerkt 

met een Tuchtcollege in eerste aanleg en een Tuchtcollege in hoger beroep. Het Tuchtcollege behandelt tijdens 

een zitting tuchtzaken met drie leden, van wie de voorzitter en één ander lid jurist zijn. Hierbij worden zij onder-

steund door een secretaris. Ter vervanging van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Secretaris voor het 
Tuchtcollege in hoger beroep (m/v)

Functie-inhoud

 →  Het voorbereiden van tuchtzaken voor zittingen, 

inclusief planning en uitnodiging.

 →  Het concipiëren van uitspraken en voeren van 

(telefonisch en ander) overleg met de voorzitter en 

andere leden.

Functie-eisen

 →  Relevante kennis en/of ervaring op hbo/wo-niveau, 

juridisch en/of anderszins relevant.

 →  Kennis en ervaring met het tuchtrecht, de kynologie 

en/of dierenwelzijn is een pré.

 →  Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid.

 →  Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke 

kynologische regelgeving.

 → Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.

 → Integer. 

 → Flexibel en stressbestendig.

Inzet

Op oproepbasis, gemiddeld twee à drie zittingsmid-

dagen (of -avonden) per jaar.

Wij bieden

Een uitdagende en afwisselende vrijwilligersfunctie en 

een daarbij passende vrijwilligersvergoeding per zitting. 

Verdere informatie

Meer weten over het tuchtrecht voor de kynologie in 

het algemeen en deze vacature in het bijzonder? 

Neem dan contact op met Dieuwke Dokkum, hoofd 

Juridische Zaken, telefoon (020) 6644471 of e-mail 

jurist@raadvanbeheer.nl. 

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar 

maken door een motivatiebrief met CV te sturen aan 

jurist@raadvanbeheer.nl. Dit kan tot uiterlijk zondag 

13 juni 2021.

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

mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
http://www.databankhonden.nl
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. 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.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens 

alle voorgaande edities van Raadar. 

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 Face-

book-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like 

en share onze berichten op Facebook.

16 oktober 2021:  Algemene Vergadering (uitslui-

tend voor bestuursleden aange-

sloten verenigingen)

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond, locatie 

wordt later bekendgemaaktI

4 december 2021:   Algemene Vergadering 

(uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen 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:

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan


De bijzondere band tussen 
fokker en rashonden zal 

ook deze tijden doorstaan.

De Raad van Beheer steunt 
alle rashondenfokkers 

in deze tijd.

www.houdenvanhonden.nl

 houden van rashonden

https://www.houdenvanhonden.nl/

