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Bestuur, directie en medewerkers van de Raad  
van Beheer wensen alle hondenliefhebbers en  

hun honden sfeervolle kerstdagen en een mooi, 
succesvol en vooral gezond 2023!

Bereikbaarheid bureau raad van beheer

Het kantoor van de Raad van Beheer is op tweede kerstdag 26 december gesloten. In verband met een minimale 

personeelsbezetting is het kantoor in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar beperkt bereikbaar. Telefonische wacht-

tijden kunnen oplopen of een reactie kan wat langer op zich laten wachten. Graag uw begrip daarvoor.

Op de foto Sheltie ‘Dinky Dutch’ 

van Michèle Taffijn, medewerkster Raad van Beheer

editie
december

2022
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HOND2022 OP NIEUWE LOCATIE IS GROOT SUCCES

Het evenement HOND2022 dat de Raad van Beheer 

in het weekend van 25-27 november organiseerde in 

WTC Expo Leeuwarden, is een groot succes geworden. 

Maar liefst ruim zevenduizend bezoekers genoten van 

de Fryslân Cup, de Dutch Winner Show en bezochten 

demonstraties, lezingen en sportwedstrijden. Aan de 

shows namen 4.788 honden deel van bijna driehonderd 

rassen. De deelnemers kwamen uit 25 landen, ook 

buiten Europa. In dit artikel een sfeerimpressie.

Directeur Rony Doedijns en bestuurslid Mark Wisman zijn 

organisatoren van het eerste uur. Beiden zijn zeer 

tevreden met deze editie van HOND op een nieuwe 

locatie en met de organisatie geheel in eigen hand. Mark: 

‘De basis staat! Op voorhand wilden we graag een paar 

dingen bereiken, zoals rasverenigingen betrekken, een 

aangeklede show en ruimte voor het keuren. Dat is goed 

gelukt, met mooie ruime keurringen, grote voorringen en 

een fraaie erering die ook dienst kon doen voor de FCI 

Agility-wedstrijd.’ Rony Doedijns sluit zich daar bij aan: 

‘Het zag er goed strak en verzorgd uit. Heel leuk dat 

mensen direct op me af kwamen lopen om te vertellen 

hoe enthousiast ze waren over de show. Die personal 

touch is hartverwarmend.’ Volgens Doedijns was ook de 

samenwerking met WTC Expo uitstekend. ‘Natuurlijk zijn 

er ook de nodige verbeterpunten. Maar wat we voor 

ogen hadden is er echt uitgekomen.’ Beiden kijken 

alweer vooruit naar de volgende editie: ‘Wat ons betreft 

kunnen we nu verder uitbouwen.’

Best In Show

Zoals bekend deed allround keurmeester Rony Doedijns 

de Best In Show-keuring. Rony: ‘Een hele eer dat ik dat 

nu, na dertien jaar, voor een tweede keer mocht doen. 

Lees verder op p. 3

FCI Agility in de erering...

Liefde voor je hond staat voorop...

Debutantje in actie...

De Best In Show en Reserve BIS op de foto met het hele keurmeesterscorps...
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Het was een mooie groep honden, met waardige verte-

genwoordigers van hun ras. En geweldig dat er een 

Nederlandse winnaar was.’ 

Best In Show op de Dutch Winner Show 2022 werd de 

Engelse Springer Spaniël van Daphne van den Brink. 

Rony: ‘Die Engelse Springer Spaniël imponeerde me 

meteen al. Een echte werkhond, heel mooi type, aima-

bele, vriendelijke vrije hond. De reserve-BIS American 

Stafford was overigens ook een geweldige hond, die me 

meteen al positief opviel.’ 

De titel Best In Show van de Fryslân Cup werd op vrijdag 

gewonnen door de Greyhound van Ina Koulermou uit het 

Duitse Beckeln (Nedersachsen). Nederlands kampioen 

Junior Handling werd Meike Steenbergen met haar 

Australian Shepherd. De complete uitslag vindt u op 

www.onlinedogshows.eu.  

‘Gemoedelijke sfeer’

Raad van Beheer-bestuurslid Ilona Lodders verzorgt op 

HOND2022 twee lezingen: ‘Waarom een stamboom-

hond?’ en ‘Wat is een show en waar let een keurmeester 

op?’ Ilona: ‘Het zijn interactieve lezingen, waarbij het 

publiek direct vragen kan stellen. Die interactie maakt 

het leuker en levendiger.’ Ilona is blij met de sfeer op 

HOND2022: ‘Gemoedelijke sfeer, lekker druk met 

vandaag (vrijdag, red.) zo’n 1.900 honden die worden 

gekeurd. Veel mensen zijn positief ingesteld. Er gaat 

natuurlijk ook wel hier en daar iets mis, maar dat wordt 

goed opgevangen.’ Ilona heeft het verder druk met de 

begeleiding van de Junior Handling die zij als porte-

feuillehouder Jeugd mede heeft georganiseerd. ‘Morgen 

de debutanten en zondag de finale. Dat wordt leuk!’ 

(Zie het verslag op pagina 6). De keurmeesters werden vakkundig begeleid in de erering...

De prijzentafel lonkte...

Demonstratie Flyball...

BIS Dutch Winner werd Chablis v.h. Veense Springertje BIS Fryslan Cup werd Ina’s Fashion Famous

Lees verder op p. 4

http://www.onlinedogshows.eu
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‘Beter dan Amsterdam’

Rita Kleinlugtenbelt van Briard-kennel Jardin de Seigle uit 

Mariënheem (Raalte) is samen met haar moeder Hennie 

en handler Anita op HOND2022 om te showen met hun 

jeugdhond Bella. ‘We zitten hier met een gebakje te 

vieren dat onze Bella (10 mnd) Beste Jeugdhond is 

geworden bij de Briards! Supertrots zijn we.’ Rita is heel 

blij met de WTC Expo als nieuwe locatie: ‘Het is beter dan 

in Amsterdam. De prijzen zijn normaler, en je kunt gratis 

parkeren! Van het geld dat we daarmee uitsparen kunnen 

we nu dit lekkere gebakje eten! Verder is er meer ruimte 

rond de ringen, de aankomst en entree zijn makkelijker 

en minder hectisch.’ 

‘We voelen ons welkom’

De Drentsche Patrijshonden Club Nederland heeft een 

stand in het Rashondendorp. PR-vrouw Sandra de Vries 

en secretaris Ali de Regt zijn er blij mee. Sandra: ‘We 

voelen ons heel welkom: we hebben een mooie plek op 

een ruime locatie. Mooi uitzicht, lekker veel aanloop, 

prima!’ De stand krijgt flink wat aanloop van liefhebbers, 

maar ook van mensen die interesse hebben in het ras en 

er gewoon wat meer over willen weten. Sandra: ‘Dan zijn 

ze hier aan het goede adres natuurlijk. Vanochtend nog 

mensen uit het buitenland die zich oriënteerden op een 

werkhond. Dan kunnen wij goed uitleggen wat een 

Drentsche Patrijshond voor hen kan betekenen.’ 

Foto laten maken

Jeffrey en Lisa uit Purmerend staan in de rij voor de stand 

van Kynoweb om een foto van hun Shiba Inu-reu Harvey 

op de foto te laten maken. ‘Het is een lange rij, maar dat 

hebben we er wel voor over. Wij zijn hier als eigenaar om 

te kijken hoe onze fokker het met Harvey doet tijdens de 

show. En het gaat goed: hij is Beste van het Ras 

geworden.’

‘Lekker druk’

In de stand van De Diergigant is het druk met mensen die 

een leuke gadget of iets anders voor hun hond willen 

kopen. Verkoper Hendrik: ‘Het is lekker druk, we hebben 

goede aanloop hier. De mensen weten ons wel te vinden 

zoals altijd. In de RAI hadden we vroeger volgens mij wel 

wat meer bezoekers, maar we hebben niet te klagen. De 

locatie is prima, met ruimte voor campers en gratis 

parkeren. Dat bevalt de exposanten wel.’

Operationeel team

Het operationeel team is verantwoordelijk voor de 

inrichting van de showhallen en de logistieke organisatie 

van het evenement. Een van de projectleiders is Peter de 

Jong: ‘De samenwerking met de WTC Expo is prettiger 

dan voorheen met de RAI. Korte communicatielijnen, je 

hebt dingen veel sneller voor elkaar. Maar ook de ruimtes 

zijn prettiger in te richten en te belopen: allemaal gelijk-

vloers en geen trappen of liften.’ Behalve de op- en 

afbouw van de show zorgt Peters team dat alles logistiek 

op rolletjes loopt: kaartcontrole, continue schoonmaak 

van plasjes en poepjes van honden, ondersteuning bij de 

ringen enzovoort. Peter: ‘Op alle plekken waar handen 

nodig zijn, springen wij in. Dat lukt met een team van zo’n 

Demonstratie Dog Dance...

Demonstratie FCI Obedience...

Demonstratie Fysiotherapie voor Honden

Lees verder op p. 5
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dertig vrijwilligers met onder meer studenten van de 

Aeres Hogeschool, het Friesland College en mensen van 

KC De Kempen.’

Deense deelnemers

De Deense Christina Jensen is op HOND2022 met haar 

8-jarige Stabijhoun Panda. Christina: ‘Mijn eerste Stabij-

houn heb ik in 2008 uit Nederland gehaald. Daarna ben 

ik zelf gaan fokken met dit ras. Panda is mijn derde Stabij 

en de tweede die ik zelf heb gefokt.’ Panda is zojuist 

Beste Veteraan van het Ras geworden, vertelt Christina 

enthousiast. ‘Ik wil graag meedoen met Panda in de 

competitie voor de Beste Veteraan van de Nederlandse 

Rassen. Ik ben nu op weg naar de informatiebalie om te 

horen of dat mogelijk is.’ 

De Deense Tove Kraft Rasmussen exposeert met haar 

Franse Bulldog Jessa. ‘Het is hier erg gezellig, een 

prettige entourage. Ik ben met de auto hier naartoe 

gekomen en dan is het wel prettig dat het parkeren gratis 

is. Hoe mijn hond het gaat doen weet ik nog niet, want 

we zijn nog niet aan de beurt.’ 

‘Het loopt prima’

In de stand van de Nederlandse Club voor Dalmatische 

Honden spreken we voorzitter Katja van den Eijnden: ‘Het is 

hier gezellig druk, dat is heel mooi. We hebben een prima 

stand op een ruime plek we hebben niets te klagen wat dat 

betreft. Het duurde wel even voor we eenmaal ons plekje 

hadden gevonden, dat kan misschien volgende keer iets 

duidelijker. We hebben flink wat aanloop, we kunnen de 

bezoekers goed informeren over het ras en hen met enkele 

echte honden kennis laten maken. Dat loopt prima.’

‘Superleuk’

Terug van weggeweest is de FCI Agility-wedstrijd van main 

partner Royal Canin, iedere dag in de erering. Er wordt op 

verschillende niveaus gestreden om de prijzen. Jenny Kruijs 

uit Hoogwoud neemt met haar Border Collie Spice deel aan 

de wedstrijd op vrijdag: ‘We hebben zojuist een foutloos 

parcours gelopen. Superknap van Spice, we hebben 

sowieso een Uitmuntend.’ Jenny is enthousiast over de 

WTC Expo: ‘Het is de eerste keer dat ik op zo’n groot 

evenement ben, maar ik vind het geweldig. Mooie ruimte, 

veel gezellige stalletjes, mooie honden, veel publiek. Er is 

van alles te beleven, ik vind het echt superleuk!’ 

‘Kippenvel’

Keurmeester Erna Upmeijer keurt diverse rassen in 

Rasgroep 2 en 5 op HOND2022. ‘Zowel voor de Fryslân 

Cup als voor de Winner. Ik geniet hier van de honden 

natuurlijk. De kwaliteit van de honden is hoog, daar krijg 

ik kippenvel van, zo mooi.’ Erna heeft warme gevoelens 

voor de WTC Expo, waar ze in 2011 al de European Dog 

Show meemaakte: ‘Ik heb daar toen gekeurd en genoot 

toen ook zeer van de locatie. Ik vind het hier heerlijk: 

ruim, de mensen kunnen alle kanten op. Gratis parkeren, 

het hotel is meteen naast de keuringshallen, wat wil je 

nog meer? Ik heb 2,5 uur moeten rijden hierheen, maar 

dat heb ik er dubbel en dwars voor over.’

‘Tevreden’

Jasper en Xander van Ulsen van kennel Dandlewood in 

Berg en Dal exposeren samen met meerdere Shelties. ‘Wij 

zijn heel blij met het gratis parkeren en de grote ruimte om 

de ringen heen. En ook de ringen zijn lekker ruim. We zijn 

helemaal tevreden.’ Ze hebben op het moment van 

interviewen al de nodige titels verzameld met hun honden. 

Jasper: ‘Beste puppy, beste reu, beste jeugdhond, jeugd-

kampioen, beste van het ras - beter kon eigenlijk niet. We 

gaan nog op voor beste puppy, beste jeugdhond en beste 

groep. We hebben het nog druk vandaag.’

HOND2022 werd mede moge-

lijk gemaakt door onze main 

partner Royal Canin. Onze 

welgemeende dank daarvoor!

Jenny Kruijs met haar Border Collie Spice in actie
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HOND2022: DEBUTANTEN EN FINALE JUNIOR HANDLING

Tijdens HOND2022 konden we genieten van 

respectievelijk Debutanten Junior Handling op 

zaterdag en de finale van Junior Handling op zondag. 

Daarbij strijden de junioren die zich in de loop van 

het competitiejaar hebben gekwalificeerd om de titel 

Nederlands Kampioen Junior Handling.

Debutanten 

Nadat de organisatie via Facebook en Instagram extra 

aankondigingen had gedaan, was er een mooie opkomst 

van tien debutanten die verschenen voor keurmeester 

Gerard Jipping. Allen kregen een rozet als aandenken en 

een tas met onder meer een leuk speeltje voor de hond 

en wat lekkers voor henzelf. Voor de vijf winnaars waren 

er natuurlijk extra prijzen: een mooie trofee voor de 

winnaar, rozetten voor de andere vier en allemaal een 

leuk bordspel van Royal Canin.

De beste debutanten waren Lindsey Kaminsky met een 

Lhasa Apso, Thijs Zomers met een Basset Hound, Nienke 

Zeemans met een Noorse Lundehund, Luisa Bruns met 

een Engelse Cocker Spaniel en Femke van Lith met een 

Dwergdashond Langhaar.

Finale 

Op zondag was het tijd voor de finale. In 2022 hadden 

zich tien junioren gekwalificeerd, waarvan er negen 

deelnamen. (Dat dit een lager aantal is dan we gewend 

zijn, ligt aan het feit dat er niet in elke show een nieuwe 

junior zich wist te kwalificeren door bij de beste vijf van 

de dag te eindigen.) De Finale werd gekeurd door 

voormalig Nederlands kampioen Merel Kamphuijs. Na 

een eerste individuele ronde, waarbij de junioren een 

omgekeerde driehoek en een L moesten lopen, maakte 

Merel een eerste selectie van vier junioren: Meike 

Steenbergen, Femke Jansen, Jamil Asghar en Veerle 

Donga. Zij kregen via loting als wisselhond een Zwitserse 

Trotse Nederlands Kampioen Junior Handling Meike Steenbergen met Rhys en runner up Jamil Asghar

De tien Debutanten op een rij...

Lees verder op p. 7
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Herdershond toegewezen. (Met heel veel dank aan de 

eigenaren van deze honden!) Aan deze vier finalisten de 

uitdaging om met hun wisselhond een op-en-neer te 

laten zien en rond te gaan. Nadat ieder weer zijn/haar 

eigen hond had teruggevonden, maakte keurmeester 

Merel Kamphuis de uitslag bekend: Nederlands 

Kampioen Junior Handling 2022 is Meike Steenbergen, 

runner up Jamil Asghar.

Meike Steenbergen vertelt

‘Toen ik geplaatst was voor de Winner wist ik het meteen 

– ik wil in de finale meedoen met een Australian Shep-

herd. Ik kende Rhys al van eerdere shows. Hij showde 

niet zo vaak, maar toch wou ik het graag proberen. Toen 

ik zijn eigenaar Dorien Vogelaar vroeg of ik hem mocht 

lenen voor de finale, was ze super enthousiast. 

‘Toen ik samen met Dorien ging trainen merkten we dat 

Rhys het showen een beetje verleerd was. Na veel 

trainen kwam de finale snel dichterbij... Een dag van 

tevoren kreeg ik nog een foto van Dorien waarop te zien 

was dat Rhys in de sloot lag en de laatste schapen naar 

het weiland dreef. Maar Rhys is keurig gewassen en 

opgeknapt voor de finale. We hadden er allebei super 

veel zin in. Alles ging zoals gepland en we hadden er 

plezier in - voor mij het belangrijkste. De wisselhond die 

ik kreeg was wat onwennig met mij in de ring. Een 

moeilijke hond om voor te brengen, maar gelukkig lukte 

het me hem onder controle te houden. Toen ik hoorde 

dat ik Nederlands Kampioen Junior Handling was, kon ik 

het niet beseffen. Het echte besef kwam pas twee dagen 

later... Ik show nu ongeveer zes jaar en mijn droom is 

altijd geweest om Nederland te mogen vertegenwoor-

digen op de grote shows. Daarom ben ik super blij dat dit 

gelukt is met Rhys.’

Meike kan bijna niet geloven dat ze kampioen is geworden...

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://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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HOND2022: DEMONSTRATIES EN WEDSTRIJDEN

Op HOND2022 kon men ook in deze editie weer genieten van een heel mooi gevarieerd aanbod van 

demonstraties en wedstrijden, verzorgd door diverse sportcommissie’s, verenigingen en andere organisaties. De 

demonstratie- en de erering waren zodoende gedurende het evenement goed gevuld...

Erering: FCI Agility

Zo werd er in de erering drie dagen lang een FCI Agili-

ty-wedstrijd gehouden, georganiseerd door de 

Commissie Agility c.q. de Werkgroep Agilitywedstrijden. 

Door de aanschaf van een mooie kunstgrasvloer van Juta 

Grass werden dit drie mooie dagen. De drie keurmees-

ters hadden fraaie parcoursen uitgezet en was het 

volgens de lopers super om te kunnen lopen op deze 

mooie locatie onder deze goede omstandigheden.

Demonstratiering: diverse sporten

Meteen naast de erering was de demonstratiering 

Lees verder op p. 9

FCI Agility, parcours verkennen

De winnaars van FCI Agility op een rij...
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gesitueerd. Deze ring van 25x25 meter was voorzien van 

een foamvloer waar diverse sporten en activiteiten op 

vertoond zijn. Deze vloer werd (met dank) geleverd door 

hondenschool Fly’em High, die daarnaast ook nog eens 

drie dagen lang demonstraties Dog Frisbee verzorgde. 

Daarbij konden mensen zelf ook met hun hond kennis-

maken met deze zeer actieve hondensport. 

Kynologenclub Sneek liet op vrijdag een reguliere showtrai-

ning zien en verzorgde zowel op zaterdag als op zondag de 

demonstratie “Op weg naar een gehoorzame hond”. 

Ook de Commissie Hoopers was aanwezig en liet zien wat 

Hoopers inhoudt en hoe leuk hond en baas deze tak van 

sport vinden. 

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren 

liet zien hoe belangrijk dierfysiotherapie is voor huis-

honden, showhonden en sporthonden. 

De jachthonden waren op vrijdag en zondag aanwezig; 

niet op zaterdag, want dat is deze tijd van het jaar de dag 

Demo FCI Obedience

En nogmaals FCI Obedience...

Demonstratie Jachttraining...

Genieten van Dog Dance...

Dog Dance is leuk voor baasje en hond!

Lees verder op p. 10

Demonstratie Fysiotherapie bij Honden...
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waarop de honden en hun voorjagers te vinden zijn op de 

velden. Het was een bont gezelschap aan diversiteit van 

jachthondenrassen. 

Tot slot werden er ook namens de Commissie FCI Obedi-

ence een tweetal goed bezochte demonstraties gehouden.

Al met al genoeg om te zien wat voor leuke activiteiten en 

sporten je met je hond kunt doen. En op alle drie de dagen 

trad Mike van der Most op als presentator en praatte de 

activiteiten enthousiast en professioneel aan elkaar – wat 

het nog leuker maakte om naar te kijken. Dank aan Mike!

HOND2022: TWEE GESLAAGDE KAMPIOENSCLUBMATCHES

Tijdens HOND2022 bood de Raad van Beheer ruimte aan twee rasverenigingen om hun Kampioensclubmatch 

(KCM) in de WTC Expo te houden. Het ging om KCM’s van de Magyar Vizsla Fokkersvereniging Nederland en van 

de Nederlandse Foxterrier Club. We vroegen de voorzitters van beide verenigingen naar hun ervaringen.

Voorzitter Jelle Derksen, Magyar Vizsla Fokkersvereni-

ging Nederland: ‘Het is supergoed gegaan! We kregen 

veel enthousiaste reacties van exposanten. We hadden 

een dubbele ring, tweemaal zo groot als normaal. Dat is 

voor de Vizsla, een grote hond, erg fijn. Zo hadden we 

genoeg ruimte om bijvoorbeeld ook het gangwerk goed 

te kunnen beoordelen.  

‘We hadden een goede opkomst, met een internationaal 

deelnemersveld. In totaal waren er 41 honden inge-

schreven, daar zijn we als jonge vereniging – het was 

onze eerste KCM – heel tevreden mee! Het had 

misschien nog wel beter gekund als de Raad van Beheer 

wat eerder met de promotie van de KCM was gestart. 

‘Maar we zijn echt tevreden. Het enige dat wij zelf 

moesten regelen waren de eigen PR, prijzen, keur-

meester en ringmedewerkers. De rest werd helemaal 

door de Raad van Beheer geregeld, daar hadden we 

geen omkijken naar. Voordeel voor exposanten is 

bovendien dat ze nu in één weekend vijf CAC’s konden 

behalen. Dat is erg aantrekkelijk. En een show met 

internationaal hoog aangeschreven keurmeesters werkt 

sowieso als een magneet. Verder is het leuk om in zo’n 

entourage te zijn, waar je andere rassen in actie kunt 

zien en van alles op kynologisch gebied kunt beleven.

‘Wat opviel was de grote saamhorigheid, je zag dat 

mensen elkaar wat gunnen en dat er nauwelijks sprake 

was van competitie. Dat is wat we als vereniging ook 

graag willen uitstralen: samen genieten van je hond. Wat 

ons betreft doen we het volgend jaar weer!’

Exposant Donna Morse

Lees verder op p. 11

Dog Dance op het hoogste niveau...

Keurmeester Dinanda Mensink, exposant Dave van Zantvoort 

en voorzitter Jelle Derksen
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Kees Warmenhoven, Nederlandse Foxterrier Club: ‘Wij 

kregen deze optie door de Raad van Beheer aangeboden, 

toen bleek dat HOND2022 precies in het weekend was 

gepland waarin wij onze KCM wilden houden. Die zou 

daardoor afgelast moeten worden, tenzij we de KCM op 

HOND2022 zouden houden. Een mooi alternatief, dat we van 

harte hebben geaccepteerd. En het is heel goed gegaan. We 

zijn tevreden over het aantal inschrijvingen: een internationaal 

veld van 44 honden – gladharen en draadharen tezamen. 

Met maar liefst twintig deelnemers uit ons eigen ledenbe-

stand en deelnemers uit Duitsland, België en Engeland. 

‘We moeten kijken of we het volgend jaar weer zo doen, dat 

moet het bestuur nog beslissen. Voordelen zijn dat je met 

een mooie entourage te maken hebt die helemaal in het 

teken van de kynologie staat, je hebt een mooie ring met een 

mooie vloer, internationale keurmeesters. Wel was de PR 

vanuit de Raad van Beheer wat te laat en te sober. Daar moet 

meer aandacht aan besteed worden. En er waren wat 

klachten over dat het ver weg is en dat je ver moest lopen 

vanaf het parkeerterrein. Maar daar staat tegenover dat je 

hier met internationale keurmeesters te maken hebt, en dat 

trekt deelnemers. Exposanten schrijven nu eenmaal in op 

een keurmeester. De succesvolle dag sloten we af met een 

gezellige benchparty.’

De winnaars poseren: vlnr Erwin Siebers, penningmeester 

NFC, handler van kennel Vd Schönen Bergen, Iveta 

Nováková, Tsjechische keurmeester, Kees Warmenhoven, 

voorzitter NFC, Marijke Verboom, secretaris NFC en Carola 

Mörke, kennel Von der Bismarckquelle

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!

https://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
https://www.eukanubabreederclub.nl/
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NIEUW: BROCHURE BEZOEKERSINFORMATIE 
TENTOONSTELLINGEN

Tijdens HOND2022 introduceerde de Raad van Beheer een nieuwe, informatieve brochure die verspreid kan 

worden op de diverse hondententoonstellingen die jaarlijks worden georganiseerd. De brochure is vanaf nu 

beschikbaar voor alle shows  

Behalve op de vraag 

wat de Raad van 

Beheer is en wat wij 

zoal doen, gaat de 

brochure in op 

onderwerpen als 

kynologenclubs, 

kynologisch instruc-

teurs en diverse 

vormen van honden-

sport. Daarnaast 

gaan we natuurlijk 

uitgebreid in op het 

fenomeen honden-

show: hoe werkt een 

keuring en hoe doe je mee? Waar let een keurmeester op: 

op het uiterlijk in relatie tot de rasstandaard, maar ook kijkt 

hij hoe de hond beweegt, of hij sociaal is en of hij helemaal 

geschikt is voor de functie waarvoor hij is gefokt (‘fit for 

function’). En dan is daar ook nog de X-factor, de ongrijpbare 

uitstraling die sommige honden kunnen hebben en die 

maakt dat ze positief opvallen. 

Het hoogste dat je kunt bereiken in een tentoonstelling is 

Best In Show worden: hoe je dat voor elkaar krijgt, beschrijft 

de brochure eveneens. Tot slot wordt een lijst veelgebruikte 

termen in de keuringsring uitgelegd, zodat de bezoeker ook 

op dat gebied wat meer inzicht krijgt. 

Voor de mensen die de aanschaf van een hond overwegen, 

gaan we in op het begrip stamboomhond: waarin onder-

scheidt een hond met een stamboom zich van een hond 

zonder stamboom, wat zijn de voordelen van zo’n hond en 

waar kun je zo’n hond vinden?  

Ophalen of bestellen 

De brochure Bezoekersinformatie Tentoonstellingen kunt u 

tijdens uw bezoek aan een show gratis ophalen bij de 

stand van de Raad van Beheer of bij de ontvangstbalie of 

het secretariaat van de showorganisatie. U kunt hem ook 

digitaal lezen op onze website . Daar kunt u hem ook 

bestellen, waarna u hem per post thuisgestuurd krijgt.   

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:

Dubbele pagina over hoe je Best In Show wordt!

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/informatie-bezoekers-show
http://www.puppyverschillen.nl/
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TWEEDE DIRECTEUR RAAD VAN BEHEER AANGESTELD

In het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de organisatie van het bureau van de Raad van Beheer. Uit 

een quickscan kwam de wens naar voren om de structuur binnen het bureau te veranderen en processen te 

optimaliseren. Hiertoe heeft het bestuur in november een tweede directeur aangesteld naast Rony Doedijns. Dit is 

Miranda Koopman geworden, die voorlopig als interim-directeur zal optreden.

In feite gaan wij terug naar de oude situatie van twee 

directeuren: een algemeen directeur die zich vooral 

bezighoudt met de interne organisatie, en een kynolo-

gisch directeur die eindverantwoordelijk is voor diverse 

kynologische projecten. Natuurlijk zal Rony Doedijns 

deze laatste functie blijven vervullen. Voor de eerste 

functie zijn wij bijzonder verheugd dat wij Miranda 

Koopman konden aantrekken als (interim) algemeen 

directeur. Zij zal zich focussen op de interne organisatie, 

zodat Rony Doedijns zich geheel kan toeleggen op het 

kynologisch gedeelte. Daarbij willen wij spoedig de 

lobby en externe contacten intensiveren in het belang 

van de stamboomhond.

BESLUITEN 58e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER 

Op zaterdag 10 december 2022 vond de 58e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats bij MBO 

Aeres in Barneveld. Hieronder treft u de besluitenlijst.

Besluiten

 →  Vaststellen notulen 57e BAV 2022 – vastgesteld met 

inachtneming van opmerkingen

 →  Initiatiefvoorstel Australian Shepherd Club Nederland– 

Reparatie vervallen toekennen CAC* - verworpen

 →  Voorstel tot goedkeuring begroting 2023 – 

aangenomen

 → Aanpassing diverse KR-wijzigingen - aangenomen

 →  Aanpassing artikel III.52 KR – Recht op het voeren van 

een kennelnaam – afgevoerd van de agenda

 →  Aanpassing art. III.32 lid 4 en lid 5 KR – Namen van 

honden - aangenomen

 →  Aanpassing artikel V.6 en titel 2 van hoofdstuk V KR 

– Orweja 2.0 - verworpen

 →  Aanpassing artikel IV.46 KR – Internationaal 

kampioenschapstitels - aangenomen

 →  Aanpassing artikelen IV.46A, IV.47A, IV.48A en IV.61A 

KR – schrappen Benelux Winner en invoeren Holland 

Cup, alsmede invoering Grand Champion en Winner of 

Winners competitie - aangenomen

 →  Benoeming vicevoorzitter en lid Tuchtcollege in hoger 

beroep – mevrouw mr. Lens is benoemd tot 

vicevoorzitter en dhr. Drost is benoemd tot lid

 →  Initiatiefvoorstel Nippon Inu inz. machtigingsformulier 

AV - verworpen

 →  Initiatiefvoorstel Nippon Inu inz. termijn Hoger beroep 

– met aanpassing van termijn naar 4 maanden – 

aangenomen 

 →  Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. 

griffierecht - verworpen

 →  Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. 

termijnen - verworpen

 →  Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. 

erekeuringen – verworpen 

 →  Het bestuur heeft een presentatie gegeven over de 

volgende onderwerpen: 

 → Normenmatrix

 → Hartprotocol

 → ECVO

 → Huis van de Hond

In deze vergadering maakte voorzitter Hoenderken 

bekend dat penningmeester Freek Klijzing zijn functie 

neerlegt, omdat hij de intensieve taak van penning-

meester niet kan combineren met zijn werk en privéleven. 

Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit. 

Miranda Koopman zal voorlopig als interim-directeur optreden
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MIS HET NIET: TWEE UNIEKE LEZINGEN VAN 
BEWEGINGSPECIALIST PROF. DR. MARTIN FISCHER! 

Met veel trots kondigen wij aan dat de gerenommeerde Duitse onderzoeker prof. dr. Martin Fischer, sinds 1993 

hoogleraar Speciale Zoölogie en Evolutiebiologie aan de Friedrich Schiller University in Jena, bereid hebben 

gevonden twee dagen Engelstalige lezingen te verzorgen. Deze lezingen vinden plaats op zaterdag 11 en zondag 

12 februari 2023 in het sfeervolle Anatomiegebouw te Utrecht.  

Professor Fischer zal ons onder andere vertellen 

over zijn baanbrekende Jena-studie en over 

andere onderzoeken naar de constructie en het 

bewegingsapparaat van honden. De dagen zijn 

open voor Nederlandse en buitenlandse 

 exterieurkeurmeester en E&B-cursisten en 

-geslaagden. In verband met de beschikbaarheid 

van plaatsen kan het zijn dat deelnemers de 

lezing één dagdeel fysiek en één dagdeel via 

een interne livestream bijwonen.  

Deze bijzondere lezingen zijn in principe bedoeld 

voor (aspirant-)exterieurkeurmeesters. Zij ontvangen 

binnenkort een uitnodiging tot deelname.  

Mochten er na 23 januari nog plaatsen beschikbaar 

zijn, dan worden deze opengesteld voor overige 

geïnteresseerden.

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:

Registreer je hond op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Hond geïmporteerd?

http://www.puppyverschillen.nl
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.databankhonden.nl
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TIP: CHECK OF UW GEGEVENS NOG KLOPPEN IN UW 
DATABANK

Ooit heeft u de gegevens van uw hond en uzelf laten invoeren in een databank voor honden. Wat er wel eens bij 

inschiet is het doorgeven van wijzigingen zoals verhuizing of overlijden. Zeker met de luidruchtige jaarwisseling 

voor de deur is het zaak dat uw gegevens kloppen als uw hond ervandoor gaat op de vlucht voor vuurwerk-lawaai. 

 Om het u gemakkelijk te maken, geven we hieronder alle databanken, beginnend met onze eigen Databank Honden: 

 → Databank Honden

 → BackHomeclub

 → Chipbase

 → Dierplatform  

 

Veel succes!

 → Hondregistreren

 → Huisdier-registratie 

 → Nederlandse Databank Gezelschapsdieren]

 → PetBase

 → Petlook 

ZILVEREN LEGPENNING VOOR 50-JARIGE FLATCOATED 
RETRIEVER CLUB

Tijdens onze Algemene Vergadering van 

zaterdag 10 december jl. reikte voorzitter 

Hildeward Hoenderken de Zilveren Legpenning 

met oorkonde uit aan Lucas Peeters, 

penningmeester van de Flatcoated Retriever 

Club (FRC). De vereniging ontving deze 

onderscheiding wegens haar 50-jarig bestaan.

Op de Facebook-pagina van de 

FRC: ‘Vandaag heeft onze penning-

meester Lucas Peeters namens de 

vereniging als blijk van waardering 

een oorkonde voor het 50-jarig 

bestaan van de FRC in ontvangst 

mogen nemen. Een waardering 

voor iedereen die daar in die 50 

jaar aan heeft bijgedragen.’

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

https://www.houdenvanhonden.nl/databankhonden
https://backhomeclub.nl/
https://chipbase.nl/
https://www.dierplatform.nl/
https://hondregistreren.nl/
https://www.huisdier-registratie.nl/
https://ndg.nl
https://www.petbase.eu/
https://www.petlook.nl/
https://www.dutchdogdata.nl/


 
Uw pups verzekerd 
het nest uit? 
Dat kan met Petplan Goede Start!
Petplan Goede Start is ontwikkeld in overleg 
met fokkers. Als u Petplan Goede Start 
meegeeft aan uw pups, zijn ze in hun eerste 
levensjaar verzekerd tegen ziektekosten. U 
kunt Petplan Goede Start meegeven aan 
pups tussen de 7 en 20 weken oud. 

Meer informatie? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start.

Het Petplan Fokkerprogramma:

        Petplan Goede Start

        Maand Gratis Verzekering

        Gratis promotie materialen

        Affiliate mogelijkheden

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

U kunt uw pups 
verzekerd overdragen

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

U neemt deel aan het 
Petplan spaarplan

Voordelen voor u

Pup is na overdracht direct 
verzekerd, geen wachttermijn!

Zelf kiezen voor 
verlenging of wijziging 
van pakket na 1e  jaar

Minder zorg om hoge 
dierenarts kosten

Voordelen voor het baasje

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 69,-

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)

https://petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start/
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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KARIN VLIEGEN MET ‘KAZZ’ NEDERLANDS KAMPIOEN 
SPEUREN 2023

In het weekend van 3 en 4 december jl. organiseerden VDH Kringgroep Schijndel e.o. in samenwerking met de 

Commissie Werkhonden het Nederlands Kampioenschap Speuren 2023. Nederlands kampioen werd Karin Vliegen 

met Duitse Herder Kazz van Tiekerhook. 

Na de domper van 2022, toen het NK wegens Covid-19 niet 

doorging, is de wedstrijd om de titel Nederlands Kampioen 

2023 en de strijd voor de tickets voor de WK voor speur-

honden, een zeer geslaagd evenement geworden. De 

organisatie was in de vertrouwde handen van VDH-kring-

groep Schijndel die had gezorgd voor gelijkwaardige 

speuromstandigheden. 

Helaas hadden zij de 

koude wind niet in de hand, 

maar dat hoort bij de 

speurhondensport. 

Sporen

De spoorleggers Harrie ten 

Have, Peter Boeters, Carlo 

Vervoordeldonk en Hannes 

Haak konden al vroeg op 

pad om de sporen, die drie 

uur moeten liggen, te 

leggen. Zoals zo vaak op wedstrijden lieten de verwachte 

kampioenen punten liggen en scoorden anderen juist beter 

Karin met Kazz

Lees verder op p. 17

Complete uitslag

  Geleider Naam hond Ras Ver. Dag 1 Dag 2 Totaal

1 Karin Vliegen Kazz van Tiekerhook DH VDH 96 96 192

2 Ronald Scholten Sita von Meerblick DH NBG 98 91 189

3 Rachel Schadron Prima von der Feuerbrigade DH NBG 90 98 188

4 Ralph Sweebroek Germali’s Nero MH NBG 93 93 186

5 Lilianne Voogd van Dijk Zara van den Ronden Hoek DH NBG 95 86 181

6 Frans van Gestel Paco vom Haus Tarlars DH VDH 85 96 180

7 Jose de Koning Gino von Rouach DH NBG 88 90 178

8 Hans van der Stroom King van Tiekerhook DH NBG 89 84 173

9 Dina Bakker Alec Pride of the North GR NVBH 85 79 164

10 Arie Stam Amboss van de Westello RW NRC 88 70 158

11 Willem Helder Nash van ‘t Palmeinehof DH NBG 80 57%  

12 Diny Kraaijer Zola van den Ronden Hoek DH VDH 45% 90  

Diny Kraayer met Zola van den Ronden Hoek

Rachel Schadron met Prima von der Feuerbrigade

Carl Sweebroek op de akker met Germali’s Nero
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dan in de selectie-examens. Tot 

op het einde van de wedstrijd 

bleef het dan ook spannend, 

maar toen de laatste hond een 

valse verwijzing aangaf, was het 

duidelijk dat Karin Vliegen met 

haar Duitse Herder Kazz von 

Tiekerhook, zich Nederlands 

kampioen mocht noemen.

Legpenning

Karin en Tazz hebben een geweldige prestatie geleverd, 

door twee dagen zowel op de akker als op het gras uitmun-

tend (2 x 96 punten) te speuren. Zij werden met stip Neder-

lands kampioen Speuren 2023 en ontvingen daarvoor 

tevens de legpenning van de Raad van Beheer.

Alle aanwezigen genoten van heel mooie prestaties, de 

spanning tot de allerlaatste deelnemer, een onverwachte 

kampioen en een prima sfeer. 

Selectie WK

Deze wedstrijd was, tezamen met de zes vooraf afge-

legde examens, ook de eindselectie voor deelname aan 

het Wereldkampioenschap voor Speurhonden, dat in 

2023 in Finland zal worden gehouden. Hiervoor zijn 

geselecteerd Roland Scholten met zijn Duitse herder Sita 

van Meerblick en Rachel Schadron met haar Duitse 

Herder Prima von der Feuerbrigade. Reserve is Ralph 

Carl Sweebroek met zijn Mechelse herder Germali’s 

Nero. Wij wensen hen alvast veel succes!

Met dank aan Royal Canin, onze Partner in Working Dogs, 

die de prijzen heeft gesponsord. 

25-JARIG JUBILEUM 
SIJKJE WINTER EN 
FRANC BEEFTINK

Op dinsdag 13 december zetten wij twee 

van onze medewerkers in het zonnetje 

èn in de bloemen. Sijkje Winter en Franc 

Beeftink zijn beide ruim 25 jaar bij ons 

in dienst als buitendienstmedewerker en 

daar stonden we even bij stil tijdens een 

feestelijke bijeenkomst met alle collega’s 

van het bureau.

Van links naar rechts: Miranda Koopman, Frank Beeftink, Sijkje Winter en 

Rony Doedijns

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:

Karin reageert verbaasd als haar de 

legpenning wordt aangeboden...

http://www.puppyverschillen.nl/
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EERSTE NEDERLANDSE NEST GoŃczy Polski 

Bij Jachthondenkennel “van het Molehout” van Marco en Marca van Turnhout is op 17 november jl. het eerste 

Nederlandse nest Gończy Polski-pups geboren. Het gaat om negen pups, waarvan drie black en tan en zes 

choco en tan.

Na jaren trainen en 

fokken met onder 

meer Weimaraners 

zocht de familie Van 

Turnhout een ras dat 

hen beter paste. ‘De 

Gończy Polski’s 

trokken onze 

aandacht vanwege 

hun stoere en 

statige uiterlijk en 

hun vriendelijke en 

trainbare karakter. 

Ze zijn in huis rustig 

maar wel uitstekende wakers. In 2018 zijn wij naar Polen 

gereden om kennis te maken met het ras en hebben toen 

onze reu Raaf (Kruk El-Halem) meegenomen. In 2019 zijn 

we nogmaals naar Polen gereden om onze teef Ginny 

(Wilga El-halem) op te halen. Beide honden gaan mee 

met drijfjachten in het buitenland , daarnaast hebben ze 

onder meer Hoopers- en Obedience-training gedaan.’

Grondbeheerders en jagers

De familie Van Turnhout ervaart dat over het algemeen 

grondbeheerders en jagers hen weten te vinden voor de 

pups: ‘Zij hebben vaak ervaring met honden uit deze 

rasgroep en maken hiervan gebruik tijdens hun werk-

zaamheden. Hiermee wordt optimaal aanspraak gedaan 

op de kwaliteiten en talenten van deze honden en wordt 

voldaan aan hun natuurlijke behoefte.’ 

Erkend bij FCI

Sinds 2018 is de Gończy Polski erkend door de FCI. De 

honden zijn middelgroot: reuen worden tussen 55-59 cm 

hoog en de teven 50-55 cm. Het gewicht ligt tussen de 18 

en 30 kilo. Ze kunnen worden ingezet voor veel onder-

delen van de jacht. Ze halen een eend op en worden ook 

ingezet voor zweetwerk, ze blinken uit in het stöberen 

(opjagen) van het wild. De Gończy Polski is inmiddels in 

Polen ook veel te vinden als fijne gezinshond. Hij past zich 

daar moeiteloos aan, mits er voldoende uitdaging wordt 

geboden in beweging en bezigheden.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://hartvoordieren.nl/


20Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 14   |   december 2022 Raadar

Oproep: nomineer een Senior Stamboomhond van 
de maand

Vanaf januari 2023 zetten we in de Raadar en op 

Facebook iedere maand een ‘senior stamboomhond’ 

in het zonnetje. Iedere maand is een andere rasgroep 

aan de beurt om honden uit te nomineren. We starten 

in januari met Rasgroep 1: Herdershonden, in februari 

Rasgroep 2 en zo verder tot en met rasgroep 10. Aan 

het einde van het jaar kiezen we uit alle maandelijkse 

winnaars de ‘Senior Stamboomhond van het Jaar’.  

Met deze verkiezing laten we zien dat onze zorgvuldig 

gefokte stamboomhonden gezond oud kunnen worden. 

Help ons daarbij en nomineer een senior hond. Iedereen 

kan per rasgroep een senior stamboomhond nomineren, 

maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 →  De genomineerde hond moet een stamboomhond zijn, 

ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek 

(NHSB) en nog in leven op het moment van aanmelden.

 →  De hond heeft geen fokbeperking of limited registration. 

 →  Er hoeft niet met de hond gefokt te zijn, maar het moet 

wel een ‘waardig vertegenwoordiger zijn van het ras. 

 →  De hond is minimaal 10 jaar oud, bij grote rassen 

minimaal 8 jaar oud.

 →  We zijn op zoek naar honden ‘met een verhaal’. Dat kan 

betekenen dat de hond nog heel vitaal is, bijvoorbeeld 

op hoge leeftijd nog erg actief is (of is geweest) in sport 

of met andere activiteiten. Hoe leuker en 

aansprekender het verhaal, des te groter is de kans dat 

de hond gekozen wordt.

Foto’s

Stuur altijd één of maximaal twee duidelijke digitale foto’s 

in. Als de hond gekozen wordt, plaatsen we de foto bij 

het item in de Raadar en op onze Facebook-pagina.

Nomineren

Honden nomineren kan tot de 15e van de maand, voor de 

rasgroep die dan aan de beurt is. Dus tot 15 januari 2023 

voor Rasgroep 1 Herdershonden, tot 15 februari voor 

Rasgroep 2 Dogachtigen enzovoort. U kunt uw nominatie 

e-mailen naar jm.poster@raadvanbeheer.nl. We zijn  

heel benieuwd naar uw inzendingen!

Senior stamboomhond Mechelse Herder Tazu van onze 

‘hoffotograaf’ Ron Baltus en CKI-commissielid Eline Teygeler. 

Ron: ‘Op zijn leeftijd van 13,5 jaar doen we veel minder dan 

toen hij jonger was. Zijn hoofd wil het graag, maar het lichaam 

werkt niet altijd meer mee. Het enthousiasme en de gedreven-

heid van de Mechelaar zit er echter nog steeds in; wij genieten 

hopelijk nog lang van hem in redelijke gezondheid.’

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. 

mailto:jm.poster@raadvanbeheer.nl
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RAAD VAN BEHEER START MET REGIONALE (EN 
VOORDELIGE) OPLEIDING KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR 
VOOR LEDEN 

Dat het opvoeden van (jonge)honden van groot belang is, spreekt voor zich. En voor 

deskundige begeleiding ga je bij voorkeur naar een geaccrediteerd kynologisch 

instructeur. De Raad van Beheer geeft dan ook graag invulling aan de wens van de 

lokale kynologie en biedt de opleiding tot kynologisch instructeur nu regionaal en 

voordeliger aan. Module 1 start op zaterdag 25 februari 2023. 

Na een selectietraject en uitvraag aan alle geaccredi-

teerde opleiders bleek Tinley Academie het best 

passende aanbod te hebben. Zo is de cursus modulair, 

een combinatie van online en fysieke lessen en is Tinley 

Academie bereid deze regionaal bij een kynologenclub 

aan te bieden. Samen met Tinley kunnen wij de kosten 

voor de opleiding voor onze leden vanaf 2023 halveren. 

 

Module 1 

Module 1: Gedragskennis en leerprincipes gaat op 

zaterdag 25 februari 2023 van start en wordt gehouden 

bij KC Zwolle. Naast drie fysieke lesdagen op zaterdag 

zullen er vier lessen via Zoom worden gegeven op 

donderdagavonden. Het afsluitende examen van deze 

module vindt plaats op donderdag 20 april.  

Nadien kunnen module 2 en 3 eveneens met korting 

gevolgd worden om de 

opleiding tot kynologisch instruc-

teur af te ronden. Ondertussen proberen wij om Module 1 

verspreid over Nederland op nog twee locaties aan te 

bieden. Zodra locaties en data bekend zijn, zullen wij de 

leden daarover informeren. 

 

Vol=vol 

Aan de cursus kunnen maximaal dertig cursisten deel-

nemen (vol=vol). Cursisten kunnen alleen aangemeld 

worden door aangesloten leden (verenigingen). De 

secretariaten van de verenigingen hebben de informatie 

hierover inmiddels ontvangen. 

 

Meer informatie over Module 1 vindt u op de website 

van Tinley Academie

SPORTENWEBSITE RAAD VAN BEHEER VERNIEUWD EN 
UITGEBREID

Na uitvoerig overleg met vooral de commissies FCI Obedience, Flyball en Dog Dance over noodzakelijke 

uitbreidingen is op dinsdag 20 december jl. de vernieuwde website sport.raadvanbeheer.nl ‘live’ gegaan. 

 

De website sport.raadvanbeheer.nl werd tot nu toe, 

behalve voor licentiebeheer, alleen gebruikt door de 

commissie FCI Agility – onder meer voor informatie, 

wedstrijdkalender, inschrijvingen en verwerking en 

weergave van wedstrijduitslagen en (competitie)standen. 

Vanaf nu zullen van alle genoemde sporten in eerste 

instantie ook de wedstrijdkalenders zichtbaar zijn. Daarna 

voeren we stap voor stap ook alle andere toepassingen 

in, overeenkomstig Agility. Het wordt dan voor alle 

sporters – maar ook de wedstrijdorganisaties – eenvou-

diger om wedstrijden in te schrijven, aan te vragen en te 

verwerken.

https://www.tinleyacademie.nl/module-1-gedragskennis-en-leerprincipes.html
https://www.tinleyacademie.nl/module-1-gedragskennis-en-leerprincipes.html
https://sport.raadvanbeheer.nl
http://sport.raadvanbeheer.nl
https://sport.raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2022, BENT U ERBIJ?

Op 28 januari aanstaande organiseert de Raad van Beheer in het Event Center Dordrecht de Hond van het Jaar 

Show 2022. Het puikje van de Nederlandse showhonden op een locatie bij elkaar. Bent u erbij?

Voor deze unieke show worden de honden uitgenodigd 

die zich in 2022 hebben gekwalificeerd door een eerste, 

tweede of derde plaats in hun rasgroep te behalen op 

een CAC/CACIB-tentoonstelling en/of Clubwinnaar ’22 te 

zijn geworden tijdens een KCM. Veteranen die op een 

CAC/CACIB-show in de erering Beste Veteraan van de 

Dag zijn geworden, mogen ook acte de présence geven 

tijdens de Hond van Jaar Show. Daarnaast komen ook de 

honden van onze Nederlandse rassen aan bod.

Feestelijk

De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van 

andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top 

van de rashonden in Nederland aanwezig is, maar ook 

door de entourage. Het is traditie dat men zich feestelijk 

kleedt en dat de honden tip-top worden voorgebracht. 

Het Event Center Dordrecht, waar we in 2023 voor de 

tweede maal dit evenement organiseren, is een goede 

locatie om deze feestelijke show te organiseren.

Keurmeesters

 → De keurmeesters voor het evenement zijn

 →  FCI 1 Herdershonden en Veedrijvers: Renate Chiodi-

Walraven

 →  FCI 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers, Berghonden 

en Zwitserse Sennenhonden: Peter van Montfoort

 → FCI 3 Terriers: Kevin Naeff

 → FCI 4 Dashonden: Maarten Nuijen

 → FCI 5 Keeshonden en Oertypen: Wilma Hell-Frijters

 →  FCI 6 Lopende honden, Zweethonden en aanverwante 

rassen: Rudi Smits

 → FCI 7 Staande honden: Gerda Halff-van Boven

 →  FCI 8 Retrievers, Spaniels en Waterhonden: Rinie 

Leenen-Compen

 → FCI 9 Gezelschapshonden: José Zijllmans

 → FCI 10 Windhonden: Mark Wibier

 → Veteranen: Godelieve de Wit-Bazelmans

 → Nederlandse rassen: Godelieve de Wit-Bazelmans

 →  Best In Show - Hond van het Jaar 2022: Nadjia 

Timmermans-Kadenko

Inschrijven

Inschrijven voor deze Hond van het Jaar Show gaat dit 

jaar opnieuw via www.onlinedogshows.eu. De eige-

naren van de geselecteerde honden ontvangen voor 

het einde van het jaar een e-mail met de uitnodiging 

zich in te schrijven.

Grote kynologische evenementen kunnen niet zonder 

sponsors of partners. Dat geldt ook voor de Hond van het 

Jaar Show. Onze partner is Eukanuba. Voor meer informatie 

over de Hond van het Jaar Show kijk op onze website 

http://www.onlinedogshows.eu
https://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
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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

VUURWERK EN JE HOND

Oud en Nieuw nadert alweer, tijd om ons te bezinnen op het gebruik van vuurwerk en de zorg voor onze geliefde 

viervoeters. Want in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar mag vuurwerk weer. Honden zijn vaak vreselijk bang 

voor (knal)vuurwerk. En niet zonder reden, omdat vuurwerk levensgevaarlijk voor hen kan zijn. 

 

De Raad van Beheer heeft zich geschaard achter het 

online vuurwerkmanifest. De initiatiefnemers van het 

manifest zijn voor een verbod op consumentenvuur-

werk en zien in plaats daarvan liever professionele 

vuurwerkshows. 

Extreme angst

Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat mensen veel 

plezier kunnen beleven aan het afsteken van vuurwerk, 

vinden wij dat de kosten voor de samenleving en de 

vele dieren(bezitters) te hoog zijn. Jaarlijks lijden veel 

dieren onder extreme angst, niet alleen de dag van de 

jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en erna, als 

er al veel knallen te horen zijn. Bovendien zijn er elk jaar 

weer (ernstige) slachtoffers door vuurwerk. Niet alleen 

onder mensen, maar ook onder dieren. Grote gemeenten 

als Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Schiedam 

hebben inmiddels gelukkig een vuurwerkverbod 

ingesteld. We hopen van harte dat zo spoedig mogelijk 

meer gemeenten volgen en uiteindelijk heel het land.

Lees meer over ons standpunt over vuurwerk

https://www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
https://vuurwerkmanifest.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/vuurwerk-en-je-hond/
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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:

 →  28 januari Hond van het Jaar Show,  

Dordrecht 

 →  4 - 5 maart Martini Dogshow, Groningen  

CAC/CACIB 

 →  18 - 19 maart Dogshow Rijnland/Holland Cup,  

Hazerswoude-Dorp CAC/CACIB 

 →  29 en 30 april 2023 Dogshow Oss  

Alle rasgroepen CAC/CACIB 

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.

OP ZOEK NAAR EEN 
KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevene-

ment en bent u daarvoor op zoek naar goede, 

gecertificeerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmees-

ters Online, daar staan alle gekwalificeerde keur-

meesters van ons land bij elkaar. U kunt zoeken op 

achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieur-

keurmeesters kunt u zoeken op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester 

die u zoekt

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 

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

https://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
https://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
http://www.martinidogshow.nl
https://www.onlinedogshows.eu/
https://www.kcoss.nl
https://www.kcoss.nl
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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VACATURE

Voordat stamboompups worden ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek (NHSB), worden ze 

bezocht door een buitendienstmedewerker (‘chipper’). Deze identificeert de pups door middel van een trans-

ponder en controleert de nestomstandigheden. De Raad van Beheer heeft in de rayons Noord-Nederland, 

Midden-Nederland en Zuid-Nederland plaats voor een aantal 

BUITENDIENSTMEDEWERKERS OP OPROEPBASIS (M/V)

Voordat de buitendienstmedewerker actief kan worden, krijgt hij/zij een korte opleiding tot chipper aangeboden.

Hoofdbestanddelen functie

 → Woonachtig in Noord-, Midden- of Zuid-Nederland

 → Het identificeren en registreren van de hond:

 →  controleren of gegevens kloppen van de pups 

en moederhond;

 → een transponder (chip) injecteren in de pups;

 → informatie/folders verstrekken aan de fokker;

 →  controle (nest) omstandigheden en 

locatiecontroles aan de hand van normen;

 → DNA afnemen bij de pups.

 → Controleren van kennelnamen:

 → kennismakingsbezoeken afleggen;

 → afgeven van informatiemateriaal;

 →  op basis van vastgelegde criteria situatie van 

de honden in ogenschouw nemen.

 → Het voeren van administratie:

 →  inplannen en maken van afspraken met 

fokkers;

 → versturen van correspondentie/formulieren;

 →  verstrekken van informatie/folders aan de 

fokkers.

 → Relatiebeheer:

 →  onderhouden van contacten met medewerkers 

van bureau;

 →  onderhouden van contacten met 

buitendienstmedewerkers;

 → onderhouden van relaties met fokkers.

Functie-eisen

 → Kynologische Kennis 1 of gelijkwaardig;

 → “gevoel en passie” voor honden;

 →  aantoonbare ervaring met honden vanuit hobby of 

werk;

 → gemakkelijk in de omgang met klanten;

 → in het bezit van een auto en rijbewijs.

Bij dit functieprofiel behoren de volgende competen-

ties: dienstverlenend, communicatief en stressbesten-

digheid. U bent bovendien flexibel en accuraat. Wij 

zoeken een deskundige collega die zelfstandig kan 

werken en als oproepkracht beschikbaar is.

Arbeidsvoorwaarden

Flexibele buitendienstmedewerkers vallen onder de 

arbeidsvoorwaarden van een uitzendbureau, met de 

daarbij behorende CAO. 

Interesse?

Voor vragen over deze vacature kunt u contact 

opnemen met Karin Monk (Afdeling Stamboekhou-

ding), telefoon (020) 6644471. 

Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 

31 december 2022 sturen naar Raad van Beheer, 

t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 

1070 AX Amsterdam of e-mailen naar 

personeelszaken@raadvanbeheer.nl. 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
http://www.puppyverschillen.nl/
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face-

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

en share onze berichten op Facebook.

14 januari 2023:   Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

(uitsluitend voor genodigden)

28 januari 2023:  Hond van het Jaar Show 2022

9 februari 2023:    eerste Kennis Tour-sessie over 

cardiologie bij honden

4 juni 2023:  Dag van de Hond, landelijk

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

c voor alle keuringsevenementen in Nederland. Let op: 

De inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

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/raadar
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://eukanuba.eu/nl-nl/hond
https://www.hulphond.nl/
https://www.hulphond.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan

