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VANAF 1 NOVEMBER VERPLICHTE REGISTRATIE FOKKERS IN 
LANDELIJK I&R-SYSTEEM 

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond is per 
1 november 2021 van kracht. In dit systeem worden 
de fokker, importeur, dierenarts of chipper verplicht 
geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond 
vandaan komt, en van wie de hond een chip en pas-
poort kreeg. De regeling moet zorgen voor een betere 
controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide 
hondenhandel beter kan worden aangepakt. 

Informatie voor fokkers
Iedere fokker moet zich eenmalig laten registreren. Deze 

registratie is ook verplicht als je slechts één nestje wilt 

fokken! Bedrijfsmatige fokkers moesten zich al langere 

tijd registreren via een zogenaamd UBN-nummer. De 

registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook 

UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor 

bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Aan de eenmalige 

registratie zijn kosten verbonden. De UBN-registratie 

voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket 

van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

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

gewoon dat nummer blijven gebruiken.

Niet-bedrijfsmatige fokkers kunnen nu al een 

UBN-nummer aanvragen via DigiD. Het nummer wordt 

direct toegewezen. Voor meer info zie de pagina 

www.rvo.nl/hond-kopen. 

Databank Honden
De aangewezen databanken heten vanaf 1 november 

‘portalen’ bij de overheid. De Raad van Beheer is al 

geruime tijd bezig met de noodzakelijke aanpassingen 

van Databank Honden voor deze nieuwe I&R-regels. Wij 

zullen ervoor zorgen dat dit op 1 november klaar is, zodat 

alle fokkers en hondeneigenaren via Databank Honden 

aanmeldingen kunnen blijven doen voor hun honden.

Meer informatie
 → Staatsblad van 15 september 2021 

 → Website van de rijksoverheid

 → Facebook 

 → LinkedIn

 → Twitter 

Raad van Beheer kritisch
De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de 

malafide fokkerij en handel effectief tegengaan. Wel zien 

we een tendens dat de grote groep fokkers die zich 

netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 

fokkers van stamboomhonden, steeds meer regels 

opgelegd krijgt omdat een kleine groep fokkers en 

handelaren zich niet aan deze regels houdt. Wij hebben 

ons al eerder sterk uitgesproken tegen maatregelen die 

weer extra kosten of administratieve lasten opleveren bij 

onze fokkers (zie Raadar januari 2021, p. 7 ). De fokkers 

van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al 

geregistreerd en volledig transparant en herleidbaar.

http://www.rvo.nl/hond-kopen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-426.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2021/09/15/betere-controle-op-hondenhandel-om-illegale-praktijken-te-voorkomen
https://www.facebook.com/ministerieLNV/posts/989348981639336
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843825776933122048
https://twitter.com/minlnv/status/1438059805663547398?s=20
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/127b9317dc67465393067bf931158ceb/rvb-raadar-2021_01-januari.pdf
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Prachtig artikel over het EK Coursing in magazine 
‘Onze Hond’

In het glossy hondenmagazine Onze Hond 
van komende maand besteden we in het 
Raadar XL-katern uitgebreid aandacht aan 
het Europees Kampioenschap Coursing dat 
van 21 tot en met 24 oktober aanstaande 
wordt gehouden in het Drentse plaatsje Een. 
Naar verwachting nemen ongeveer 800 
windhonden uit binnen- en buitenland aan dit 
grootse evenement deel. Onze Hond nummer 
8 verschijnt eind september.

Lees het hele artikel in Onze Hond of op onze 

website 

EVENEMENTEN: ER IS WEER MEER MOGELIJK MET 
CORONATOEGANGSBEWIJS

Op dinsdag 14 september maakte het kabinet maatregelen bekend die ingaan per 25 september 2021. Zie ook 
de coronaposter op pagina 3 van deze Raadar. Op plaatsen waar het drukker wordt, geldt altijd toegang via het 
coronatoegangsbewijs, omdat de 1½ meter-maatregel wordt losgelaten. 

De organisatie van een evenement kan de “scanner”-app 

downloaden en kan hiermee de QR-code van de 

bezoeker/deelnemer checken. De deelnemer heeft op 

haar/zijn beurt de ‘CoronaCheck’-app gedownload, 

waarmee iedereen een coronatoegangsbewijs in de vorm 

van een QR-code kan ophalen. De QR-code wordt aange-

maakt op basis van een vaccinatiebewijs, negatieve 

testuitslag of bewijs dat iemand corona heeft gehad. Dit 

is geheel kosteloos. Voor wie geen smartphone heeft, 

kan de QR-code ook op papier worden uitgedraaid. Zijn 

hier nog vragen over, neem gerust contact met ons op via 

leden@raadvanbeheer.nl. 

20 NOVEMBER EERSTE DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE

Op zaterdag 20 november organiseert de Raad van Beheer van 9.00 tot 16.00 uur de eerste ‘Dag van 
de Lokale Kynologie’ voor alle aangesloten kynologenclubs. Bestuur en kader van de clubs kunnen zich 
hiervoor aanmelden. De dag, die wordt gehouden bij Aeres in Barneveld, staat in het teken van ‘Vereniging & 
Vrijwilligers’. Hiervoor hebben we diverse sprekers uitgenodigd vanuit organisaties die verbonden zijn aan het 
verenigingsleven om ons te inspireren en met elkaar te leren over gezamenlijke uitdagingen.

Een belangrijk deel van de dag zal het gaan over onze 

aansluiting bij de Nederlandse Culturele Sportbond 

(NCS). Alle kynologenclubs zijn inmiddels collectief 

aangesloten bij de NCS en daarmee bij het NOC*NSF. 

Zo kan iedere vereniging gebruikmaken van de voor-

delen, zoals subsidiemogelijkheden als erkende 

sportvereniging of collectieve verzekeringen. Tijdens 

deze Dag van Lokale Kynologie zal de NCS hier meer 

over vertellen. Verder komen aan bod de thema’s 

‘Toekomst verenigingsleven en hoe ga je daar als 

kynologenclub mee om?’ en het ‘Werven en behouden 

van vrijwilligers/instructeurs’.

https://coursing.nl/ecc2021/
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2021/oh08_raadar-xl_def-coursing-ek.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2021/oh08_raadar-xl_def-coursing-ek.pdf
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
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Hildeward Hoenderken (links) in gesprek met presentatrice Amber Kortzorg van Kassa

Raad van Beheer IN TV-programma ‘Kassa’ over 
IMPORT EN FOKKERIJ  kortsnuitige honden

Op zaterdagavond 28 augustus jl. behandelde het consumentenprogramma ‘Kassa’ van BNNVARA het thema ‘De 
verkoop van extreem kortsnuitige honden moet stoppen’. Men ging in op misstanden bij de import en fokkerij van 
deze honden. Namens de Raad van Beheer was voorzitter Hildeward Hoenderken aanwezig voor een reactie. Wij 
willen graag een aantal onjuiste uitspraken en stellingen uit de uitzending rectificeren dan wel verduidelijken. 

Validatie BOAS-test
In de uitzending wordt de indruk 

gewekt dat de BOAS-screening 

van de Universiteit van 

Cambridge, waar de Raad van 

Beheer momenteel op inzet, niet 

wetenschappelijk onderbouwd is. 

Dit is onjuist: de test is wel 

degelijk wetenschappelijk gevali-

deerd. Wij hebben juist moeite 

met de door de overheid opge-

legde, niet-gevalideerde CFR-be-

paling waarmee honden nu 

worden beoordeeld. Het is 

aangetoond dat deze metingen 

van de snuitlengte/schedellengte 

onmogelijk uniform uit te voeren zijn door dierenartsen 

en controleurs. Voor de validatie van de Cambridge-test 

verwijzen wij naar de desbetreffende publicatie op 

internet.     

Meer dan alleen ademhaling
In de uitzending wordt de indruk gewekt dat de Raad van 

Beheer alleen aandacht heeft voor BOAS-gerelateerde 

ademhalingsproblemen. Dit is pertinent niet waar. Wij 

hebben in al onze rasconvenanten voor kortsnuitige 

honden en ook al in het Fokbegeleidingsplan kortsnuitige 
rassen uit 2019 meer aspecten die een goede gezond-

heid bepalen meegenomen dan alleen de ademhaling. 

Vaak gaan de door ons aangedragen maatregelen zelfs 

nog verder dan de overheidsregels. Daarnaast koppelt 

de Raad van Beheer de uitkomsten van de 

Cambridge-ademhalingsonderzoeken aan nog strengere 

regels dan in Engeland het geval is – dit in tegenstelling 

tot wat de Universiteit Utrecht ten onrechte beweert. 

Aanvullende onderzoeken
De aanvullende gezondheidsonderzoeken die wij voor-

stellen zijn onder andere op het gebied van ogen (sluiten 

ogen, oogwit, neusrimpel) en knie-onderzoek (patella 

luxatie) bij alle kortsnuitige rassen. Voor bepaalde rassen 

gelden aanvullende gezondheidsonderzoeken, zoals op 

de zenuwaandoening syringomyelie (SM) en hartonder-

zoek. Daarnaast worden honden uitgesloten van de 

fokkerij, die een medische ingreep hebben ondergaan 

aan ogen, neusplooi of luchtwegen, en die keizersneden 

hebben ondergaan. Met deze aanvullende gezondheids-

onderzoeken werken wij aan verbetering van de gezond-

heid - met inachtneming van de vermindering van BOAS 

en BOS.

Effect op langere termijn
Het is logisch dat het effect van screeningsonderzoeken 

zoals de Cambridge-test en aanvullende gezondheidson-

derzoeken op de volgende generaties honden, pas 

achteraf zichtbaar is. Dit geldt in exact dezelfde mate 

voor de nu geldende overheidsmaatregelen. Het is 

daarom van belang dat een breed en divers scala van 

maatregelen in de dagelijkse praktijk van de fokkerij kan 

worden ingezet voor een langere periode. Juist op die 

manier kunnen we met elkaar werken aan verbetering. 

De Raad van Beheer blijft zich met zijn aangesloten 

rasverenigingen en fokkers inzetten voor het uiteindelijke 

doel: een gezonde en sociale rashond.

Bekijk de Kassa-uitzending 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13159
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/verkoop-extreem-kortsnuitige-honden-moet-stoppen
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Hond gestolen? Doe aangifte 
bij de politie!

De laatste tijd ontvangt de politie signalen dat er veel honden gestolen worden en adviseert iedereen die met 
een diefstal van een dier te maken heeft, om altijd aangifte te doen. Ook bij het zien van een verdachte situatie 
omtrent een dier wordt geadviseerd om altijd een melding te maken.

Is uw hond gestolen, doe dan aangifte bij de politie via 

0900-8844 of via de website van de politie. Bij de Raad 

van Beheer komen er (nog) geen meldingen binnen 

hierover,  maar wees gewaarschuwd. Meld ook altijd uw 

hond als vermist bij de databank waar deze staat inge-

schreven. Controleer ook altijd of uw gegevens in de 

databank nog kloppen. Weet u niet meer bij welke 

databank u uw honden hebt aangemeld? Controleer dit 

dan door het 15-cijferige chipnummer van uw hond (dit 

staat in uw dierenpaspoort) in te vullen op 

www.chipnummer.nl. Voor de rashonden met stamboom: 

meld een diefstal bij ons met het politierapport, dan 

registreren wij dat en blokkeren de hond voor verdere 

handelingen.

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 bijvoorbeeld ook ondersteuning en 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!
Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 150 deelnemende 

fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking 

stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we 

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 

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-overige-diefstal.html
www.chipnummer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
http://www.hartvoordieren.nl
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Melissa van links naar rechts met de Portugese Waterhond Yolo in het veld, met de Australian Shepherd Cooper op de Dogshow 

Antwerpen 2021 en met Yolo in actie op Dogshow Genève 2019

JUNIOR HANDLER MELISSA VAN OOSTEN VERTEGENWOOR-
DIGT NEDERLAND OP WORLD DOG SHOW 2021

Tijdens de World Dog Show 2021, die van 30 september tot en met 3 oktober in Brno, Tsjechië, wordt gehouden, 
vertegenwoordigt Melissa van Oosten Nederland op het onderdeel Junior Handling. Gezien haar leeftijd is dit de 
laatste keer dat zij op dit onderdeel mee kan doen. In dit artikel stelt zij zich aan u voor.

‘Ik kan m’n geluk niet op dat ik van de Raad van Beheer 

Nederland mag vertegenwoordigen op de FCI World Dog 

Show 2021. Met veel plezier heb ik in Nederland meege-

daan aan de junior handling-competitie, waardoor ik ook 

een aantal keren Nederland mocht vertegenwoordigen 

op grote Internationale shows.

COVID-19
In 2019 werd ik samen met de Australian Shepherd 

Cooper (Carolina Calais Tah Daaah) Nederlands 

kampioen Junior Handling, iets waar ik super trots op 

ben. Ik was heel blij en vereerd dat ik toen Nederland 

mocht vertegenwoordigen op grote internationale shows: 

de FCI World Dogshow in Spanje, de FCI European 

Dogshow in Slovenië en Crufts in Engeland. Door 

COVID-19 heb ik alleen aan Crufts 2020 mee kunnen 

doen, de World Dog Show is verplaatst naar een latere 

datum in 2022 en de European Dog Show is gecanceld. 

Op Crufts heb ik met heel veel plezier meegedaan en 

heb ik samen met de Ierse Setter Phen een prachtige en 

eervolle derde plaats behaald.

Yolo gaat mee
De hond waarmee ik de laatste Nederlandse finale heb 

gewonnen, kan jammer genoeg niet mee naar Tsjechië. 

Daarom zal ik dit avontuur aangaan met de Portugese 

Waterhond Yolo (Casa Hoya’s Addicted To You). Met hem 

heb ik ook verschillende keren mooie successen behaald 

in binnen- en buitenland. Samen zullen we ons best doen 

om zo hoog mogelijk te eindigen in de finale. Ik zie er erg 

naar uit en ben heel dankbaar voor alle hulp die ik als 

junior handler heb gehad.

Voorbereiding
Yolo en ik zijn ons nu goed aan het voorbereiden op dit 

alles, vooral voor mijn laatste speciale moment! Maar heel 

belangrijk is dat we naast de showtraining ook heel veel 

andere leuke dingen samen doen, zoals lekker wandelen, 

behendigheid trainen en gewoon gezellig op de bank 

hangen. Wij zijn echte maatjes en voelen elkaar goed 

aan, samen willen we laten zien dat we een echte 

eenheid vormen.’

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:

http://www.puppyverschillen.nl
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De HOLLAND CUP, beproefd recept in nieuw format

De Raad van Beheer kondigt met trots aan dat het beproefde en succesvolle concept van de Holland Cup nieuw 
leven is ingeblazen. De vernieuwde versie van onze Holland Cup zal op zaterdag 7 november aanstaande als 
primeur op Dogshow Bleiswijk in Hazerswoude in première gaan! 

Met het jammerlijk wegvallen van de Benelux Winner 

Show heeft de Raad van Beheer besloten de titel Holland 

Cup, die oorspronkelijk verbonden was aan de Winner 

Show als all-breed show op de dag voorafgaand aan de 

Winner, in een aangepast format te gieten en wederom 

aan de Nederlandse tentoonstellingsagenda toe te 

voegen. 

 

Kwalificatie voor Crufts
De Holland Cup dit jaar een “overseas qualifying show” 

voor Crufts, een extra mogelijkheid dus om een kwalifi-

catie voor deze prestigieuze Engelse tentoonstelling te 

behalen. De Holland Cup kent de volgende titels:

 → Holland Cup Winner (2021)

 → Holland Cup Winster  (2021)

 → Holland Cup Junior Winner (2021)

 → Holland Cup Junior Winster (2021)

 → Holland Cup Veteran Winner (2021)

 → Holland Cup Veteran Winster (2021) 

We hopen van harte dat we met het herintroduceren van 

het Holland Cup-concept een mooie all-breed titelshow 

toevoegen aan de Nederlandse tentoonstellingsagenda.

De voorwaarden voor de Holland Cup zullen op korte 
termijn gepubliceerd worden op onze website, 
www.houdenvanhonden.nl.

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

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.

www.houdenvanhonden.nl
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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Marjolein Rotterdam in actie tijdens het WK FCI Obedience. Rechts foto’s van de hele Nederlandse delegatie. 

PERSOONLIJK VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP FCI 
OBEDIENCE 2021

Precies zeven jaar geleden ging Marjolein van Rotterdam met haar Schotse Herdershond Diamond naar België 
voor een FCI Obedience-seminar van Joanna Hewelt. Dit seminar wekte haar grote enthousiasme voor deze sport. 
Marjolein dook er helemaal in, leerde alles wat er te leren viel en zo stond ze zeven jaar later met haar hond River 
in de finale van het Wereldkampioenschap FCI Obedience in Bern, Zwitserland.

Marjolein wist zich met een jonge hond (2018) en 

ondanks alle tegenslag van coronabeperkingen te 

kwalificeren voor het wereldkampioenschap dat van 12 

tot 15 augustus in Bern werd gehouden. ‘Met een aantal 

handlers uit verschillende landen hebben we ons in Polen 

voorbereid. We focusten ons op alle facetten die belang-

rijk zijn voor een topprestatie: conditie van de hond, 

fysieke en mentale gesteldheid, competitietraining en 

afleiding. Voor River was alles erop gericht om hem 

stabiel te maken, om zonder grote fouten rond te komen 

en om hem het vertrouwen te geven dat hij het echt kon.’ 

Droom
‘Na Polen kreeg River een week rust om fysiek goed fit te 

zijn en toen was het zover. Op donderdag stond de 

‘blijf’-oefening op het programma, een oefening waar we 

veel tijd in hadden gestopt. River was zelfverzekerd en 

stabiel en hiermee was mijn WK al geslaagd. 

Op vrijdag mochten River en ik ons individuele 

programma lopen. We maakten geen grote fouten en we 

hebben onwijs genoten. Uiteindelijk bleek dat we op de 

vierde plaats waren geëindigd met een Uitmuntend. Op 

zaterdag bleek dat onze prestatie voldoende was voor 

een overall vijfde plaats en dat we daarmee een ticket 

hadden verdiend voor de finale op zondag! Totaal 

onverwacht kwam daarmee mijn droom uit! 

Finale
‘Op zondag de finale... Kijkend naar de startlijst vroeg ik 

mij af wat wij daar deden. Wat een grote namen stonden 

er tussen, handlers die zich al zo bewezen hebben in de 

sport. Wat had ik te verliezen? Ik wilde alleen maar 

genieten en dat hebben we gedaan. We mochten als 

derde van start. Ik was benieuwd wat ik kon verwachten 

van River, hij had vrijdag al alles gegeven en dan zo snel 

weer een wedstrijd lopen. Maar hij stond er weer hoor! 

Hij liet weer zien hoe graag hij wil, hoeveel focus hij heeft 

en weer gaf hij alles. Met een zevende plaats kan ik echt 

zeggen dat mijn droom is uitgekomen, maar nog niet af 

is… Het was super om mee te mogen maken, om samen 

met Marjon Aarnink (hond Sky), Ellen van Dort (honden 

Ryan en Jino) en Ton Hoffmann (coach) Nederland te 

vertegenwoordigen. De steun vanuit Nederland, de 

berichtjes en het medeleven waren echt hartverwar-

mend. Dit hadden wij nooit kunnen bereiken zonder de 

hulp van zoveel mensen om ons heen!’
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Close-up van het gebit van een pup

Pup in huis? Werk mee aan de aanpak van malafide 
hondenhandel

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is in 2020 een onderzoek gestart 
naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import 
van te jonge puppy’s naar Nederland en daarmee het tegengaan van malafide hondenhandel. Zowel fokkers als de 
nieuwe pup-eigenaren worden opgeroepen mee te helpen met dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van 

de leeftijd waarop bij pups van verschillende rassen de 

snijtanden doorkomen en wisselen. Aan de hand van de 

onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een 

betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten 

van de leeftijd van een pup. Deelname van honden met 

een stamboom van de Raad van Beheer is heel waar-

devol, omdat de geboortedatum van deze dieren 

betrouwbaar is. Inmiddels is van 200 pups het wisselpa-

troon in kaart gebracht. Voor een goed beeld van de 

variatie tussen rassen en binnen een ras zijn nog meer 

honden nodig. 

Doorkomen tanden
Om een reëel beeld te krijgen van de variatie in het 

doorkomen van het melkgebit (snijtanden en hoek-

tanden), vraagt men fokkers met een nest om tweemaal 

per week een foto te maken van het gebit van iedere pup 

in de periode vanaf de doorbraak van het eerste element 

tot doorkomst van alle snij- en hoektanden. Het door-

sturen van de foto’s kan eenvoudig via WhatsApp. 

Wisselen snijtanden
Nieuwe pup-eigenaren kunnen vervolgens waardevolle 

informatie leveren over het wisselen van de snijtanden. 

Tussen de 10 en 20 weken vindt het wisselen plaats. Ook 

dan kunnen eenvoudig twee foto’s per week via 

WhatsApp worden doorgestuurd om het wisselen in 

beeld te brengen. In samenwerking met de Raad van 

Beheer heeft het Expertisecentrum Genetica flyers 

gemaakt die fokkers aan de nieuwe pup-eigenaren 

kunnen meegeven. De buitendienstmedewerkers nemen 

deze flyers mee tijdens het chippen van de pups. 

Aanmelden
Zowel fokkers als nieuwe pup-eigenaren kunnen zich 

aanmelden voor het onderzoek via 

www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling. 

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevene-

ment en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertifi-

ceerde 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

http://www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
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DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen die vallen onder de rechtsmacht (KR) 

van de Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te 

hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is 

eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

‘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 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, erva-

ringen 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.

https://www.dutchdogdata.nl/
mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
https://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN

De Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) en de cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) gaan 
dit najaar weer van start. De lesmaterialen zijn online te vinden en kunnen gratis worden gedownload.

De beide cursussen worden door een aantal verschil-

lende verenigingen georganiseerd. Lees hier welke 

verenigingen dat zijn voor BFH, en welke voor VKK. Als 

verenigingen hun naam missen op deze lijst, verzoeken 

we hen een bericht te sturen naar 

leden@raadvanbeheer.nl, zodat de lijst kan worden 

aangevuld. 

Examens
De examens gaan uiteraard ook weer van start, 

inschrijven daarvoor kan via deze link. De BFH-examens 

worden per module afgenomen en kunnen zowel op 

locatie als landelijk worden gedaan. Het landelijk examen 

wordt zoals gebruikelijk in Sport- en Cultureel Centrum 

“De Camp” te Woudenberg georganiseerd. 

Voor de VKK zijn de examens fysiek, zij worden per 

module afgenomen op het kantoor van de Raad van 

Beheer te Amsterdam. 

Voor VKK zijn de volgende data vastgesteld:

 → 15 oktober 2021

 → 19 november 2021

Nieuwe regels aanmelden
Voor nieuwe aanmeldingen voor het examen VKK gelden 

sinds 1 september 2021 de volgende regels:

 → Er mag voor maximaal twee modules gebruik worden 

gemaakt van de mogelijkheid tot online examen. Een 

uitzondering hierop is module 7 (Anatomie en 

Bewegingsleer), die uitsluitend fysiek wordt 

geëxamineerd. De data voor online examens worden 

altijd ingepland in overleg met de examinatoren en 

kandidaten.

 → Voor zowel fysieke als online examens geldt een 

minimum- en een maximumaantal kandidaten. Inschrijven 

kan tot uiterlijk vier weken vóór de examendatum.

 → De fysieke examens worden altijd op vrijdag 

afgenomen, online examens worden in overleg ingepland 

en kunnen dus op andere dagen vallen.

HET BESTE  
VOOR UW PUP. 

HET BESTE  
VOOR U ALS 

FOKKER!
Want via ons Eukanuba Fokker 
waarderingsprogramma spaart u 
automatisch voor mooie prijzen, 
cadeaus óf korting op het hele  
assortiment Eukanuba voeding. 
Wat u daarvoor moet doen?  
Registreer u nu voor de  
GRATIS Eukanuba Puppy app!

Meer weten? 

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Download

NU!
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!

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2021-07-20-cursus-aanbod-bfh--vkk.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/vkk/2021-01-21-cursus-aanbod-vkk.pdf
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/kynologische-opleidingen
https://www.eukanubabreederclub.nl/
https://www.eukanubabreederclub.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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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.

‘RAAD HET RAS’ augustus: Leonberger

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 september is Leonberger. 

Winnaar van deze maand is Fabienne Smink uit Alkmaar. 

Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. 

Gefeliciteerd!

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)

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:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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Maand Gratis Verzekeren
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 8 en 20 weken oud zijn, mag  

u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven.  

U draagt op die manier de beestjes verzekerd over.  

Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de  

mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van  

een verzekering. 

Binnen het Petplan fok  kers- 
  programma kan je er naast 
Petplan Maand Gratis  
Verzekering ook voor kiezen 
om een Petplan Goede Start 
mee te geven.

Direct aanmelden? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/registreren 
en houd uw Raad van Beheer 
registratienummer bij de hand.

Voordelen voor het baasje    
  De pup is per overdrachtsdatum een  
maand gratis verzekerd met een Petplan  
Basis pakket (exclusief chipvergoeding).  
Een geruststellende gedachte!

  Geheel vrijblijvend zonder verdere  
verplichting

   Bij verlenging van de proefmaand  
ontvangt het nieuwe baasje een  
gepersonaliseerde penning cadeau

Voordelen voor u
   Uw pups verzekerd over
dragen, een veilig gevoel

  Een cadeautje van u voor  
uw klant

  Als dank voor uw hulp 
spaart u bij iedere  
aanvraag voor een  
vergoeding

Raad van Beheer-bestuurder Mark Wisman (links) overhan-

digt de oorkonde behorende bij de titel van erekeurmeester 

aan Wim van Dijk. Ad van Yperen was helaas verhinderd en 

krijgt zijn oorkonde van de VDH

Twee VDH-keurmeesters benoemd tot 
erekeurmeester

Op vrijdag 3 september jl. werden twee keurmeesters 
van de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse 
Herdershonden (VDH) benoemd tot erekeurmeester: 
Wim van Dijk en Ad van Yperen. Vanwege hun grote 
verdienste voor de VDH zijn beiden tevens benoemd tot 
Bijzonder Lid van Verdienste van de VDH. 

Beide mannen zijn behalve keurmeester ook jarenlang 

zelf tot op het hoogste niveau actief geweest – en 

gebleven – in de africhting. Zo nam Wim van Dijk deel 

aan het NIAK (Nederlands Kampioenschap africhting voor 

Duitse Herders), en vertegenwoordigde Nederland op 

het WUSV (Wereldkampioenschap africhting voor Duitse 

Herders). 

Ad van Yperen is speurfanaat bij uitstek. Hij heeft veel 

betekend voor de opleiding van spooruitzetters en 

-leggers. Zelf werd hij vorig jaar nog Nederlands 

Kampioen met zijn eigen speurhond.

Ook bestuurlijk zijn beiden jarenlang actief geweest op 

verschillende niveaus: in het bestuur van de kringgroep, 

de provincie, Sponsorcommissie (Wim) en de Commissie 

Bijstand Africhting (Ad). Op het verzoek of zij willen 

helpen bij de opleiding en opleidingsprogramma van 

nieuwe africhtingskeurmeesters hebben beiden hun 

medewerking toegezegd.

https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://petplanvoorfokkers.nl/registreren/
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
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.

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 (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

30 oktober 2021:   uitreiking Erespelden Raad van 

Beheer -Mariënwaerdt (ovb)

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond – De Camp, 

Woudenberg

20 november 2021:  Dag van de Lokale Kynologie – 

Aeres Barneveld (voor bestuur 

en kader van aangesloten 

kynologenverenigingen)

4 december 2021:  Algemene Vergadering (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

15 januari 2022:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (locatie nog niet bekend)

16 januari 2022:   Hond van het Jaar Show 2021 

(locatie nog niet bekend)

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
www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
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/petplan


Raadar

Houden van honden

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/

