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Gezien het succes van de afgelopen jaren organiseert de Raad van Beheer ook in 2017 weer 
een Kennis Tour door het land. Deze lezingenreeks, gericht op fokkers, hondenbezitters en 
-liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommisies en kynolo-
genclubs, voorziet duidelijk in een grote behoefte: alle lezingen in 2017 waren binnen een 
week al volgeboekt!

RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR
      VOORZIET IN GROTE BEHOEFTE

Alle Kennis Tour-sessie trekken uitverkochte zalen...
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De Raad van Beheer Kennis Tour 
bestond in 2016 uit een serie 
lezingen door diverse toonaange-
vende sprekers. De lezingen werden 
verdeeld over het jaar gehouden op 
verschillende locaties in het land. In 
totaal trok de tour maar liefst zo’n 
600 geïnteresseerde bezoekers! 
De sessies werden verzorgd door 
respectievelijk Esther Hagen-
Plantinga, Gert ter Haar (deze 
lezingen werden herhaald wegens 
groot succces in 2015!), Marjolein 
Roosendaal, Erik den Hertog en 
Maarten Kappen. Het rapportcijfer 
dat de bezoekers gaven was bijzon-
der hoog: een 8,4! Gezien dit succes 
prolongeert de Raad van Beheer de 
Kennis Tour van harte in 2017! 

LUISTEREN NAAR DE KLANT
Voor de samenstelling van het 
programma van 2017 hebben we 
goed naar de markt geluisterd. Dat 
draagt bij aan de overweldigende 
animo voor de sessies in 2017. Zo 
hebben we in een klanttevreden-
heidsonderzoek onder fokkers ook 
gevraagd welke onderwerpen zij 
graag zouden zien in de Kennis 
Tour. Daar hebben we veel informa-
tie uitgehaald. Zo zijn de sessies 
over fokken voor diversiteit, pro-
prioceptie en epilepsie voorbeelden 
van onderwerpen die men in het 
onderzoek vaak noemde. De lezing 
van Marjolein Roosendaal over 
kleur was zo populair in 2016, dat 
we die sowieso in 2017 herhalen! 
Ondanks dat alle sessies al zijn 
volgeboekt kun je aangeven of je 
interesse hebt in een lezing of 
suggesties aandragen. Voor de 
planning voor 2018 worden deze 
dan meegenomen. 

PROGRAMMA KENNIS TOUR
Epilepsie: voorkomen, erfelijk-
heid, behandeling, valkuilen.

Spreker: Paul Mandigers.
Data: 11 april, 9 mei, 12 juli 2017 
Locatie 9 mei: Van der Valk Hotel, 
Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk 
a/d IJssel. Locatie 12 juli: Mercure 
Hotel, Hertsenbergweg 1, Zwolle.
Wat is epilepsie, hoe vererft het en hoe 
vaak komt het bij de meest populaire 
rassen voor? Wat weten we van de 
behandeling en waarom lukt het soms 
wel en niet? Aan de hand van het meest 
recente onderzoek zal Paul Mandigers 
dit onderwerp met zijn toehoorders 
bespreken. De eerste lezing was zo snel 
vol, dat we direct twee extra sessies 
hebben ingepland!

Over de spreker: 
Dr. Paul Mandigers (afgestudeerd 
1992, specialisatie 1996, promotie 
2005) is specialist Interne Genees-
kunde en Europees Veterinair 
Specialist Neurologie. Vanaf zijn 
specialisatie is hij in deeltijd werk-
zaam als specialist (waarvan reeds 
veertien jaar bij het Veterinair 
Specialistisch Centrum de Wagen-
renk) en in deeltijd bij de Universi-
teitskliniek voor Gezelschapsdie-
ren. Paul Mandigers is sinds 2012 
hoofd/coördinator Neurologie en 
opleider in de Veterinaire Neurolo-
gie. Hij heeft meer dan veertig 

‘peer-reviewed’ publicaties en meer 
dan vijftig abstracts c.q. 
 presentaties op congressen gege-
ven. Paul is een zeer gewaardeerd 
en boeiend spreker die al meerdere 
jaren lezingen verzorgt voor de 
Kennis Tour.

De wereld van kleuren bij 
honden - vachtkleuren.
Spreker: Marjolein Roosendaal.
Datum: 7 juni 2017. 
Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk 
61, Berlicum (bij Den Bosch).
Iedere fokker heeft wel een idee over hoe 
het zit met de kleuren binnen zijn ras. Wie 
zich erin verdiept heeft, weet dat experts 
als Little er boeken vol over geschreven 
hebben. Maar de wetenschap staat niet stil 
en met grote regelmaat worden er nieuwe 
dingen ontdekt, juist op het gebied van 
kleuren. Little had in veel gelijk en in veel 
ook niet. Deze interactieve lezing gaat in 
op de kleuren die we kennen, eigenschap-
pen die we ervan kennen en conclusies die 
we daaruit kunnen en mogen trekken. Wat 
is de zin van selectie op kleur? Waarom 
zou je dat wel of juist niet moeten doen? 
Wat is er nou eigenlijk waar van die ver- 
halen over kleurgebonden eigenschappen?

NIEUWE PARTNER: 
BAYER ANIMAL HEALTH
De Raad van Beheer is heel blij 
met de toetreding van farmaceu-
tisch concern Bayer als nieuwe 
partner voor de Kennis Tour. De 
Raad van Beheer ziet dit partner-
schap als een bevestiging van het 
feit dat we op de goede weg zijn 
met de Kennis Tour. Behalve 
Bayer zijn Proteq Dier&Zorg en 
Eukanuba partners van de 
Kennis Tour. Mede dankzij hen 
kunnen we deze sessies tegen 
een aantrekkelijk tarief (€ 19,50) 
blijven organiseren.
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verhalen over oogkleuren en de link met de 
vachten? Hoe zit het met ziektes, houden 
die echt verband met kleur? En hoe dan? 
De lezing gaat in op vererving van kleuren 
en kijkt naar de relatie met andere zaken.

Propriocepsis voor de pup
Spreker: Sam Turner
Datum: 13 september. Locatie: De 
Schimmel, Stationsweg Oost 243, 
Woudenberg.
Datum: 15 november. Locatie: Van 
der Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 
185, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Propriocepsis is het bewust zijn van waar 
je lichaam en ledematen zich bevinden en 
hoe ze bewegen in relatie tot de omgeving 
en tot elkaar. Door het stimuleren van 
proprioceptie ontwikkelen honden goede 
motorieke vaardigheden, coördinatie, 
balans en zelfvertrouwen. Daarnaast 
verkleint het de kans op blessures, in zowel 
het gewone leven als de sport. Wat kunnen 
fokkers en eigenaren van pups doen om 
deze vaardigheid van jongs af aan 
optimaal te laten ontwikkelen? Wat kun je 

meermalen meegewerkt aan onder-
zoeken binnen kleine populaties. 
Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese 
Stabijhonden en tegenwoordig 
voornamelijk Wetterhounen en 
Havanezers. Ze is nauw betrokken 
bij diverse outcross-projecten.

De wereld van kleuren bij 
honden - ogen & neuzen en 
kleurgebonden ziektes
Spreker: Marjolein Roosendaal.
Datum: 23 augustus 2017. 
Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk 
61, Berlicum (bij Den Bosch).
Deze lezing is een vervolg op ‘De wereld 
van kleuren bij honden - vachtkleuren’. Je 
hoeft de eerste lezing niet gevolgd te 
hebben om deze lezing bij te kunnen 
wonen; basiskennis van kleurgenetica is 
wel handig. We weten dan wel in grote 
lijnen hoe het zit met de kleuren en 
vachten van onze honden, maar hoe zit 
het met neuskleuren? En al die andere 
afwijkende kleurenzaken in vachten en 
aan honden? En wat is er waar van die 

Over de spreker: 
Marjolein Roosendaal is sinds 2002 
werkzaam als (wetenschaps)
journalist en heeft zich gespeciali-
seerd in fokkerij en genetica van 
honden. Genetica van kleuren en 
vachten en hun relatie tot gezond-
heid hebben haar bijzondere 
belangstelling. Marjolein heeft 

De gretigheid naar kennis blijkt enorm groot te zijn.
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pups aanbieden, vanaf welke leeftijd, hoe 
bouw je het op en waar moet je op letten?

Over de spreker:
Sam Turner studeerde ethologie aan 
de Universiteit Wageningen. Ze 
heeft sinds 2005 haar eigen honden-
school, Paws4Fun. Ze ontwikkelde 
de cursus Balans en Coördinatie en 
geeft hiervoor ook instructeurs-
opleidingen in binnen- en buiten-
land. Het belang van verantwoorde 
beweging van de hond staat altijd 
voorop. Jonge honden, sporthon-
den, oudere honden en honden in 
een revalidatietraject krijgen 
hiermee een sterke lichamelijke 
ondersteuning. Haar manier van 
begeleiden van pups door middel 
van puppygym en het puppy-
parcours is innovatief. Sam werkt 
graag samen met fokkers om de 
pups en hun toekomstige eigenaars 
al vroeg een ‘rugzakje’ met tips 
en opvoedkundige handvatten 
mee te geven.

Populatiegenetica en cross-
breeding
Spreker: dr. ir. Pieter Oliehoek.
Datum: 11 oktober. Locatie: 
Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, 

TWEE LEZINGEN VOORBIJ
Twee lezingen van de Kennis 
Tour in 2017 hebben bij het ter 
perse gaan van dit blad al 
plaatsgevonden: De toekomst 
van de fokkerij - kansen en 
bedreigingen door drs. Maarten 
Kappen op woensdag 8 februari 
(prolongatie lezing uit 2016!), 
en Van pup tot pensioen - Een 
kijkje achter de schermen bij 
Hulphond Nederland door 
Sandra Huisman en Pieter 
Blickman op woensdag 15 
maart. Deze laatste lezing was 
bijzonder, omdat hij plaatsvond 
op de eigen locatie van Hulp-
hond Nederland in Herpen. 
De bezoekers wisten na afloop 
wat Hulphond Nederland doet, 
hoe hun fokprogramma werkt 
en hoe pups worden opgeleid 
tot hulphond. De volledige 
opbrengst van deze lezing 
kwam ten goede aan 
Hulphond Nederland.

Zwolle. Datum: 13 december 2017. 
Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk 
61, Berlicum (bij Den Bosch)
Het wordt steeds beter bekend dat inteelt 
voorkomen geen enkele invloed heeft op 
behoud van diversiteit. Maar andersom 
helaas wel: het verlies van diversiteit geeft 
onherroepelijk inteelt. Fokken voor 
diversiteit kan eigenlijk maar op drie 
manieren. Op dit moment wordt ingezet 
op dekbeperkingen en het inkruisen van 
andere rassen. Maar wanneer wordt dit 
werkelijk effectief? Dit verhaal zal gaan 
over hoe diversiteit in de praktijk het best 
behouden kan worden.

Over de spreker: 
Pieter Oliehoek is al van zijn elfde 
levensjaar bezig met hondenfokkerij. 
Tijdens zijn studie biologie heeft 
hij zowel het onderscheiden van 
hondenrassen met behulp van DNA 
als het behoud van diversiteit 
binnen de IJslandse Hond onder-
zocht. Na zijn studie is hij gepromo-
veerd op het behoud van genetische 
diversiteit binnen kleine populaties 
aan de Wageningen University. Deze 
kennis past hij regelmatig toe in het 
ondersteunen van fokbeleid bij 
zowel dierentuinpopulaties als 
honden. Meer informatie op:  
www.breedingfordiversity.com

AANMELDEN KENNIS TOUR
Aanmelden voor de Kennis Tour 
2017 is momenteel niet meer 
mogelijk. Bij het ter perse gaan van 
dit blad waren alle sessies al volge-
boekt. Er zullen geen extra sessies 
meer worden ingepland in 2017.
Via www.houdenvanhonden.nl/
kennistour kunt u aangeven als u 
extra sessies wenst van een van de 
lezingen voor 2018. 
Ook kunt u suggesties voor nieuwe 
onderwerpen aangeven via e-mail: 
kennistour@raadvanbeheer.nl 
Uiteraard neemt de Raad van 
Beheer de wensen en suggesties 
mee voor de planning voor de 
Kennis Tour in 2018. Alvast dank 
voor uw betrokkenheid!  


