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RAAD VAN BEHEER BENOEMT 500e 
GECERTIFICEERDE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR!

Onlangs benoemde de Raad van Beheer formeel de 500e gecertificeerde kynologisch instructeur 

van ons land: Bas Esbach van kynologenclub Gooi- en Eemland. Vanaf dat moment draagt hij het 

keurmerk Kynologisch Instructeur. In werkelijkheid ligt het aantal gecertificeerde instructeurs zelfs 

nog hoger, maar doordat veel instructeurs van niet-aangesloten hondenscholen wel een door de Raad 

van Beheer gecertificeerde opleiding volgen maar zich niet bij ons laten registreren, vertekent het beeld. 

A-keurmerk

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat hondenei-

genaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij 

een gekwalificeerde instructeur, herkenbaar aan het 

landelijke keurmerk Kynologisch Instructeur. Gekwalifi-

ceerde instructeurs hebben up to date kennis op het 

gebied van onder andere houding, (oorzaken van) 

gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij honden. 

Ook zijn zij speciaal opgeleid in het overbrengen van 

kennis en vaardigheden. Al met al leidt dit tot het 

verkrijgen van het Raad van Beheer A-keurmerk Kynolo-

gisch Instructeur.

Erkende opleiders

De Raad van Beheer verzorgt de opleiding tot kynologisch 

instructeur en het examen niet zelf. U kunt hiervoor terecht 

bij de volgende opleidingsinstituten: Annorlunda Kynolo-

gisch Kenniscentrum; DogVision; Honden Advies Centrum 

Roermond (HACR); Kynotrain; Martin Gaus Academie; 

Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenop-

voeding en -Opleiding (O&O); Tinley Academie. Al deze 

opleiders worden elke vijf jaar opnieuw geaccrediteerd; 

dan wordt zorgvuldig bekeken of ze nog voldoen aan de 

actuele eisen. Zo blijft de opleiding up to date. De laatste 

accreditatie vond onlangs plaats en is in de afrondende 

fase. Kynologisch instructeurs leren steeds bij in de vorm 

van verplichte nascholingen. Ook deze nascholingen 

worden zorgvuldig bekeken en geaccrediteerd. 

Aanbevolen

Bas Esbach volgde de opleiding bij de Tinley Academie, 

wat hem goed beviel: “Ze werken met veel goede 

docenten die je door de verschillende modules heen 

tegenkomt. Er is een mooie balans tussen theorie en 

praktijk en in de coronatijd hebben ze de online educatie 

prima opgepakt.” Bas beveelt de opleiding zeker aan bij 

andere instructeurs. “De training legt een fundament 

onder wat je al doet en je krijgt nieuwe kennis en 

concepten mee, met name over hoe je kennis en vaardig-

heid overdraagt op andere mensen. Dat is zeer waar-

devol.” De opleiding tot Kynologisch Instructeur is populair: 

de opleidingen zitten allemaal vol tot medio 2022. 

Lees het artikel over de 500e kynologisch instructeur Bas 

Esbach in magazine Onze Hond of op onze website.

Tot voor kort was Bas Esbach (58) eigenaar/directeur van een 
farmaceutisch bedrijf dat hij inmiddels heeft verkocht. Dat 
maakt dat hij nu meer tijd kan besteden aan de hondensport en 
-training. Sinds begin 2020 geeft hij hondentraining bij KC 
(kynologenclub) Gooi- en Eemland. “Ik was er al lid en gaf er 
een reddingshondendemo. Bij die gelegenheid vroegen ze of ik 
zin had om er les te komen geven en ik zei ja. Zo ben ik er 
ingerold.” 

Zijn liefde voor de hond is hem met de paplepel ingegoten. 
Thuis hadden ze altijd honden, onder andere een Bull Terriër, 
Keeshond, Bobtail, Duitse Dog, Ierse Wolfshond... “Ik heb 
daarvan meegekregen dat je elke hond kunt waarderen om 
wat hij kan en wat hij is. Datzelfde kom ik nu ook weer tegen 
in mijn trainingswerk bij KC Gooi- en Eemland. Daar komen 
ook zo veel verschillende honden, die allemaal weer anders 
zijn. Laatst deden we een oefening waarbij de honden door een 
donkere tunnel moesten. Sommige grote stoere honden zijn 
dan nerveus en terughoudend, terwijl een klein vlinderhondje 
er zonder centje pijn doorheen sjeest. Dat vind ik mooi.” 

Reddingshondenwerk
Toen Bas in 2020 bij de KC Gooi- en Eemland begon als hon-
dentrainer, was hij met zijn hond Ruby al op hoog niveau actief 
in het reddingshondenwerk via Reddingshondenwerkgroep de 
Polderspeurders in Almere. Jaren daarvoor was hij met deze 
sport in aanraking gekomen toen hij zelf op cursus was bij KC 
Gooi- en Eemland. Bas: “Mijn hond Ruby bleek zeer getalen-
teerd voor dit reddingswerk en ik groeide met haar mee. En zo 
deed ik in 2018 zowaar mee aan het Wereldkampioenschap 
voor Reddingshonden! Daar werd ik eerste op het onderdeel 
Vlakte.” De twee grootste disciplines in deze sport zijn speu-
ren in het puin en speuren op open terrein, legt Bas uit. “Denk 
bij puin aan een ingestort gebouw, waarbij de hond het huis 
doorzoekt totdat hij met blaffen aangeeft dat hij iemand heeft 
gevonden. In de discipline Vlakte worden er op een perceel 
van 200 x 200 meter drie ‘slachtoffers’ verstopt die de hond 
moet vinden. Een mooie discipline, want de hond moet goed 
luisteren naar jou, maar ook zijn eigen plan trekken.” 

Erkende opleiding
Doordat Bas al zo diep in de hondensport zat, was de stap naar 
het geven van hondentraining makkelijk gezet. Hij moest meer 
tijd gaan investeren in het geven van training, maar dat kwam 
hem wel uit. “Wij deden echt aan topsport ten tijde van het 
WK. Het kostte mij veel tijd en voor Ruby was het een flinke 
fysieke belasting. Dat kon ze eigenlijk niet meer aan. We zijn 
toen veel minder intensief gaan trainen en zo kon ik me meer 
toeleggen op de opleiding voor kynologisch instructeur.” Bas 
vond het belangrijk een erkende opleiding te doen. “Het is fijn 
als er meer mensen meekijken en toezien op hoge kwaliteit. 
Het gegeven dat de erkende opleiding uitgaat van doorlopende 
educatie spreekt me bovendien zeer aan. Het is belangrijk om 
steeds geprikkeld te worden om nieuwe dingen te leren, dan 
blijf je groeien en sta je niet stil.” 

Bas Esbach is de 500e 
erkende kynologisch 
instructeur van ons land
Zomer 2021 werd Bas Esbach officieel door de Raad van Beheer benoemd tot 
kynologisch instructeur. Hij was daarmee de vijfhonderdste gecertificeerde 
instructeur die dit A-keurmerk draagt. De permanente educatie omtrent 
gedrag en opvoeding van honden die de Raad van Beheer instructeurs biedt, 
spreekt hem zeer aan: “Het is belangrijk om steeds geprikkeld te worden om 
nieuwe dingen te leren, dan blijf je groeien en sta je niet stil.” 

Bas Esbach en Ruby.

KEURMERK KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR
De Raad van 
Beheer vindt het 
belangrijk dat 
hondeneigenaren 
een opvoedings-
cursus met hun 
hond volgen bij 
een gekwalifi-
ceerde instruc-
teur, herkenbaar 
aan het landelijke keurmerk Kynologisch 
Instructeur. Gekwalificeerde instructeurs 
hebben up-to-date kennis op het gebied van 
onder andere houding, (oorzaken van) 
gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij 
honden. Ook zijn zij speciaal opgeleid in het 
overbrengen van kennis en vaardigheden. 
De Raad van Beheer verzorgt de opleiding 
tot kynologisch instructeur en het examen 
niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij de 
volgende opleidingsinstituten: Annorlunda 
Kynologisch Kenniscentrum; DogVision; 
Honden Advies Centrum Roermond 
(HACR); Kynotrain; Martin Gaus Academie; 
Nederlandse Vereniging voor Instructeurs 
in Hondenopvoeding en -Opleiding, O&O; 
Tinley Academie.
Al deze opleidingsinstituten worden elke 
vijf jaar opnieuw geaccrediteerd. Dan wordt 
hun opleiding (opnieuw) beoordeeld om te 
zien of deze nog voldoet aan de actuele 
eisen. Zo blijft de opleiding up-to-date. 
De laatste accreditatie vond in 2021 plaats. 
De opleidingen tot kynologisch instructeur 
zitten allemaal vol tot medio 2022. Kynolo-
gisch instructeurs leren steeds bij, in de 
vorm van verplichte nascholingen. Ook 
deze nascholingen worden zorgvuldig 
bekeken en geaccrediteerd. 
De Commissie Kynologisch Instructeur 
(CKI) ziet toe op de kwalitatieve inhoud van 
het keurmerk Kynologisch Instructeur, 
onder meer in de vorm van (her)accreditatie 
van de opleidingsinstituten. De commissie 
bestaat uit deskundigen op diverse trai-
ningsdisciplines en hondensporten. Dit 
zorgt ervoor dat opleiding en nascholing zo 
breed en gedifferentieerd zijn, dat je je na 
het behalen van het diploma in verschil-
lende richtingen van hondensport en 
–opvoeding verder kunt ontplooien.
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In het magazine ‘Onze Hond’ van december staat een 

interview met Bas Esbach

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2021/oh10_2021-raadar-xl-500e-cki.pdf
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(OUD) BESTUURSLEDEN RAAD VAN BEHEER REAGEREN OP 
TELEGRAAF-COLUMN 

In de Telegraaf van 22 november jl. stond een column van dierenarts Piet Hellemans. Daarin stelt hij dat 

het beter is een kruising of hond zonder ras aan te schaffen, dan een stamboomhond. Voorzitter Hildeward 

Hoenderken en oud-bestuurslid Roelof Nuberg reageerden direct met ingezonden stukken in de krant.

.

Reactie Hildeward 

Hoenderken:

‘Collega Hellemans 

schetst een verkeerd 

beeld van de stam-

boomhondenfokkerij. Hij 

stelt dat een stamboom 

niets meer is dan een 

bewijs van afstamming. 

Dit klopt niet, naast een 

afstammingsbewijs is 

een stamboom ook een 

bewijs dat de pup die aangeschaft wordt, gefokt is met 

regels rond gezondheid en welzijn van de ouderdieren. 

Daarnaast worden al deze pups geïdentificeerd en 

geregistreerd door DNA-onderzoek. De Raad van 

Beheer heeft samen met rasverenigingen onderzoeken 

opgezet om gezondheidsproblemen te monitoren en te 

verminderen. Een stamboom is dus niet alleen een 

afstammingsbewijs, maar veel meer dan dat!’

Reactie Roelof Nuberg:

‘Met bezorgdheid heb ik 

het artikel gelezen 

waarin Piet Hellemans 

oproep geen hond met 

stamboom aan te 

schaffen. Ik ken deze 

oproepen, die natuurlijk 

ook al jaren worden 

gedaan door organisa-

ties als Dier&Recht. In 

deze oproepen wordt 

altijd een belangrijke fout gemaakt. Er wordt altijd 

aangenomen dat rashonden (alleen) gefokt worden op 

uiterlijk.

Maar rashonden worden juist vooral gefokt vanwege 

een meer voorspelbaar karakter en gedrag. Niet alleen 

is dat belangrijk om te garanderen dat de aangeschafte 

hond past bij wat men zoekt, in sommige gevallen kan 

het advies van Hellemans zelfs gevaarlijk zijn.

‘Als iemand die al jaren bezig is met deze problema-

tiek vanuit de kynologie, in samenwerking met instan-

ties, wetenschap, overheid en politiek, kan ik verze-

keren dat de problematiek rond bijtincidenten zich 

voornamelijk afspeelt rond honden zonder stamboom.

Als we kijken naar de hetze rond de Pitbull- en Staf-

ford-achtige honden, dan zien we dat het, erkend door 

wetenschap en politiek, niet de stamboomhonden zijn 

die problemen geven. Zo wordt bij een ras als de 

American Staffordshire Terriër het testen op gedrag 

van de ouderdieren als een verplichting gesteld om in 

aanmerking te komen voor een stamboom. 

Het positieve effect van de toepassing van deze test 

op het gedrag is bij de Rottweiler wetenschappelijk 

aangetoond. Het kopen van een Pitbull-achtige of 

andere powerbreed zonder stamboom is vaak de 

aankoop van een tikkende tijdbom en een potentieel 

gevaar voor gezinsleden of anderen. 

‘Het aanbod van in Nederland geboren honden zonder 

stamboom is sowieso bij lange na niet voldoende. 

Sterker nog, het complete Nederlandse aanbod, met 

of zonder stamboom, is nog geen 50 procent van de 

vraag naar honden. Het aanbevelen van het kopen 

van een hond zonder stamboom is dan ook al gauw 

een aanbeveling om een hond te kopen uit de buiten-

landse broodfok en -handel. Getuige een onderzoek 

in opdracht van de overheid (‘Zo ziek als een hond’), 

zijn deze buitenlandse honden beduidend minder 

gezond en gesocialiseerd en hebben zij vaker 

gedragsproblemen. Dit nog los van het dierenleed dat 

achter deze buitenlandse broodfok schuil gaat.

‘Het is jammer en kortzichtig dat de heer Hellemans 

deze elementen verzwijgt in zijn oproep. Ik hoop dat 

hij dit leest en zich bij een volgend bijtincident 

afvraagt of zijn advies niet ook gericht moet zijn op het 

voorkomen daarvan.’

Lees de column van Piet Hellemans in de Telegraaf

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/1215587997/waarom-je-volgens-piet-hellemans-het-beste-een-kruising-of-rasloos-dier-kunt-aanschaffen
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Boek: ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’ 
bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU !
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

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.

Nu  
€ 19,95!

AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN PER 28 NOVEMBER

Zoals u weet, zijn er gezien het sterk toenemend aantal besmettingen nieuwe maatregelen bekendgemaakt voor 

de bestrijding van het COVID-19-virus. De Raad van Beheer volgt de RIVM- en overheidsmaatregelen, hieronder 

een overzicht.

De belangrijkste aanvullende maatregelen van de 

rijksoverheid die sinds 28 november gelden:

 →  Evenementen zijn alleen toegestaan van 06:00 tot 17:00 

uur.

 →  Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en 

wedstrijden.

 →  In sportkantines en op het buitenterras gelden vaste 

zitplaatsen; de horecavoorzieningen van sport- 

accommodaties moeten vanaf 17.00 uur ‘s avonds dicht.

 →  Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommo-

daties en voor kleedkamers geldt een verplicht 

coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.

 →  Daarnaast geld het advies om voor en na het sporten 

1,5 meter afstand te houden, ook op plekken waar geen 

coronatoegangsbewijs verplicht is.

 →  Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar u een 

coronatoegangsbewijs moet laten zien. Dit geldt voor 

horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval nog tot zondag 

19 december aanstaande. Zie ook de coronaposter op 

pagina 4.

Als bovengenoemde maatregelen worden nageleefd, 

hopen wij dat zo veel mogelijk kynologische trainingen 

en evenementen door kunnen gaan. Dit natuurlijk altijd in 

overleg met de lokale overheid/veiligheidsregio. Heeft u 

vragen, neem dan gerust contact op via 

leden@raadvanbeheer.nl

Kerst Winner Show 2021 geannuleerd
Naar aanleiding van de vervroegde persconferentie van het kabinet op vrijdag 26 november jl. heeft de 

organisatie van de Kerst Winner Show 2021 geoordeeld dat de show niet op een veilige en verantwoorde wijze 

georganiseerd kan worden. De nieuwe aanvullende COVID-19-maatregelen maken dit onmogelijk. Daarom is de 

Kerst Winner Show 2021 geannuleerd.

De sterk stijgende besmettingscijfers en de dreigende 

tekorten op de IC’s in Nederland zijn voor onze overheid 

de reden om de COVID-19-maatregelen aan te scherpen. 

Wij betreuren deze situatie zeer, maar kunnen niet anders 

dan onze Kerst Winner 2021 te annuleren. 

Geld retour

Zoals eerder aangegeven ontvangen onze exposanten 

95 procent van het inschrijfgeld retour. Laten wij met 

elkaar zo veel mogelijk gehoor en invulling geven aan de 

huidige regelgeving en noodzakelijke maatregelen om 

deze verschrikkelijke pandemie een halt toe te roepen.

Dank

Wij danken onze exposanten, medewerkers, officials en 

leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen tijdens 

de voorbereidingen van de Kerst Winner Show 2021.  

Het Kerst Winner team

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
mailto:leden@raadvanbeheer.nl


26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:

https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
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VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

DAG VAN DE LOKALE KYNOLOGIE AFGELAST, 
WEL ONLINESESSIE OP 30 NOVEMBER

Helaas heeft de Raad van Beheer, gezien het grote 

aantal afzeggingen, op het laatste moment besloten 

de Dag van de Lokale Kynologie (20 november) af 

te gelasten. We zullen een nieuwe datum bepalen 

in het voorjaar van 2022 en deze zo snel mogelijk 

bekendmaken. 

De geplande presentatie over de dienstverlening van de 

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), gericht op het 

delen van tips en trucs op het gebied van verzekeringen 

en subsidies, willen wij graag op korte termijn online met 

de kynologenclubs delen. Daarvoor hebben wij een 

onlinesessie via MS Teams gepland op dinsdag 30 

november van 20.00 tot ca. 21.00 uur. 

Aanmelden

Voor deze onlinesessie kunt u zich aanmelden met een 

e-mail naar leden@raadvanbeheer.nl onder vermelding 

van uw naam, de naam van de kynologenclub en uw 

e-mailadres. U ontvangt dan een link voor deelname. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via 

leden@raadvanbeheer.nl. We begroeten u graag tijdens 

de onlinesessie en volgend jaar op de Dag van de Lokale 

Kynologie 2022!

Raad van Beheer blij met vuurwerkverbod

De Raad van Beheer is blij met het vuurwerkverbod dat het kabinet alsnog voor de komende Oud & Nieuw heeft 

uitgevaardigd. Vuurwerk is leuk voor veel mensen maar niet voor honden. Jaarlijks lijden vele dieren onder 

extreme angst. Niet alleen de dag van de jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en daarna, als er al veel 

geknald wordt. 

De Raad van Beheer heeft zich daarom al in 2016 

geschaard achter het online vuurwerkmanifest. De 

initiatiefnemers van het manifest zijn voor een verbod op 

consumentenvuurwerk en zien in plaats daarvan liever 

professionele vuurwerkshows. 

Meer informatie

Voor meer informatie over vuurwerk en honden kunt u 

terecht op onze website 

https://hartvoordieren.nl/
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/raad-van-beheer-steunt-vuurwerkmanifest/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/vuurwerk-en-je-hond/
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SPECTACULAIR EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING IN 
NEDERLAND

Van 21 tot en met 24 oktober jl. werd op camping Ronostrand in de Drentse gemeente Een het Europees 

Kampioenschap Coursing gehouden. Precies tien jaar na de vorige Nederlandse editie werd dit grote evenement 

wederom in Nederland gehouden. Het werd – ondanks hondenweer bij de start – een prachtig en geslaagd 

kampioenschap met maar liefst 817 deelnemende honden. Geniet van het prachtige (beeld)verslag.

Corona

In 2020 ging het kampioenschap in Hongarije niet door 

wegens corona, waarna Hongarije zich helemaal terug-

trok. Begin februari bereikte ons het verzoek namens de 

FCI of Nederland het dit jaar zou kunnen organiseren. 

Waar er normaal twee jaar voorbereidingstijd is, moest nu 

alles in een paar maanden op poten worden gezet. 

Sterker nog, de definitieve toestemming van de 

gemeente kregen we pas drie weken van tevoren! 

817 deelnemers

Ingeschreven werden 817 honden, met nog zo’n 72 

reservehonden, van ruim 600 eigenaren uit twintig 

verschillende landen. Een enorme uitdaging. Gezien het 

late tijdstip in het jaar hadden we minimaal vier wedstrijd-

dagen nodig en drie velden. Een behoorlijke aanslag op 

mensen en materiaal! Het wedstrijdterrein werd in 

tweeën verdeeld. Op veld 1 werd het parcours uitgezet 

en bemand door Windhondenvereniging Coursing 

Nienoord Leek. Veld 2 was het terrein van de cour-

sing-vriendenclub CC2000. Achter het erepodium was 

nog een derde (gras)veld, waar de KVW Beringen uit 

België de scepter zwaaide. De velden werden gecontro-

leerd en goedgekeurd door vier juryleden uit vier 

verschillende landen, samen met de FCI-gedelegeerde 

en de coursing-leider. 

Bekijk de prachtige video- 

impressie op Vlogs4Dogs,  

die inmiddels al zo’n 4.000 keer 

bekeken is! 

lees verder op p. 6

FOTO’S: KYNOWEB/RON BALTUS

https://www.youtube.com/watch?v=J7KDjrwNZdc
https://www.youtube.com/watch?v=J7KDjrwNZdc
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Noodweer

Het weer moet ook meewerken. In de nacht voor de 

opening was het noodweer: storm en enorme regenbuien. 

Alles wat we hadden opgebouwd was weggewaaid en 

kapot. Maar belangrijker: alles stond compleet blank! Er 

werd besloten om alleen op de beide zandparcoursen te 

lopen, omdat het water daar sneller wegzakt. De start op 

21 oktober werd verzet van 9 naar 11 uur. Alle honden 

zouden maar éénmaal kunnen lopen. Op veld 2 bleek 

echter het water toch minder gezakt dan gehoopt en kon 

de wedstrijd gered worden door een parcoursaanpassing. 

Wedstrijden

Op donderdag liepen veel verschillende rassen: Ierse 

Wolfshonden (16), Greyhounds (32), Pharaohonden (15), 

Cirnecchi dell’Etna (15), Podenco’s Ibicenco (30) en de 

sprinters Whippets (98) en Italiaanse Windhonden (23). 

lees verder op p. 7
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Op vrijdag was het water op het graspar-

cours gelukkig ook weer gezakt en kon er 

gelopen worden volgens programma door Chart Polski 

(9), Galgo Español (40), Magayar Agar (21), Saluki (116) en 

Sloughi (14). 

Ook zaterdag en zondag verliepen de courses zoals 

gepland: respectievelijk Italiaanse Windhonden (65) en 

Whippets (144) op zaterdag en op zondag met een 

stralend zonnetje Afghaanse Windhonden (71), Azawakhs 

(25), Barsoi (65), Deerhounds (20). 

Te water…

Zondagmiddag liepen de Afghaanse Windhonden op 

veld 1. Waar er al 3½ dag op hetzelfde parcours zonder 

enig probleem honden hadden gelopen, raakten veel 

Afghaanse Windhonden ‘te water’. Sommige eigenaren 

schrokken ervan, de honden renden gewoon het water in 

en leken dan wel helemaal de weg kwijt te zijn. Gelukkig 

gebeurde er niets ernstigs, maar vreemd was het wel.   

Dertig kampioenen

Er waren in totaal 30 titels te verdelen, omdat sommige 

rassen gemixt hadden gelopen. Duitsland voerde de 

medaillespiegel aan met maar liefst zeven kampioenen, 

Nederland, Finland en Tsjechië hadden er elk vier, Polen, 

Zweden, Italië, Zwitserland elk twee en Frankrijk, Dene-

marken en Oostenrijk elk één kampioen. 

lees verder op p. 8
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Media-aandacht

Media-aandacht was er volop.  

Met name de regionale media besteedden er 

veel aandacht aan. Een greep:

RTV Drenthe 

  Dagblad van het 

Noorden 

 

 Het Streekblad 

 Roder Journaal 

 Omroep Brabant 

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd 

kampioenschap. Veel dank gaat uit naar alle 

vrijwilligers, officials en het hele team van 

camping Ronostrand: zonder de inzet van al deze 

mensen was het nooit gelukt! 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/174712/Hondenweer-deert-honderden-windhonden-niet
https://dvhn.nl/drenthe/noordenveld/Hazewindhonden-op-Ronostrand-27102240.html
https://dvhn.nl/drenthe/noordenveld/Hazewindhonden-op-Ronostrand-27102240.html
https://hetstreekblad.nl/artikel/1182844/pekelders-stelen-de-show-op-ek-coursing-voor-winshonden.html
https://roderjournaal.nl/artikel/1182770/kleine-en-heel-grote-windhonden-racen-hun-ek-vol-gas-over-het-ronostrand-in-een.htm
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3332139/Brabant-Vandaag/aflevering/3920577/Brabant-Vandaag
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DATABANK HONDEN KLAAR VOOR NIEUWE I&R HOND

Op 1 november jl., als een van de weinige databanken precies volgens plan, had 

de Raad van Beheer de vereiste koppeling tussen de nieuwe I&R-regeling en de 

Databank Honden online geregeld. Door een goede voorbereiding werkte vrijwel 

alles zonder storing vanaf de eerste dag dat de nieuwe I&R Hond-regeling inging! 

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) 

Hond moeten zorgen voor betere controle op de honden-

handel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter 

kan worden aangepakt. In dit 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. Hierover hebben 

wij onze fokkers uitgebreid ingelicht via onze eigen 

communicatiekanalen, zoals mailings, nieuwsbrief Raadar 

en de website, en hebben daarbij verwezen naar de 

desbetreffende webpagina van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). 

Databank Honden

Van belang was dat ons portaal Databank Honden tijdig 

online zou kunnen worden gekoppeld met de I&R Hond. 

Dat is uitstekend gelukt. Ons portaal Databank Honden 

was een van de weinige portalen die meteen op 1 

november ‘live’ ging en waar alles goed liep. Meer dan 

95 procent van de fokkers bij wie de eerste week van 

november een nest werd gechipt, had zijn UBN-nummer 

al aangevraagd en geregistreerd. Op 1 november werden 

er meer dan honderd betaalde meldingen gedaan op 

Databank Honden, wat meer is dan op een gemiddelde 

dag - dit is allemaal goed verlopen. 

Dierenartsen ingelicht

In een mailing op 9 november jl. hebben wij de dieren-

artsenpraktijken op de hoogte gesteld van de wijze 

waarop wij ons hebben voorbereid op de nieuwe I&R-re-

geling. Aan onze standaard werkwijze is per 1 november 

niets veranderd. Wij chippen de stamboomhondenpups 

bij de fokker binnen zeven weken en melden die eerste 

verplichte chipregistratie rechtstreeks bij de centrale 

databank van de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

land (RVO). Daarna meldt de fokker zich bij de dierenarts 

voor het paspoort en de vaccinaties. Daarbij registreert 

de dierenarts het paspoort via een aangewezen portaal. 

Keuze

Het is aan de fokker bij welk portaal hij het nest stam-

boompups registreert. De Raad van Beheer adviseert 

daarvoor het portaal Databank Honden. De fokker kan 

namelijk bij de geboortemelding in Databank Honden 

gebruikmaken van zijn account op mijnrvb.nl, waardoor 

in één keer alle nestgegevens, inclusief het chipnummer 

van de moederhond, kunnen worden overgezet naar de 

RVO. Ook de pupkoper moet zelf de pup aanmelden bij 

een portaal. De nieuwe eigenaar kan de pup via zijn 

account in mijnrvb.nl ook weer via één druk op de knop 

makkelijk aanmelden bij Databank Honden.

Eenvoudiger

Door de aanpassingen in mijnrvb.nl en de koppeling met 

Databank Honden wordt de verplichte registratie voor de 

fokker en de pupkoper een stuk eenvoudiger. 

Voor meer informatie zie 

www.houdenvanhonden.nl/rvoregistratie.

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

http://mijnrvb.nl
http://mijnrvb.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/rvoregistratie
http://www.dutchdogdata.nl
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REÜNIE OUD-BESTUURSLEDEN RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 30 oktober jl. organiseerde de Raad van Beheer een reünie van oud-bestuursleden, bedoeld als 

regelmatig terugkerende activiteit. We blijven graag in contact met oud-bestuursleden van wie velen jarenlang een 

groot deel van hun vrijetijd besteedden aan de rashond in welke vorm of discipline dan ook. De inbreng van hun 

kennis en ervaring op regelmatige basis stellen wij zeer op prijs. 

Op de foto ziet u oude en huidige bestuurders bijeen. Staand van links naar rechts Evert Mulder, Albert Hensema, 

Mark Wisman, John Lijffijt, Frans Krijbolder, Jakko Broersma, Jack Alberts, Hildeward Hoenderken, Pieter Burema en 

John Wauben. Zittend vlnr Roelof Nuberg, Hugo Stempher, Els Siebel, Marion ten Cate, Ilona Lodders en Gabri Kolster

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.

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

https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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Freek Klijzing kandidaat voor bestuur Raad van 
Beheer

Ter aanvulling van het bestuur van de Raad van Beheer draagt het bestuur de heer Freek Klijzing, in het dagelijks 

leven directeur Welzijn College ROC Midden Nederland, voor als kandidaat. In de Algemene Vergadering van 4 

december aanstaande zullen onze leden zich daarover uitspreken. Hieronder stelt Freek Klijzing zich aan de hand 

van vijf vragen aan u voor.

Wat is uw belangrijkste motivatie om u 

kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie 

bij de Raad van Beheer?

‘Vanuit mijn hobby, het fokken van 

rashonden en in mijn geval de Stabyhoun, 

ben ik bekend geraakt met de Raad van 

Beheer. Ik denk en hoop mijn diverse 

bestuurlijke ervaringen te kunnen inzetten 

om de organisatie verder te helpen bij de 

realisatie van de geformuleerde doelstel-

lingen en ambities.’

Wat voor type bestuurder bent u en wat kan de kynologie 

van u verwachten?

‘Ik ben een bestuurder die altijd onderzoekt hoe organisa-

ties beter kunnen worden. Hierbij kijk ik naar (werk)

processen en de mensen die erbij betrokken zijn. ‘Hard op 

de inhoud en zacht op de relatie’ vind ik belangrijk. Bij 

uiteenlopende standpunten/meningen/aannames onder-

zoek ik waarop we elkaar wel kunnen vinden en kunnen 

samenwerken voor het hogere doel.’

Wat vindt u goed gaan binnen de kynologie? En wat zou u 

willen veranderen?

‘De afgelopen periode zijn er meer contacten/relaties 

aangehaald, op verschillende fronten. Er is veel 

media-aandacht voor kynologie. Waar ik een bijdrage aan 

wil leveren is dat de kynologie positiever in 

het daglicht komt te staan. Een organisatie 

die qua inrichting en bemensing klaar is 

voor de toekomst is hiervoor het middel.’

Welke portefeuille(s) hebben uw speciale 

aandacht en met welke ervaring en kennis 

denkt u invulling te kunnen geven aan deze 

portefeuille(s)?

‘Ik heb gewerkt als directeur van de 

mbo-opleidingen dierverzorging en paraveterinair. Op dit 

moment ben ik directeur van de mbo-opleidingen in de 

sector welzijn. Een mooie basis en combinatie om naast 

mijn bestuurlijke ervaring mee te nemen en aanvullend te 

zijn op de expertise van de overige bestuursleden. Ik heb 

geen specifieke voorkeur en stem graag in samenspel met 

de andere bestuurders de portefeuilles af.’

Hoe ziet u de toekomst van de rashond?

‘Veel hangt af van de samenwerking met en tussen de 

rasverenigingen onderling en in de relatie met de Raad. 

Door goed te luisteren (ook naar wat er in de maatschappij 

leeft), individuele belangen opzij te zetten, anderen ook 

iets te gunnen, het hogere doel met elkaar na te streven, 

kunnen we samen werken aan de toekomst van de 

rashond. Gezondheid en welzijn van onze honden staan 

hierbij centraal.’

FOKKER-ENQUÊTE OVER DIENSTVERLENING DIERENARTSEN

Medio november heeft de Raad 

van Beheer een enquête uitgezet 

onder fokkers en eigenaren van 

stamboomhonden om meer inzicht 

te krijgen in de beschikbaarheid van 

de dienstverlening van dierenartsen 

aan de fokkerij. 

De laatste jaren is het aantal honden in Nederland sterk 

toegenomen. Dat zorgt ook voor een toegenomen vraag 

naar medische zorg door dierenartsen. De Raad van 

Beheer wil graag weten hoe met 

name de fokkers en eigenaren van 

stamboomhonden deze medische 

zorg ervaren. Ook willen we graag 

weten of dit van invloed is op het 

houden van honden en de fokkerij. 

De enquête kon tot 19 november jl. 

worden ingevuld. Er hebben bijna 

2.000 fokkers meegedaan, een overweldigend groot 

aantal! Dank aan alle respondenten. Wij houden u op de 

hoogte van de uitkomsten!
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UITREIKING ERESPELDEN 2021

Op zaterdag 30 oktober jl. vond in Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse uitreiking van de Raad van Beheer-

erespelden plaats. Buitengewoon verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen en 

worden voorgedragen door collega-kynologen. Voorzitter Hildeward Hoenderken van de Raad van Beheer verrichtte de 

officiële handelingen. 

vlnr voorzitter Hildeward Hoenderken, Jan Wierbos, Miranda Jongenelen-van Geel, Monique Barten, Casper Knippenborg, Lies 

van Essen-van der Hout, Olga Homans-Ox, Gea Westerhof-Ritzema, Saskia Rathenau-Beyerman, José  Zijlmans, Lex Quartel, 

Cees Beersen en Jack Alberts

Dit jaar zijn Zilveren Erespelden uitgereikt aan:

Monique Barten, Cees Beersen, Miranda Jongenelen - van Geel en Jan Wierbos

Gouden Erespelden zijn uitgereikt aan:

Jack Alberts, Lies van Essen - van der Hout, Olga Homans - Ox, Casper Knippenborg, Lex Quartel,  

Saskia Rathenau - Beyerman, Gea Westerhof - Ritzema, José Zijlmans

Iedereen van harte gefeliciteerd!
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GESLAAGDE DAG VAN DE WERKHOND

Op 31 oktober jl. organiseerde de Raad van Beheer, 

in samenwerking met de Commissie Werkhonden en 

Royal Canin, de Dag van de Werkhond. Een hele dag 

vol inspirerende lezingen speciaal voor kynologisch 

instructeurs van werkhondensporten, zoals Internationaal 

Gebrauchshund Prufung (IGP) en reddingshonden. Bijna 

honderd enthousiaste instructeurs namen deel.

De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) en de 

Commissie Werkhonden (CWH) werkten samen om een 

programma samen te stellen speciaal voor de werk-

hondensporten. De Dag van de Werkhond, die in 2019 

voor het eerst werd georganiseerd en zeer goed werd 

ontvangen door de instructeurs, staat in het teken van 

dit sportprogramma. 

Spreker: Marieke van der Burgt

Het programma werd geopend door 

Marieke van der Burgt. Zij gaf een 

uitleg over het vertalen van de 

leerprincipes in het speuren naar 

praktijkoefeningen. Een gedegen 

lezing die aanleiding gaf tot prima 

vragen, waardoor er een boeiend 

samenspel tussen inleider en kynologisch instructeurs 

ontstond. Rapportcijfer inhoud lezing: 8,6.

Spreker: Ronald Mouwen

Een bekende naam in de FCI Agility 

is keurmeester en dierenarts Ronald 

Mouwen. Hij gaf in een zeer gede-

tailleerde lezing uitleg over het hoe 

en waarom op een bepaalde manier 

springen en bewegen moet worden 

aangeleerd. Een item dat in de sport 

met soms hoge belasting een hot 

item is. Rapportcijfer inhoud lezing: 8,6.

Spreker: Digna Schoone-

boom

Als laatste spreker gaf Digna 

Schooneboom een lezing over 

het gebruik van de clicker. In 

de opleiding tot kynologisch 

instructeur komt dit natuurlijk 

ook aan de orde, maar de 

vertaling naar de IGP-sport is toch wat specialistischer. 

Rapportcijfer inhoud lezing: 7,3.

Zeer goed ontvangen

De Dag van de Werkhond is zeer goed ontvangen. In de 

evaluatie kreeg de dag het rapportcijfer 9 van de deelne-

mers! Van de deelnemers vindt 97 procent dat wij deze 

dag moeten blijven organiseren, 3 procent onthield zich 

van stem. En 99 procent zou de dag aanbevelen aan 

andere instructeurs. Enkele reacties op Facebook: ‘Weer 

een toporganisatie en interessante lezingen. Hopelijk 

volgend jaar weer van de partij.’ En: ‘Het was een goed 

georganiseerd, leerzaam dagje!’

De organisatie dankt ook partner Royal Canin. We 

kunnen met elkaar tevreden terugkijken op een zeer 

zinvolle en leerzame nascholing. Daarom staat de dag nu 

al gepland voor zaterdag 20 augustus 2021. Zet alvast in 

uw agenda!

Bijna 100 geïnteresseerde instructeurs in de zaal...

En natuurlijk kreeg iedereen na afloop een certificaat!
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EIGENAREN STAMBOOMPUPS WERKEN SAMEN TEGEN 
MALAFIDE HONDENHANDEL

De oproep van de Universiteit Utrecht om mee te helpen 

een methode te ontwikkelen om de illegale import van te 

jonge pups uit het buitenland tegen te gaan (zie hier boven), 

is niet aan dovemansoren gericht. De Raad van Beheer 

ondersteunt de actie actief, wat er al toe heeft geleid dat 

meer dan 200 eigenaren van stamboompups meedoen!

De Raad van Beheer wil er alles aan doen om de malafide 

hondenhandel aan banden te leggen en liefst helemaal 

onmogelijk te maken. De samenwerking met het Expertise-

centrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht is een van de activiteiten die we op dit terrein 

ontwikkelen. Wij zien het onderzoek van het expertisecen-

trum als zeer veelbelovend en hebben er alle vertrouwen in 

dat dit kan leiden tot een sluitende methode om de illegale 

import van te jonge pups uit het buitenland tegen te gaan. 

Daarom gaan we door met het via onze chippers enthousi-

asmeren van fokkers van stamboomhonden om mee te 

doen. De malafide hondenhandel moet stoppen!

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. 

http://www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling
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MOOie HOLLAND CUP EN BLEISWIJK DOGSHOW 

In samenwerking met KC Dordrecht en omstreken organiseerde de Raad van Beheer op 6 en 7 november jl. in het 

Plantarium te Hazerswoude-Dorp de 29e en 30e internationale CAC/CACIB-hondenshow. Op zaterdag de eerste 

Holland Cup nieuwe stijl, met kwalificatie voor Crufts en op zondag de jubileumshow met dubbel CAC vanwege 

het 100-jarig bestaan van KC Dordrecht en 25 jaar Dogshow Bleiswijk. 

In 2020 konden beide shows geen doorgang vinden in 

verband met de toen geldende COVID-19-maatregelen. 

KC Dordrecht en omstreken is de vereniging van waaruit 

de showorganisatie is ontstaan. De oudste stad van 

Holland Dordrecht heeft zelf geen evenementenlocatie 

die groot genoeg is om een internationale hondenten-

toonstelling te organiseren. Dat is dan ook de reden dat 

men moest uitwijken eerst naar Rotterdam en later 

Bleiswijk om uiteindelijk te belanden in het Plantarium te 

Hazerswoude-Dorp. De inschrijvingen moesten vroeg-

tijdig worden gesloten omdat het maximaal toe te laten 

aantal honden per dag was bereikt. 

Keurmeesters

De shows konden weer beschikken over een ervaren 

internationaal keurmeestercorps, van wie de Roemeense 

Dagmar Klein op zaterdag 6 november Best In Show 

keurde op de Holland Cup. Rony Doedijns deed op 

zondag 7 november de Best In Show-keuring op de 

jubileumshow van KC Dordrecht. 

Winnaars

Best In Show op de Holland Cup 2021 werd Grote 

Keeshond Percy Red La Dolce Vita van de Française 

Aline Quicray. 

Best In Show op de jubileumshow van KC Dordrecht werd 

Schotse Herdershond Belrosa Always On My Mind van 

de Zweedse Anne-Marie Drougge.

Video-impressie 

Vanwege de bijzondere jubilea van beide shows is er 

een mooie video-impressie door de Raad van Beheer 

gemaakt. Je kunt deze bekijken op het youtube- 

kanaal van de Raad van Beheer www.youtube.com/

raadvanbeheer.

Best In Show Holland Cup Best In Show Bleiswijk Dogshow

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.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.puppyverschillen.nl/
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GESLAAGDE LEZING OVER SKELETAANDOENINGEN IN 
RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR

Op zaterdag 20 november jl. hield prof. dr. Herman 

Hazewinkel in het kader van de Raad van Beheer 

Kennis Tour 2021 zijn lezing ‘Heupdysplasie, 

elleboog dysplasie, patella luxatie en andere 

skelet aandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en 

voorkómen’. De deelnemers gaven de lezing een 

dikke 9 als rapportcijfer. Reactie: ‘Zeer nuttige en 

interessante lezing. Goede diepgang, veel informatie. 

Heerlijk!’

De lezing, die gepland stond voor 20 november vorig jaar, 

werd nu onder beperkende COVID-19-maatregelen alsnog 

gehouden. Dat betekent dat er slechts een beperkt aantal 

deelnemers was, die 1,5 meter afstand tot elkaar moesten 

bewaren. Omdat er nu dus minder mensen konden 

deelnemen dan zich vorig jaar hadden opgegeven, komen 

er volgend jaar nog meer inhaalsessies. 

Inhoud

De beoordeling van HD en ED wordt in het kader van de 

door de Raad van Beheer georganiseerde screening 

verricht door een beoordelingspanel, aan de hand van 

hoogkwalitatieve röntgenopnamen. Tijdens de lezing werd 

onder meer getoond hoe deze gemaakt worden en wat 

daarop te zien kan zijn. De diagnose patella luxatie (PL) 

moet níet op de röntgenfoto, maar bij de hond zelf gesteld 

worden door de dierenarts. De wijze van onderzoek werd 

getoond en de verschillende graderingen werden 

besproken. Enkele minder vaak voorkomende erfelijke 

skeletaandoeningen waarop niet wordt gescreend in 

Nederland, zoals de ziekte van Calvé-Legg-Perthes, 

Craniomandibulaire Osteopathie, Erfelijke Elleboogluxatie, 

Dwerggroei en spondylose werden eveneens besproken.

Voor deze sessie werden 15 nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters toegekend.

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

https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://petplanvoorfokkers.nl/registreren/
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Winnaar Nimrod 2021 is Labrador Retriever Cate

Op maandag 8 november jl. vond in Gieten (Dr.) de 47e Nimrod plaats, de jaarlijkse topwedstrijd voor jachthonden. 

Wegens één ziekmelding verschenen 17 in plaats van (de traditionele) 18 deelnemers met hun voorjager aan 

de start. Winnaar van het spektakel, dat door 2.000 mensen werd bezocht, werd Labrador Retriever Cate van 

voorjager Jos Pieters. 

De weersomstandigheden waren koud en over het 

algemeen wel droog. De sfeer zat er goed in. De 

wedstrijd was zo ingericht dat de proeven voor de 2.000 

bezoekers goed te volgen waren. De organisatie, te 

weten de Commissie Jachthondenproeven (CJP) van 

ORWEJA, kijkt dan ook terug op een geslaagde dag.

Verschillende rassen

Verschillende jachthondenrassen gaven acte de 

présence: Duitse Staande Langhaar, Duitse Staande 

Korthaar, Duitse Staande Draadhaar, Viszla Korthaar, 

Labrador Retriever, Golden Retriever, Heidewachtel, 

Grote Munsterlander en Flatcoated Retriever. 

De 17 deelnemers aan de Nimrod 2021, klaar voor de start

Trotse winnares Jos Pieters met haar Labrador Retriever Cate Cate in actie tijdens een van de proeven
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Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

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!

Ze moesten proberen tijdens een drietal proeven om alle 

negen apporten binnen te brengen. De proeven waren 

afwisselend opgebouwd, waarbij de honden onder meer 

een lang geurspoor (‘sleep’) moesten volgen, een apport 

moesten zoeken in een dichte begroeiing en buiten het 

zicht van hun voorjager zelfstandig moesten werken om 

het apport binnen te halen.

AA-diploma

In totaal hebben elf jachthonden en hun voorjagers alle 

apporten binnengebracht – een vereiste om kans te maken 

op de winnaarstitel. Deze elf honden krijgen een AA-di-

ploma, het hoogst haalbare binnen de jachthondenwereld. 

Dit diploma is alleen te behalen op de Nimrod, en een hond 

mag in zijn leven maar eenmaal deelnemen aan de Nimrod. 

Na een wedstrijddag die eindigde rond half vijf, kwam 

Labrador Retriever Cate met 278 punten (300 punten is het 

maximaal haalbare) als beste uit de bus.

De Nimrod werd door 2.000 bezoekers gevolgd...

Opnieuw winnende hond Cate in actie, nu met prooi in het water...

http://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
https://www.eukanubabreederclub.nl/
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Raad van Beheer en Jagersvereniging werken 
samen aan reorganisatie ORWEJA

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en 

de Raad van Beheer slaan de handen ineen om de 

Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA) 

te reorganiseren. Eerstvolgende stap is de aanstelling, 

in het eerste kwartaal 2022, van een onafhankelijke 

‘kwartiermaker’ die met een duidelijke opdracht aan 

het werk gaat. Streven is om per 1 januari 2023 met een 

‘ORWEJA 2.0’ van start te gaan.

De afgelopen jaren waren er veel veranderingen in onder 

meer wetgeving, organisatiestructuur, activiteiten en 

personele bezetting. De hierdoor ontstane nieuwe 

situatie rechtvaardigt een nieuwe start met een ‘blanco 

pagina’, zodat alle opties voor een kansrijke doorstart 

nog open liggen.

Kwartiermaker

De kwartiermaker komt niet uit de honden/jachtwereld, 

maar is wel professioneel bekend met complexe vraag-

stukken die zich voordoen in samenwerkingsvormen. 

Uiteraard worden de belanghebbende partijen uitgeno-

digd om te participeren in het proces dat moet leiden tot 

een werkbare structuur voor ORWEJA. 

Tijdpad

Eind eerste kwartaal 2022 moet er een heldere basis-

structuur liggen, die wordt gedragen door alle betrok-

kenen. Dan volgt bestuurlijk overleg voor de volgende 

stap in het proces, om het proces medio augustus 2022 

af te ronden. Dan kan het uiteindelijk resultaat worden 

meegenomen in de algemene ledenvergaderingen van 

beide organisaties, zodat ORWEJA per 1 januari 2023 in 

een nieuwe structuur kan starten. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

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 

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/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
http://www.puppyverschillen.nl
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IN MEMORIAM FRITS MATZEN

Op 1 november jl. overleed op 85-jarige leeftijd kynoloog in hart en nieren Frits Matzen. Frits was ruim 36 jaar 

keurmeester van rassen in groep 3, 8 en 9 en vervulde tevens diverse functies in de landelijke kynologie. Zo was 

hij secretaris van de Amerikaanse Cocker Spaniel Club Nederland en voorzitter van de Clumber Spaniel Club 

Nederland. In 2008 werd hij door de Raad van Beheer onderscheiden met de Gouden Erespeld.

Frits Matzen werd in 1936 geboren in Amsterdam en stapte 

op 24 juli 1975 “officieel” in de kynologie met de registratie 

van de kennelnaam “Of The Crow’s Nest”. Onder deze 

kennelnaam fokte het echtpaar Matzen Amerikaanse 

Cocker Spaniels en Shih Tzu’s, met als hoogtepunt het 

Wereldkampioenschap in 1981 in Dortmund voor een door 

hen gefokte Amerikaanse Cocker Spaniel. Frits was 36 jaar 

keurmeester van rassen in groep 3, 8 en 9 en was daar-

naast vaak in de ring te vinden als ringmedewerker.

Naast zijn kynologische activiteiten had Frits Matzen een 

grote belangstelling voor munten, die hij al op 12-jarige 

leeftijd begon te verzamelen. Hij bouwde zijn collectie uit tot 

een zeer uitgebreide, bijzondere verzameling van kynologi-

sche “prijspenningen”, waaronder zeer fraaie, zeldzame 

exemplaren. Het verzamelen van deze munten werd een 

passie, die onder meer is vastgelegd in een catalogus van 

zijn hand: “Nederlandse Kynologische Penningen”. 

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met 

het verlies.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer 

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.

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)

Frits Matzen (midden) in zijn nopjes tijdens het keuren

https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
http://www.onzehond.nl/raadar
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KORT VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP SPEUREN IN 
HONGARIJE 

Van 26 tot en met 31 oktober jl. werd in Tápiószentmárton 

(Hongarije) het Wereldkampioenschap Speuren 2021 

gehouden. Beste Nederlander werd Roland Scholten, die 

een negende plaats veroverde.

Het Nederlandse team bestond dit jaar uit Roland 

Scholten met Sita van Meerblick, Ad van Yperen met 

Erik van Alpauver Haus, Barbara Matekovic met Nick 

Peyotle en als coach Anja Matekovic. Vanwege een 

recordaantal deelnemers kon Barbara Matekovic helaas 

niet in actie komen. 

Droog

Er werd gespeurd op gras en op akker. De grond was erg 

droog, want er was al een aantal weken geen regen 

gevallen. Ook deze week was het rond de 20 graden en 

s ’nachts onder het vriespunt. Als keurmeesters traden 

op Erik S. Ahrends en Aivo Oblikas. Beide keurmeesters 

hebben het gehele evenement strak, sportief en fair 

gekeurd.

Uitslagen 

Eerste individueel werd de Deense Liselotte Nielsen met 

Hesseballe Goa, gevolgd door de Oekraïense Gulnara 

Markova met Lili en als derde de Sloveen Tomas Rezonja 

met Erja Marshall Dogs. De eerste plaats bij de landen-

teams werd behaald door het team van Slovenië. 

Volgend jaar vindt het Wereldkampioenschap Speuren 

van 20 tot en met 24 april plaats in Polen 

(zie ook www.FCI-IGP-FH2022.pl).

Team NL met van links naar rechts Ad van Yperen, Barbara 

Metekovic en Roland Scholten

Ad van Yperen en zijn hond in actie op het veld

NIEUW PER 15 NOVEMBER: HANDBOEK STATUTEN & 
REGLEMENTEN 

In de Algemene Vergadering van 16 oktober jl. zijn er onder meer besluiten genomen over het gebruik van SNP-

markers en fokverbod (limited registration). De regels daarvoor zijn op 15 november jl. in werking getreden. 

Het gaat om de volgende artikelen: 

 →  SNP: artikel 2 Algemene Voorwaarden van Levering 

(AVvL);

 →  Fokverbod: artikelen I.4, III.14, III.21, III.28 en VIII.9 

Kynologisch Reglement (KR).

Nieuwe naam

Daarnaast is besloten de titel van het document waarin 

alle basisregelgeving is opgenomen, om te dopen in 

‘Handboek Statuten & Reglementen Raad van Beheer’. 

De titel Kynologisch Reglement (KR), die tot nu toe altijd 

werd gebruikt, dekt namelijk de lading niet. Naast het KR 

staan er namelijk nog andere reglementen in.

Datum inwerkingtreding

Nieuw is ook dat we voortaan per artikel de datum van 

inwerkingtreding opnemen. We zijn daarbij teruggegaan 

tot 1 juli 2020, toen de grote wijziging van het tuchtrecht 

werd ingevoerd. In het vervolg zullen we steeds bij de 

wijziging van een artikel de datum van inwerkingtreding 

toevoegen.

Het ‘Handboek Statuten & Reglementen Raad van 

Beheer’ is terug te vinden op onze website 

http://www.FCI-IGP-FH2022.pl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/handboek-statuten-reglementen/
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OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde 

keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij elkaar. U 

kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

OPLEIDINGEN: EXAMENDATA 2022 BEKEND

De examendata voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) landelijk en de cursus Voortgezette 

Kynologische Kennis (VKK) in 2022 zijn bekend. Noteer in uw agenda!

BFH landelijk 

De examens voor de Basiscursus 

Fokken en Houden van honden 

(BFH) vinden plaats in zalencentrum 

De Camp te Woudenberg op:

 → zaterdag 11 juni 2022,

 → zaterdag 22 oktober 2022.

Studenten zamelen geld in voor Stichting 
Hulphond

Op donderdag 9 december vindt in Nijmegen een kerstmarkt plaats voor 

Hulphond Nederland. Enthousiaste studenten van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN) zamelen hiermee geld in voor de opleiding tot 

hulphond van een nieuwe Hulphond-pup.  

De studenten zamelen geld in om nieuwe pups te kunnen 

adopteren en een opleiding tot hulphond te financieren. 

Het geld wordt opgehaald met de opbrengst van verschil-

lende stands op de kerstmarkt met onder andere warme 

chocomel, oliebollen en kerstversiering. Alle jonge 

kinderen op de kerstmarkt zal gevraagd worden om via 

een bingokaart knuffelhulphond Flip te helpen om voor 

zijn vriendjes geld in te zamelen. 

U bent welkom!

Wees welkom op de Nijmeegse kerstmarkt en draag uw 

steentje bij aan het mooiste kerstcadeau ooit: een 

hulphond voor iemand die het nodig heeft. De kerstmarkt 

vindt plaats op 9 december tussen 15:00 en 21:00 uur op 

de Verlengde Groenestraat 75 in Nijmegen. Tot dan! 

Hulphond 

Nederland werkt 

vaker samen met 

studenten en 

scholieren in de 

vorm van 

gastlessen, 

sponsorlopen en 

acties. Bovenstaande actie is er een van een groep 

hbo-studenten. In Leiden lopen ook verschillende acties. 

Lees meer op www.helphulphond.nl 

VKK 

Alle examens voor de cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) worden 

altijd op vrijdag afgenomen op het kantoor van de Raad van Beheer aan de 

Emmalaan te Amsterdam. De data zijn:

 → 25 februari 2022,

 → 25 maart 2022,

 → 29 april 2022,

 → 27 mei 2022,

 → 30 september 2022,

 → 28 oktober 2022,

 → 25 november 2022.

https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
http://www.helphulphond.nl
https://hulphond.nl/
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‘RAAD HET RAS’ november: Basenji

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

aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotobureau Kynoweb plaatsen 

we een troebele foto van een rashond en u moet raden om welk ras het gaat. 

Onder de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand het boek 

‘Fokken van rashonden’ verloot. De winnaar kan ook kiezen voor een gratis sessie 

van onze Kennis Tour. 

De rashond van de maand november is Basenji. Winnaar van deze maand is Jamara 

Admiraal uit Bergum. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. 

 Gefeliciteerd!

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.

HONDENBESCHERMING LEVERT 
SYLLABUS WETGEVING VOOR 
OPLEIDING KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR

Op verzoek van de Raad van Beheer heeft de Koninklijke 

Hondenbescherming een syllabus over relevante wet- en regelgeving 

samengesteld voor onze opleiding tot Kynologisch Instructeur.

Onlangs plaatsten wij de syllabus ‘Relevante wet- en regelgeving op het 

terrein van honden ten behoeve van het examen Kynologisch Instructeur’ 

als download op onze website. De syllabus, die vrij te downloaden is, werd 

samengesteld door mr. Just de Wit, beleidsadviseur dierenrechten van de 

Hondenbescherming. Alle gecertificeerde opleidingsinstituten die de 

opleiding tot Kynologisch Instructeur aanbieden, hebben de syllabus 

eveneens tot hun beschikking gekregen.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
http://www.databankhonden.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/kynologisch-instructeur/cki_syllabus-wet--en-regelgeving-cki.pdf
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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.

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:Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl
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/petplan
http://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

