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Teylingen VERKOZEN TOT meest hondvriendelijke 
gemeente!

Op Werelddierendag, 4 oktober, werd gemeente Teylingen door de Raad van Beheer en de Koninklijke 

Hondenbescherming uitgeroepen tot Meest Hondvriendelijke Gemeente van Nederland. Na een oproep aan 

hondenliefhebbers werden er vijftien gemeenten genomineerd. Een jury van deskundigen selecteerde drie 

gemeenten die nader werden onderzocht en beoordeeld. Gemeente Teylingen kwam als beste uit de bus.

Om te weten welke gemeenten goed werken aan een 

afdoend hondenbeleid, deden we een oproep onder 

30.000 hondenliefhebbers om de gemeente van hun keuze 

te nomineren. Uit de binnengekomen nominaties heeft onze 

jury een top-3 gekozen: Dronten, Heemstede en Teylingen. 

Drie gemeenten

Uiteraard is veel tijd en energie 

gestoken in het beoordelen van 

deze drie gemeenten. Een team 

van beoordelaars en een videop-

loeg zijn er poolshoogte gaan 

nemen en hebben zorgvuldig 

kennis genomen van de belang-

rijkste voorzieningen voor 

honden. Daar kwamen verwachte, 

maar ook verrassende zaken uit 

naar voren, waardoor de keuze 

voor de winnaar duidelijk werd. 

Eén zo’n verrassing was dat er in 

een bepaalde gemeente wel 

losloopgebieden waren aange-

wezen, maar dat die vaak ook 

werden doorkruist door fiets-

paden – wat met elkaar in conflict 

is. De video’s uit de drie 

gemeentes zijn gepubliceerd op 

de socialmediakanalen en 

websites van de Raad van Beheer 

en de Hondenbescherming, waarna leden en geïnteres-

seerden de video’s konden ‘liken’. Deze likes telden voor 

een derde mee in de uiteindelijke beoordeling.

Teylingen wint!

Uiteindelijk koos de jury, bestaande uit deskundigen van 

de Hondenbescherming en de Raad van Beheer, 

editie
oktober
2022

Wethouder Heleen Hooij (voorheen verantwoordelijk voor het hondenbeleid),Raad van 

Beheer-directeur Rony Doedijns, Hondenbescherming- directeur Daphne Groenendijk, 

voorzitter Hildeward Hoenderken en wethouder Reny Wietsma. Zittend: juryhond Syb 

en  presentatrice Annemarie Brüning

Lees verder op p. 2
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Teylingen tot winnaar van 2022. In Teylingen (Sassenheim, 

Voorhout en Warmond) zijn in verhouding tot het inwoners-

aantal en oppervlakte de meeste losloopgebieden voor 

honden. De gemeente heeft omheinde losloopveldjes en 

er is op eiland Koudenhorn in Warmond een hondenzwem-

strand dat het hele jaar door vrij toegankelijk is. Er wordt 

geen hondenbelasting geheven en toch zijn er in de hele 

gemeente ruim voldoende gratis poepzakjes en afval-

bakken om deze in te deponeren. En misschien wel het 

belangrijkste: het bewonersplatform, Stichting Platform 

Hondenvrienden, dat overlegt met de gemeente bij aanleg 

van nieuwe wijkjes en herinrichtingen om de voorzie-

ningen voor onze geliefde viervoeters te optimaliseren. 

Dat er geluisterd wordt naar hondenbezitters is werkelijk 

een zeer positief punt in de beoordeling. Daar kunnen 

andere gemeentes van leren, vindt de jury. 

‘Enorme eer’

‘Het is een enorme eer om als eerste gemeente deze 

bijzondere prijs in ontvangst te mogen nemen’, aldus een 

opgetogen wethouder Reny Wietsma. ‘Ik had natuurlijk 

de hoop dat we zouden winnen, zeker omdat onze 

inwoners zelf ook zeer betrokken zijn bij het hondenbe-

leid. Als gemeente luisteren we goed naar de inbreng 

van de hondenbezitters, die verenigd zijn in de Stichting 

Platform Hondenvrienden. Dat is een belangrijke voor-

waarde voor succes. Als gemeente realiseren we ons ook 

dat veel inwoners veel plezier aan hun huisdier beleven. 

De prijs geeft aan dat we het qua hondenbeleid goed 

doen in Teylingen en daar ben ik ontzettend blij mee. En 

natuurlijk zetten we ons beleid voort’ aldus Wietsma, ‘ook 

in de nog te realiseren nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst. 

En het kan altijd beter, want ook in het juryrapport stond 

nog een klein aantal aandachtspunten, zoals de 

verkeerde plek voor een bankje bij een hek. Dat pakken 

we zeker aan.’ 

Editie 2023

De verkiezing van de Meest Hondvriendelijke Gemeente 

krijgt in 2023 een vervolg. Gemeente Teylingen zal dan 

als winnaar van 2022 in de jury plaatsnemen. We hopen 

van harte dat veel andere gemeenten door hun uitste-

kende hondenbeleid geïnspireerd zullen worden en 

volgend jaar meedoen met de verkiezing. Behalve 

Teylingen, Dronten en Heemstede werden dit jaar ook 

Arnhem, Emmen, Hof van Twente/Markelo, Leeuwarden, 

Rotterdam, Schijndel (NB), Valkenswaard, West Maas en 

Waal, Westerwolde, Zandvoort en Zeewolde genomi-

neerd. Wellicht maakt een van deze gemeenten kans om 

volgend jaar alsnog tot meest hondvriendelijke gemeente 

te worden uitgeroepen. 

We roepen het hondenminnende publiek nu alvast op om 

voor de editie van volgend jaar een gemeente te nomi-

neren. Dat kan door een e-mail te sturen naar 

 communicatie@raadvanbeheer.nl. We zijn benieuwd!

Bekijk de video over de prijsuitreiking.       

Directeur Rony Doedijns geeft commentaar

Hond Syb was erg populair bij alle aanwezigen...

Uw
Gemeente? 

Meest 
hondvriendelijke 
gemeente van 

Nederland!

2023

Bent u tevreden 
over het hondenbeleid 

van uw gemeente?
Nomineer dan uw gemeente 

voor de verkiezing 
van 2023!  

Meer info op 
www.houdenvanhonden.nl/

hondvriendelijk  

Initiatief van:

mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
https://youtu.be/uFwWQz7qY_4
http://www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk
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FOKKERSENQUÊTE:

VOOR SPOEDBEHANDELING BUITEN PRAKTIJKUREN KAN 
MEN VAAK NIET OP TIJD TERECHT BIJ EEN DIERENARTS

Het aantal honden in Nederland is sterk toegenomen, waarmee ook de vraag naar medische zorg voor honden 

toenam. De Raad van Beheer wilde graag weten hoe met name de fokkers en eigenaren van rashonden de 

medische zorg van dierenartsen ervaren en hield een uitgebreide enquête. Uit de enquête blijkt dat maar liefst 

vier van de tien hondeneigenaren problemen heeft met de beschikbaarheid van dierenartsen bij spoedhulp buiten 

normale praktijkuren. Een enorm groot deel!

Bijna 2.000 rashondeneigenaren vulden de enquête in, 

waarvan meer dan 60 procent fokkers van stamboom-

honden. De bereikbaarheid bij spoedhulp blijkt echt een 

probleem en dat is slecht nieuws voor de honden.

Langer dan halfuur

In de dierenartsenwereld houdt men aan dat mensen met 

spoed binnen een halfuur terecht moeten kunnen. Daar 

voldoen veel dierenartsen buiten reguliere praktijktijden 

niet aan. Bij maar liefst vier van de tien eigenaren duurde 

het langer dan een halfuur voordat men met een hond in 

nood terechtkon buiten normale uren. Bij bijna één op de 

vijf duurde dit zelfs langer dan een uur. Ook is buiten de 

werktijden van de eigen dierenarts de kliniek voor 

noodhulp verder weg of lastiger te bereiken. Voor 35 

procent van de baasjes is de reistijd voor noodhulp 

langer en hiervan gaf 40 procent aan dat dit zelfs dertig 

minuten tot een uur langer is.

Problemen bij noodhulp

Wat ons het meest zorgen baarde, was dat één op de vijf 

fokkers problemen had bij noodhulp bij de bevalling of bij 

pasgeboren pups. Dit is met name voor onze fokkers een 

groot probleem! Ook de kosten zijn de laatste jaren 

gestegen. Bijna de helft van de eigenaren vond de 

kosten voor noodhulp (veel) te duur.

Wij zullen de resultaten van het onderzoek delen met de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergenees-

kunde (KNMvD), de koepelorganisatie voor dierenartsen, 

om te kijken hoe onze fokkers van stamboomhonden, die 

van groot belang zijn bij de verantwoorde fokkerij in 

Nederland, nog beter ondersteund kunnen worden.

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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VERSLAG NASCHOLINGSDAG EXTERIEURKEURMEESTERS

Op zaterdag 1 oktober jl. vond in het Anatomiegebouw van Universiteit Utrecht de nascholingsdag voor 

exterieurkeurmeesters plaats. De dag werd georganiseerd door de Commissie Keurmeesters van de Raad 

van Beheer. Ook aspirant-keurmeesters konden deelnemen om zo hun kennis te vergroten. Meer dan tachtig 

keurmeesters woonden de dag bij.

Laura Roest: ‘Huidige stand en internationale ontwikke-

lingen RSI’

Raad van Beheer-dierenarts Laura Roest vertelde over de 

basis van de Ras Specifieke Instructies (RSI). Deze instruc-

ties zorgen dat keurmeesters extra letten op mogelijke 

overdrijvingen in uiterlijk. De instructies liggen vast in 

internationale afspraken, zodat zowel Nederlandse als 

buitenlandse keurmeesters ze moeten volgen. Roest liet 

zien hoe het geregeld is in Engeland en Zweden. Ook 

sprak ze kort over de situatie in Duitsland, waar regelge-

ving zorgt dat honden voorafgaand aan een tentoonstel-

ling veterinair onderzocht moeten worden. Vragen over 

rasstandaarden, fokreglementen en de RSI zorgden voor 

een levendige discussie over hoe we het beste verder 

kunnen gaan met de RSI.

Annette Diels: ‘Hoe ademhalingsproblemen in de ring 

te herkennen en te duiden’

Raad van Beheer-dierenarts Annette Diels gaf een 

presentatie over het herkennen van ademhalingspro-

blemen bij de hond. Ze is in Nederland de lead assessor 

voor het Respiratory Function Grading Scheme en is 

hiervoor in Engeland opgeleid. Ze maakte duidelijk dat je 

door goed naar de ademhaling van de hond te kijken en 

te luisteren (ook zonder stethoscoop), kunt beoordelen of 

de hond een probleem heeft.

Ronald Corbee: ‘Best in Show = Best in Shape?’

Dierenarts en universitair docent Ronald Corbee liet zien 

hoe je kunt zien dat een hond ‘in shape’ is. Je kunt als 

keurmeester in de ring ook wetenschappelijk onder-

bouwd bepalen of een hond de juist Body Condition 

Score heeft. Dit is door de presentatie van Corbee een 

stap dichterbij gekomen: voelen, zien en weten.

Elly Giesbers: ‘Hoe herkent men goede vachten?’

Ervaren trimster Elly Giesbers legde uit hoe men een 

goede vacht kan herkennen. Een goede vacht is van 

belang en geeft de gezondheid weer van de hond. 

Giesbers verschafte de toehoorders meer inzicht op dit 

gebied, aangevuld met de nodige foefjes die exposanten 

bij het trimmen toepassen om de hond mooier te maken.

Hildeward Hoenderken: ‘Gebitten en gebitsproblemen 

gezien vanuit het keurmeestersoog in de ring’

Dierenarts en specialist veterinaire tandheelkunde 

Hildeward Hoenderken gaf een presentatie over het 

gebit en gebitsproblemen gezien vanuit de exterieurkeur-

meester. Hij maakte duidelijk dat een schaargebit aan zes 

punten dient te voldoen. Het uitsluitend kijken naar het 

scharen van de voortanden en de plaatsing van de 

hoektanden bij de beoordeling door de keurmeester is 

volgens hem verleden tijd.

Voorzitter Hoenderken opende de nascholingsdag, waar 

meer dan 80 keurmeesters op af kwamen.
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UPDATE REORGANISATIE ORWEJA

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Raad van Beheer hebben in 2021 de handen ineengeslagen 

om ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) te reorganiseren. Inmiddels ligt er een gedegen advies 

dat in de algemene vergaderingen van beide organisaties in december ter goedkeuring aan de leden wordt 

voorgelegd. Een update.

Op basis van een enquête onder alle stakeholders 

van ORWEJA presenteerde Sira Consulting onlangs 

een gedegen adviesrapport. Dit werd op 29 

september jl. besproken met belangrijke stakehol-

ders van ORWEJA. De respons die wij in die 

bijeenkomst ontvingen, wordt in het definitieve 

voorstel verwerkt en teruggekoppeld aan de 

deelnemers aan deze bijeenkomst. Omdat het 

duidelijk was dat er behoefte bestond aan meer 

zicht op de consequenties van de reorganisatie, 

hebben de betrokkenen onlangs een uitgebreide 

brief met toelichting en een tijdpad voor de verdere 

reorganisatie ontvangen. Naar verwachting is de 

reorganisatie in maart 2023 afgerond en gaat 

ORWEJA 2.0 van start!

Lees de brief met toelichting en tijdpad 

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 55,50

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)

Stakeholders van ORWEJA bespraken het voorstel op 29 september

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/be53216f899e49e797f75d67e4e2437e/brief-aan-leden-rvb-en-jv-nav-pres-29-09-2022.pdf
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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SCHRIJF IN OF KOM KIJKEN: HOND2022 IN LEEUWARDEN

Van 25 tot en met 27 november organiseert de Raad van Beheer in de WTC Expo te Leeuwarden het evenement 

HOND 2022, met de Fryslân Cup, de Dutch Winner Show en Agility-sportwedstrijden als eyecatchers. Alles wijst 

erop dat dit weer hét hondenevenement van het jaar gaat worden. We mikken op zo’n 5.000 inschrijvingen uit 25 

landen. Dus schrijf in of kom in ieder geval kijken!

De kern van HOND2022 wordt gevormd door de honden-

keuringen in zo’n 35 keuringsringen. Kwaliteit is het 

sleutelwoord: de expositieringen zijn ingericht met tapijt 

op de vloer, met mooie ringzuilen, fraai gedekte ringtafels 

enzovoort. 

Erering en demonstratieringen

De erering wordt uitgevoerd met een fraaie vloer van 

Juta-gras. Daarin vinden iedere dag van het evenement 

Agility-wedstrijden plaats, die tot ongeveer 14.00 uur 

duren. Bovendien komen er twee demonstratieringen 

waar op zaterdag en zondag gedurende de hele dag Dog 

Dancewedstrijden worden gehouden. En uiteraard zijn er 

in deze ringen demonstraties te verwachten met  

Hoopers, Jachthondentraining, Dog Frisbee, Detectie, 

Werkhonden, FCI Obedience, Hulphond, Warming up & 

Cooling Down en (smartphone) hondenfotografie. 

Ook komt er weer een Rashondendorp, met stands van 

rasverenigingen die hun ras promoten, maar ook stands 

waar je allerhande accessoires voor de hond kunt kopen. 

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan gezondheid 

en welzijn van honden.

Inschrijven en tickets

Online inschrijven kan nog tot 11 november aanstaande 

via www.onlinedogshows.eu. Daar kunnen bezoekers 

ook entreetickets kopen. Let op: op deze website publi-

ceren we minimaal een week van tevoren statistieken en 

tijdschema’s zodat het publiek precies kan zien welke 

rassen waar gekeurd worden. Zeker voor mensen die 

honden van hun favoriete ras willen zien, of aspirant-pup-

kopers die zich willen oriënteren, is dat handig en prettig. 

Dus bent u op zoek naar een hond en wilt u de aller-

mooiste rashonden in actie zien en met onze fokkers in 

gesprek, breng dan zeker een bezoek aan HOND2022. 

Daar vindt u praktisch alle rashonden die er momenteel 

te vinden zijn!

Lees ook het artikel over HOND2022 in magazine  

Onze Hond

Een goed bevolkte erering: het kan gelukkig weer!

De WTC Expo heeft een geweldige capaciteit

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh09_raadar-xl.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh09_raadar-xl.pdf
https://www.winnershow.nl
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KORT VERSLAG ROYAL CANIN MASTERS AGILITY 2022

Op zondag 9 oktober jl. werd op het terrein van KC de Kempen het Royal Canin 

Masters Agility 2022 gehouden. Dit jaar viel er voor het eerst ook een ticket 

voor deelname aan het FCI European Open 2023 te behalen in de Intermediate-

klasse, de klasse voor honden van 43 tot 48 cm.

De dag begon zonnig, 

maar koud. Vanwege nog 

wat ijs op de velden is de 

wedstrijd iets later gestart. 

Na twee mooie jumpings 

van de keurmeesters Mark 

Fontijn en Jeremy Manno 

(foto hiernaast) was het tijd 

voor de vaste parcoursen. 

Ook dit waren weer fijne, 

snelle en mooie 

parcoursen.

En dit zijn de masters…

 →  Royal Canin Master Small 2022 is Marissa Figee met 

Zenzi. 

 →  De Royal Canin Master Medium 2022 is Shannon van 

Ruiten met haar Sparkling Spark. 

 →  Royal Canin Master Intermediate 2022 is Susan 

Koldenhof met Time.

 →  De Royal Canin Master Large 2022 is Marjolein 

Verwijmeren met Boss. Marjolein en Boss hebben 

hiermee ook een ticket voor de Crufts International 

Invitation veroverd en mogen in maart 2023 uitkomen 

in deze klasse in Birmingham!

Iedereen van harte gefeliciteerd!

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

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. 

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. 

Vlnr bestuurslid Ilona Lodders en winnaars Marissa Figee & 

Zenzi (small), Shannon van Ruiten & Sparkling Spark 

 (Medium) Susan Koldenhof & Time (Intermediate) Marjolein 

Verwijmeren & Boss (Large)

https://www.dutchdogdata.nl/
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UPDATE BOAS-SCREENING VOLGENS HET RESPIRATORY 
FUNCTION GRADING SCHEME

December 2021, letterlijk net een dag voor de laatste corona-lockdown, startte de Raad van Beheer met een 

programma om het screenen op ademhalingsproblematiek volgens het Respiratory Function Grading Scheme 

landelijk in te voeren. De eerste lichting dierenartsen werd getraind om deze screening te mogen afnemen. 

Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder en is er veel gebeurd. Een update van onze dierenarts Annette Diels.

Nu nog geen jaar verder zijn er in totaal drie trainingen 

voor dierenartsen geweest om ervoor zorg te dragen dat 

zij de test zorgvuldig en secuur afnemen, zoals bedoeld 

door de Universiteit van Cambridge, die de test ontwik-

kelde. De training van de dierenartsen bestond telkens 

uit een kort theoretisch deel en daarna heel veel oefenen 

op honden. Wat was het fijn dat er zoveel eigenaren met 

hun honden wilden komen om ervoor te zorgen dat de 

dierenartsen in staat werden gesteld om te oefenen. 

Heel erg bedankt hiervoor!

Consistent

Meerdere eigenaren waren bereid om alle drie de 

trainingen met dezelfde honden te komen. Hierdoor 

waren we in staat te zien of we ook telkens met verschil-

lende dierenartsen consistent op één lijn zaten met de 

beoordeling van de ademhaling van een zelfde hond. 

Zonder vooraf het vorige resultaat te weten, werden de 

honden onderzocht en kregen bijna altijd dezelfde 

eindbeoordeling. Als die beoordeling anders was, had dit 

ook een reden, bijvoorbeeld omdat de hond wat was 

aangekomen of juist afgevallen.  

Nulmeting

Naast het trainen van dierenartsen is er dit jaar een 

nulmeting geweest van een aselecte groep honden. 

Deze honden waren verschillend van sekse, leeftijd en 

ras. Bij de nulmeting werd het totale “pakket” aan 

BOAS-screeningsonderzoeken uitgevoerd. Dit pakket 

bestaat uit het Respiratory Function Grading Scheme, 

BOAS-oogonderzoek en onderzoek op patella luxatie. 

Lees verder op p. 9

Wat houdt de screening in?

De screening laat de aan- of afwezigheid van BOAS 

(ademhalingsproblematiek) zien in een graderingsys-

teem, Respiratory Function Grading Scheme genoemd. 

De te screenen hond wordt zorgvuldig onderzocht en 

beluisterd vóór en na een loopactie. De gemeten 

conditie van de hond wordt uitgedrukt in vier grade-

ringen:

Graad 0: geen klinische BOAS; de hond is vrij van 

BOAS-tekenen. Is hij jonger dan 2 jaar, dan wordt een 

jaarlijkse controle aanbevolen. BOAS kan zich later in 

het leven ontwikkelen.

Graad 1: geen klinische BOAS, maar wel milde 

BOAS-tekenen, die geen effect hebben op de conditie/

activiteiten. Is de hond jonger dan 2 jaar, dan wordt 

jaarlijkse controle aanbevolen. BOAS kan zich later in 

het leven ontwikkelen.

Graad 2: klinische BOAS; matige BOAS-tekenen die 

gemonitord moeten worden en die mogelijk veterinair 

ingrijpen behoeven. 

Graad 3: klinische BOAS; ernstige BOAS-tekenen die 

veterinair verder beoordeeld en behandeld moeten 

worden door de dierenarts.

Alle uitslagen worden zorgvuldig op een formulier bijgehouden

De honden worden allemaal onderworpen aan een looptest...
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Volgend jaar is er een nieuwe (nul) meting gepland. 

Hopelijk is iedereen weer zo enthousiast om mee te doen 

als de vorige keer. 

Lezing

Op een nascholingsdag van keurmeesters, gehouden op 

zaterdag 1 oktober jl. (zie ook pagina 4), is het thema 

ademhaling in een lezing van dierenarts Annette Diels 

aan bod gekomen. Er was veel belangstelling voor. Een 

vervolgsessie over ademhalingsproblemen bij verschil-

lende rassen zou interessant zijn, zo bleek ook uit 

verzoeken van verschillende deelnemers aan deze 

nascholing. 

Wordt vervolgd!

Bent u tevreden over het hondenbeleid 
van uw gemeente? Nomineer dan uw 

gemeente voor de verkiezing van 2023!  

Meer info op:

www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk  
          

Initiatief van:

Uw
Gemeente? 

Meest 
hondvriendelijke 
gemeente van 

Nederland!

2023

http://www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.databankhonden.nl
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GESLAAGDE BIJEENKOMST INTERNATIONALE KENNELCLUBS 
IN AMSTERDAM

Op 28 en 29 september jl. vond in Amsterdam een zeer geslaagde bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van 

FCI-kennelclubs uit Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland. Insteek 

was de krachten te bundelen om op te komen voor rashonden in Europa!

De bijeenkomst begon met 

presentaties van de acht kennel-

clubs over de structuur, hoofd-

taken, bedrijfscijfers en belang-

rijkste uitdagingen. Belangrijkste 

onderwerpen die aan bod 

kwamen waren:

 →  gezondheid, welzijn en data-

deling in relatie tot wetgeving;

 →  situatie Noorwegen, Duitsland, 

Nederland in relatie tot de 

nationale beperkingen;

 → situatie kennelclubs na de coronapandemie;

 →  nationaal erfgoed in relatie tot de activiteiten van de 

kennelclubs;

 →  wetenschappelijke informatie-uitwisseling;

 →  Europese lobby.

De kennelclubs zijn erg blij met de start van deze samen-

werking, gericht op het welzijn van rashonden in Europa. 

De komende tijd werken zij gezamenlijk aan de verschil-

lende onderwerpen. Meer daarover in de volgende 

bijeenkomst, die is gepland voor begin 2023 in Italië.

PETscan 
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

Erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken zijn de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Met een goed fokbeleid kan veel leed 
bij gezelschapsdieren voorkomen worden. Onderzoekers van het ExpertiseCentrum  
Genetica van de faculteit Diergeneeskunde werken hieraan. Dierenklinieken en dierenzieken-
huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het mo-
nitoren van gezondheidsproblemen bij honden 
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica ver-
zamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen 
uit het hele land, meet de belangrijkste ziekten 
per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed 
te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen we? 
Het ExpertiseCentrum Genetica van de facul-
teit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses, 
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de 
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier. 
De gegevens worden opgeslagen in de data-
base van PETscan bij de Universiteit Utrecht. 
Uw naam of adresgegevens worden niet gere-
gistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar  
www.diergeneeskunde.nl/genetica

https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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KORT VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY 
OOSTENRIJK

Van 21 tot en met 25 september werd in Schwechat, Oostenrijk het Wereldkampioenschap Agility gehouden. In dit 

artikel een kort verslag van de prestaties van het voor Nederland uitkomende team. Het beste resultaat werd in de 

klasse Large Individueel behaald door Wendy Willemse met Draig: een zesde plaats overall!

In de klasse Large startten Bianca van Gastel met 

Ffenics, Wendy Willemse met Draig en Wanahave 

Legend (alleen individueel), Kim Tolner met Force, 

Nathalie de Korte met Brave (alleen team). Voor team 

Medium startten Janne Lise de Boer met Dáli, Virginia 

Ouwehand met Liam, Monique van de Laarschot-Swin-

kels met Lovag (alleen team) en Patrick Driessen met 

Eep (alleen team). In de klasse Small stonden Michèle 

Taffijn-du Bois met Dutch Replay, Jan Coumans met 

Yippie, Jeanine Bekking met Sjinkie en Jasmijn van 

Vlimmeren met Free Wifi (alleen team) aan de start.

Jumping

Het toernooi begon met de teamrondjes. Als eerste een 

jumping voor de Large-klasse. Daarin werd een prachtig 

snel parcours gelopen met als winnaar Bianca van 

Gastel met Ffenics. Team NL scoorde sowieso goed, na 

de jumping stonden ze op een negende plek. Voor de 

Medium-deelnemers verliep het minder succesvol. 

Kleine foutjes hadden fatale gevolgen: drie diskwalifica-

ties. Team Small was weer wel succesvol: twee foutloze 

parcoursen en één foutje, overall goed voor een zesde 

plaats. 

Vast parcours

De dag erna stond het vast parcours van de teams op het 

programma. Dat betekende in omgekeerde volgorde 

starten. Dus het land dat overall het hoogste stond, mocht 

als laatste starten. Ook nu begon de Large-klasse weer. 

Helaas kon de goede lijn van de donderdag niet doorge-

trokken worden op dit zeer uitdagende parcours: drie 

diskwalificaties. Maar het is een team vol jonge honden en 

we zien ze vast nog eens terug op een groot toernooi!

Voor team Medium was er vooral wat eer te behalen na 

de slechte start van de teamrondjes, de uitslagen waren 

niet wat de rondjes verdienden, er zaten echt prachtige 

stukken in! Bij de Small-klasse was de druk erg hoog 

door de zesde plaats op de jumping. Medaillekansen 

waren er zeker, maar helaas bleek het voor ons Small-

team een te pittig parcours. Met vier diskwalificaties was 

het een jammerlijk resultaat, ondanks een aantal heel 

goede stukken. 

Individueel Small

Op zaterdag en zondag stonden de individuele agility-

rondjes op het programma. Ook hier werd eerst een 

jumping gelopen en de dag erna een vast parcours. 

Er werd begonnen men met de 

Small-klasse, waarin Michèle met 

Dutch Replay, Jan met Yippie en 

Jeanine met Sjinkie in actie 

kwamen. Helaas maakte Jan een 

ongelukkige val, wat ook een 

diskwalificatie opleverde. 

Jeanine had pech met de startlat, 

verder was het een prachtig 

rondje wat plek 37 opleverde! 

Michèle liep met haar Sheltie een 

foutloos rondje, met een kleine 

tijdsoverschrijding, goed voor de 

32e plaats. Het vast parcours 

bleek net een tandje te hoog 

gegrepen. 

Individueel Medium

In de Medium-klasse startten 

Virginia met Liam en Janne Lise 

Team NL bovenste rij vlnr: Marc Valk (Coach) Jan Coumans, Virginia Ouwehand, Patrick 

Driessen, Jeanine Bekking, Michèle Taffijn, Jasmijn van Vlimmeren, Monique van de 

Laarschot, Esther Buth (Coach). Onderstaande rij: Janne Lise de Boer, Kim Tolner, Natha-

lie de Korte, Wendy Willemse, Bianca Gastel

Lees verder op p. 12
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met Dalí. Beide duo’s hebben prima gelopen. Liam tikte 

de breed om en Dalí weigerde een sprong. Met een 37e 

plaats voor Janne Lise en een 41e voor Virginia gingen ze 

het afsluitende vast parcours in. Daar bleek van alles ook 

net niet te lukken. Helaas, hopelijk volgend jaar een 

nieuwe kans!

Individueel Large

In de Large-klasse startten Wendy met Draig en Wanahave 

Legend, Bianca met Ffenics en Kim met Force. Wendy liep 

twee prachtige rondjes: met Draig foutloos, goed voor 

plaats 14. Legend tikte helaas een blokje van de muur. 

Bianca maakte het even heel spannend, maar hield het 

hoofd koel en sloot af met een foutloos rondje. Ze eindigde 

als 15e. Kim en Force liepen na een prachtig begin helaas 

een diskwalificatie op. 

Het finale vast parcours bleek ook nu heel uitdagend te zijn, 

maar de Large-deelnemers lieten prachtige dingen zien. 

Uiteindelijk heeft dit Wendy en Draig een zesde plaats 

overall opgeleverd! Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

NIEUWE LEDEN: RASVERENIGING BORDER COLLIE 
NEDERLAND EN NEDERLANDSE WEIMARANER CLUB

Met ingang van september 2022 heeft de Raad van Beheer er twee nieuwe leden bij: Rasvereniging Border Collie 

Nederland (RBCNL) en de Nederlandse Weimaraner Club (NWC). 

RBCNL

De rasvereniging 

op haar website 

www.rbcnl.nl: 

‘Wij zijn een 

rasvereniging die haar leden op zo veel mogelijke 

manieren ondersteunt en verbindt. De komende jaren 

willen wij hieraan graag, gezamenlijk met onze leden, 

vorm gaan geven. Dat kunnen wij als bestuur niet alleen 

en we hopen dat onze leden hieraan hun steentje willen 

gaan bijdragen. Want een vereniging is alleen een 

vereniging als we het samen doen! Wederzijds respect 

en open dialogen zijn hierin van belang om te komen tot 

nieuwe inzichten en betere besluitvorming. Wij hopen dat 

leden zich betrokken gaan voelen bij hun rasvereniging 

en wij samen kunnen blijven werken aan datgene wat 

ons verbindt: ons prachtige ras de Border Collie.’

NWC

De rasvereniging op haar website  

www.nederlandseweimaranerclub.nl: 

‘Onze doelstelling is op basis van een 

goed fundament in kennis en ervaring 

het verschil te maken in het houden en fokken van de 

Weimaraner kort- en langhaar. Niet door te denken in 

beperkingen, maar juist door te kijken naar de manier 

waarop doelen die de Weimaraner ten goede komen 

binnen de fokkerij, show en ( jachthonden)sport, gereali-

seerd kunnen worden. Het is daarbij belangrijk dat de 

visies van de verschillende fokkers, trainers en pupko-

pers elkaar niet tegenwerken maar juist versterken 

waarbij ruimte wordt geboden gezonde en rastypische 

Weimaraners te blijven fokken en houden.’

Wij heten beide nieuwe leden van harte welkom!

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.rbcnl.nl
http://www.nederlandseweimaranerclub.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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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

Petplan Goede Start 
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan 
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering 
met 30% premie korting, speciaal voor fokkers. 
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups, 
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd 
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de 
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup. 
De hoogte van de premie wordt bepaald door het 
type ras en de postcode van het nieuwe baasje. 
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups 
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor het baasje    
  De pup is na overdracht direct  

ver zekerd zonder gebruikelijke  
wacht termijn van 30 dagen

  Geen financiële zorgen, maar  
wel verzekerd van de beste  
(medische) zorg

   Een gratis gepersonaliseerde  
penning cadeau

Voordelen voor u
  U kunt uw pups verzekerd overdragen

   Zo voorkomt u potentiële discussies  
met de nieuwe baasjes over gezond - 
heids problemen 

  U biedt uw klanten extra kwaliteit en  
onderscheidt uzelf van andere fokkers 

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

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast  
Petplan Goede Start ook voor 
kiezen om een Maand Gratis 
Verzekering mee te geven.

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

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!

https://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
https://petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start/
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://www.eukanubabreederclub.nl/
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Lees verder op p. 15

KORT VERSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP  
DOG DANCE 

Op 15 en 16 oktober jl. werd er in Vries (Dr.) volop met honden gedanst tijdens een tweedaags Dog Dance-

evenement. Op zondag 16 oktober werd tevens het Nederlands Kampioenschap gehouden. Nederlands Kampioen 

op het onderdeel Heelwork to Music werd Eugenie van Oirschot met Meaglin Pi (Border Collie). Nederlands 

Kampioen op het onderdeel Freestyle werd Desiree van Zon met Tess (Border Collie).

Voor deze wedstrijden werden twee Zweedse keurmees-

ters uitgenodigd, te weten Kerstin Eklund en Charlie 

Westin. Zij zijn zeer ervaren (internationale) keurmeesters 

en zelf ook Dog Dancers. Bij hen was de beoordeling van 

alle routines dan ook in vertrouwde handen. 

Twee disciplines

Er werd in twee verschillende disciplines gestreden om 

de prijzen, Heelwork to Music en Freestyle. Bij Heelwork 

to Music (HTM) is het de bedoeling dat het grootse deel 

van de routine de hond in één van de tien volgposities 

werkt. Dit vergt veel nauwkeurigheid en concentratie van 

de hond. In de Freestyle wordt juist afstandswerk 

gewaardeerd. Vrijwel alle oefeningen zijn hierbij toege-

staan, zolang het niet gevaarlijk is voor de hond. Ook dan 

Van links naar rechts keurmeester Kertin Eklund, Nederlands 

Kampioen Freestyle Desiree van Zon met Tess (Border 

Collie), bestuurslid Els Siebel, Nederlands Kampioen Heel-

work to Music Eugenie van Oirschot met Meaglin Pi (Border 

Collie) en keurmeester Charlie Westrin
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heeft de hond natuurlijk veel focus 

nodig om op afstand alle oefeningen 

op het juiste moment uit te voeren. 

Verraste keurmeesters

Beide Zweedse keurmeesters waren aangenaam verrast 

door de goede samenwerking tussen de honden en 

handlers en het hoge niveau van de routines. Omdat 

niemand perfect is kregen de deelnemers ook zeer 

bruikbare tips voor het perfectioneren van de routines. 

Dit werd uiteraard zeer gewaardeerd. Nadat alle routines 

gelopen waren, alle honden en handler (meer dan) 

tevreden hun routine hadden gelopen, was het aan het 

eind van de middag tijd voor de prijsuitreiking met onder 

andere de bekendmaking van de nieuwe Nederlands 

Kampioenen, Eugenie van Oirschot met Meaglin Pi (HTM) 

en Desiree van Zon met Tess (Freestyle). 

Ook interesse in het organiseren van een Dog 

Dance-wedstrijd? Neem dan contact op met de 

Commissie Dog Dance voor meer informatie: 

commissiedogdance@raadvanbeheer.nl.

KENNIS TOUR-SESSIE ‘JURIDISCHE ONDERSTEUNING NIET-
BEDRIJFSMATIGE FOKKER’

Op donderdag 10 november aanstaande verzorgt Linda Joosten in zalencentrum Den Durpsherd te Berlicum haar 

Kennis Tour-sessie ‘Juridische ondersteuning niet-bedrijfsmatige fokker’. 

Is het nodig om van je hobby 

een juridische “rompslomp” te 

maken, is het zinvol om 

afspraken met kopers op 

papier te zetten of kun je dit 

maar beter achterwege laten? 

Wat zijn nu eigenlijk mijn 

rechten als fokker? En als ik 

dan een probleem heb met 

een koper móet ik daar dan 

op reageren? Het zijn zomaar 

een aantal vragen die Linda 

regelmatig binnenkrijgt. Met 

de groeiende krachtenbunde-

ling van kopers is het steeds 

belangrijker om vooraf 

antwoorden op deze vragen 

te hebben. In haar lezing 

neemt Linda de deelnemers 

mee in het wondere wereldje 

van de juridische (on)werke-

lijkheid. 

Aanmelden

Er is nog plaats voor het 

bijwonen van deze sessie. 

Aanmelden kan via het 

speciale formulier op onze 

website.

mailto:commissiedogdance@raadvanbeheer.nl
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour


2022

 25, 26 & 27 november 

Keuringen, demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...
Het evenement voor hondenliefhebbers

DUTCH WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Fryslân Cup 131ste Dutch Winner Show
Vrijdag 25 November 2022 Zaterdag 26 November FCI groep  1,3,6,9,10
Alle rassen CAC/CACIB show Zondag 27 November FCI groep 2,4,5,7,8 en Best in Show
 Met Dutch Winner titles & Crufts 2023 Qualification!

Founded by

www.winnershow.nl

KOM EEN
 KIJKJE NEMEN
 OP DE MEEST
KLEURRIJKE 

HONDENSHOW
 VAN EUROPA

Partners in sport

Dutch winner

http://www.winnershow.nl
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STAMBOOMPUP IN HUIS? WERK MEE AAN DE AANPAK VAN 
MALAFIDE HONDENHANDEL

Het ExpertiseCentrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht startte in 2020 een onderzoek naar het 

wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit onderzoek helpt bij het tegengaan van import van te jonge pups 

naar Nederland en daarmee de malafide hondenhandel. Er is nog steeds behoefte aan deelnemers, dus worden 

fokkers en nieuwe pup-eigenaren opgeroepen mee te helpen!

Het doel van het onderzoek is het 

ontwikkelen van een betrouwbare 

methode om de leeftijd te bepalen van 

pups. Deze informatie kan gebruikt 

worden in de strijd tegen de illegale 

import van te jonge pups. 

Grote en kleine honden

Het tandenproject is een groot succes, 

mede door de deelname van veel 

rashondenfokkers en -eigenaren. 

Inmiddels telt de dataset 662 honden 

van meer dan 125 rassen. Veel dank aan 

alle deelnemers! De reuzenrassen en de honden van 

hele kleine rassen zijn echter nog minder goed vertegen-

woordigd. Daarom doet het expertisecentrum nogmaals 

een oproep aan rashondeneigenaren 

van alle rassen (groot en klein!) om mee 

te werken aan het tandenproject. 

Deelnemers sturen, zodra hun hondje 10 

weken oud is, via WhatsApp twee keer 

per week een foto van het gebitje van 

de pup en geven het gewicht door. 

Meedoen?

Bent u in bezit of verwachting van een 

rashondenpup tussen de 10 en 20 

weken oud? Meldt u zich dan aan via het 

formulier van de Universiteit Utrecht, 

dan wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen. 

Aanmelden kan via www.diergeneeskunde.nl/

leeftijdsbepaling.

IN ONZE HOND VAN KOMENDE MAAND: HOND2022

In het hondenmagazine Onze Hond van komende 

maand staat een uitgebreid interview met Rony 

Doedijns en Mark Wisman over het grote hondenevent 

HOND2022, waar onder meer de Dutch Winner Show 

en de Fryslân Cup onder vallen. Het artikel gaat in op 

de voorbereidingen, de verwachtingen en de nieuwe 

locatie, de WTC Expo te Leeuwarden. 

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website  

Fijn om weer zo’n grote show te kunnen 
organiseren?
Rony: “Het doet veel met ons dat we dit weer 
kunnen organiseren na twee jaar corona. 
HOND2022 is een belangrijk evenement, het 
is ons visitekaartje. We laten ermee zien wat 
wij als rashondenkoepel belangrijk vinden in 
de relatie tussen mens en hond.”
Mark: “Doordat we een nieuwe locatie 
moesten zoeken en we er twee jaar ‘uit’ zijn 
geweest, hadden we wat minder tijd om een 
en ander op poten te zetten. Het enthousi-
asme na twee jaar gedwongen ‘rust’ is echter 
zo groot, dat dat prima gaat lukken.”

Hoe ziet HOND2022 er globaal uit?
Mark: “Het wordt echt hét hondenevent van 
het jaar voor exposanten en fokkers: een 
spannende competitie met een scala aan 
unieke Winner-titels, dubbel CAC en CACIB, 
kwalificatie voor Crufts, enzovoort.”
Rony: “De kern van het geheel wordt 
inderdaad gevormd door de hondenkeurin-
gen in zo’n 35 ringen. Kwaliteit is het sleutel-
woord: de expositieringen zijn ingericht met 
tapijt op de vloer, met mooie ringzuilen, fraai 
gedekte ringtafels enzovoort. Daarnaast 
hebben we voor het grote publiek een mooi 
programma met demonstraties van sporten, 
dansen en werken met honden. Daarbij 
hebben we voorrang gegeven aan initiatie-
ven uit onze eigen ledenkring. Ook komt er 
weer een Rashondendorp, met stands van 

Bezoek HOND2022 
Van 25 tot en met 27 november organiseert de Raad van Beheer in de WTC Expo te 
Leeuwarden het evenement HOND 2022, met de Fryslân Cup, de Dutch Winner 
Show en een agility-sportevenement als eyecatchers. Organisatoren Mark Wisman 
en Rony Doedijns zijn blij en trots: “HOND2022 komt geheel tegemoet aan de wensen 
en behoeften van onze leden, exposanten, fokkers, sporters en het grote publiek.”

Geniet van de mooiste honden

rasverenigingen die hun ras promoten, maar ook 
stands waar je allerhande accessoires voor de hond 
kunt kopen. Ook besteden we uitgebreid aandacht 
aan gezondheid en welzijn van honden.” 

Zijn er nog primeurs te melden?
Mark: “De Fryslân Cup, de eendaagse show op 
vrijdag 25 november, is een primeur. Deze nieuwe 
show hebben we een naam gegeven die past bij de 
locatie. Het ziet er immers naar uit dat we in Leeu-
warden blijven met het evenement, dan is dit een 
logische naam.”
Rony: “Niet te verwarren met de Holland Cup, die 
voorheen aan de Winner Show gekoppeld was. Die 
blijft ook bestaan, maar wordt jaarlijks wisselend 
door verschillende grote hondenshows in Nederland 
georganiseerd.”
Mark: “Een andere primeur dit jaar is dat we een 
grote internationale agilitywedstrijd aan het evene-
ment koppelen, waarbij de absolute top van deze 
hondensport aan de start verschijnt. Zeker voor het 
grote publiek een zeer aantrekkelijke competitie. 
Daarnaast bieden we rasverenigingen voor het eerst 
de mogelijkheid om tijdens HOND2022 hun kampi-
oensclubmatch te houden – de zogeheten Specialties. 
Niet iedere rasvereniging kan zo’n match voor 
honden van één ras op een eigen terrein organiseren, 
dus bieden we nu deze mogelijkheid. Hierdoor zijn 
er voor deze rassen drie tentoonstellingen, en kan 
een hond in één weekend Nederlands (Jeugd/
Veteranen) Kampioen worden.”

Als vanouds kun je tijdens HOND2022 weer 
zo’n strijdperk aantreffen. Het kan weer! 

RAADAR XL RAADAR XL

ONZE HOND 9 | 2022 | 6766 | ONZE HOND 9 | 2022

Tekst: Jan Dobbe | Foto’s: Kynoweb/Ron Baltus.

JE KIJKT JE OGEN UIT 
Wie voor het eerst op een 
HOND-event komt, kijkt zijn 
ogen uit. Je ziet er een bonte 
verzameling van mensen en 
honden. Wie goed kijkt, zal 
ontdekken dat hondenshows 
uit veel meer bestaan dan 
alleen uiterlijk vertoon en het 
winnen van bekers. Erachter 
schuilt een hele wereld van 
hondenliefhebbers die hun hart 
en ziel steken in activiteiten 
met hun honden, genieten van 
de ontmoeting met gelijkge-
stemden en van alles bijleren.
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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

http://www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling
http://www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh09_raadar-xl.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh09_raadar-xl.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
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HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 →  5 - 6 november Dogshow Bleiswijk, Hazerswoude-Dorp  

Alle rasgroepen, CAC/CACIB

 →  25 november Fryslân Cup, Leeuwarden  

Alle rasgroepen, CAC/CACIB

 →  26 - 27 november Winner Show, Leeuwarden  

Alle rasgroepen, CAC/CACIB

 →  17 - 18 december Kerstshow, Gorinchem   

Alle rasgroepen, CAC/CACIB

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/specifie-

ke-agendas. 

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 170 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 

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. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via 

m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 

met u op.

www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.kerstshow.com
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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HONDEN VOOR HONDENLOOP: BIJNA 30.000 EURO VOOR 
OUDERE HOND

Honderden honden hebben op 2 oktober samen met hun baasjes bijna 30.000 euro opgehaald voor hun oudere 

en kwetsbare soortgenoten. Ze deden mee aan de tweede editie van de Honden voor Hondenloop van de 

Koninklijke Hondenbescherming, die van harte werd ondersteund door de Raad van Beheer. 

Op het landgoed van Kasteel Groeneveld in 

Baarn liepen de deelnemers een route van 5 of 

10 kilometer. De Honden voor Hondenloop 

wordt georganiseerd om aandacht te vragen en 

geld op te halen voor honden die de Koninklijke 

Hondenbescherming opvangt. Het gaat om 

honden die vaak niet terecht kunnen in een 

regulier asiel. De honden zijn vaak op leeftijd 

en hebben wat meer meegemaakt. Reguliere 

asielen hebben vaak niet voldoende rust, tijd en 

middelen om deze honden te kunnen bieden 

wat ze nodig hebben. Het opgehaalde geld is 

nodig om de honden onder te brengen en om 

hen de juiste begeleiding en zorg te geven. 

Bekende Nederlanders

Vanuit heel Nederland reisden mensen met hun 

hond af naar Baarn: allemaal om geld in te 

zamelen met hun viervoeter voor het goede doel. 

“Honden gaan mij echt aan het hart. We wilden als 

vriendinnen graag iets extra’s doen en hebben zelfs een 

aparte actie georganiseerd om geld op te halen,” vertelt 

een van de deelnemers. Ook liepen verschillende 

bekende hondenliefhebbers mee. “Je moet toch elke dag 

wandelen met de honden, dus waarom dan niet gelijk 

voor een goed doel. Dan help ik gelijk mee,” aldus 

presentatrice Evelien de Bruijn, vlak na haar start aan de 

wandeling van 5 kilometer. Ook Erica Meiland is enthou-

siast: “Ik vind het heel goed dat deze stichting oude 

honden opvangt en help daarom graag mee.” 

De Honden voor Hondenloop wordt volgend jaar 

gehouden op zondag 1 oktober 2023.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

Erica Meiland en directeur Hondenbescherming Daphne Groenendijk 

(rechts) zijn blij met het mooie resultaat...

https://hartvoordieren.nl/
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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.

29 oktober 2022:   Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk in 

Beweging’, De Schimmel 1885 te 

Woudenberg

10 november 2022:   Kennis Tour-sessie ‘Juridische 

ondersteuning van de niet-

bedrijfsmatige fokker’ in Berlicum

25-27 november 2022:   HOND2022, WTC Expo 

Leeuwarden

10 december 2022:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen in Nederland. Let op: De inschrijving voor 

een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

