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EERSTE NEDERLANDSE NEST KARPATISCHE HERDERSHONDen
Een primeur! Half december werd het eerste
Nederlandse nest “Ciobanesc Romanesc Carpatin”
(Karpatische Herdershond) gechipt en DNA van de pups
afgenomen. Het gaat om een nest van negen pups,
geboren op 30 oktober 2016 in de kennel Jefasha van
Aize en Edith van der Sluis in Oudehorne.
De Karpatische Herdershond komt uit Roemenië, waar hij
wordt gebruikt als herdershond en als waakhond. Het zijn
uitstekende beschermers van de schaapskuddes die
door de bergen van de Roemeense Karpaten trekken.

In de afgelegen en wilde natuurgebieden leven
roofdieren zoals bruine beren, wolven en lynxen. De
Karpatische Herdershond heeft uitmuntende capaciteiten
om de kuddes tegen deze roofdieren te beschermen. De
combinatie van wolfachtig roedelgedrag, sterke en
atletische lichaamsbouw, beweging en hun oeroude
werkgeschiedenis en ontwikkeling, maakt ze uitstekende
en efficiënte kuddebewakers. Het ras wordt sinds 2005
door de FCI erkend.
Lees meer over de Ciobanesc Romanesc Carpatin

Een trotse Edith van der Sluis laat haar pups chippen en DNA afnemen

Fotoreportage HOND2016
op website Nieuwe Revu
Op 16 januari plaatste de website van weekblad Nieuwe
Revu een fotoreportage van Amaury Miller over mannen
en hun beste vriend de hond, gemaakt tijdens Hond2016.
Bekijk de fotoreportage
Houden van honden
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MOOI RESULTAAT KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
FOKKERS
Deze zomer deden we een klanttevredenheidsonderzoek onder fokkers die de afgelopen twee jaar één of meer
nestjes stamboompups hebben gefokt. De resultaten zijn zeer positief. Zo vindt bijna 35 procent van de ruim 1.800
respondenten dat de dienstverlening de afgelopen 12 maanden (veel) beter is geworden! Natuurlijk zijn er ook
verbeterpunten. Daarmee gaan wij in 2017 aan de slag.
De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat
klanten, leden en belanghebbenden over ons en onze
dienstverlening denken. Daarom doen wij regelmatig
klanttevredenheidsonderzoek, wat belangrijke informatie
oplevert waarmee we onze dienstverlening verder
kunnen optimaliseren.
Dat geldt zeker ook voor het KTO onder fokkers. We zijn
bijzonder trots op de positieve response, maar kijken
vooral ook naar de verbeterpunten en waardevolle
suggesties die uit het onderzoek naar voren komen. Daar
gaan we in 2017 zeker mee aan de slag. De planning is
om het KTO Fokkers jaarlijks of om de twee jaar te
herhalen.

Verder lezen?
Een samenvatting van de resultaten uit het KTO Fokkers
vindt u op onze website

ANIMAL EVENT KOMT ERAAN: WEES ERBIJ!
De Raad van Beheer staat dit jaar weer met een grote stand op de elfde editie van Animal Event, dat van 28 – 30
april in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek wordt gehouden. Ook dit jaar organiseren wij activiteiten in eigen
stand, in samenwerking met naar verwachting enkele tientallen aangesloten rasverenigingen.
Animal Event is met circa 35.000 bezoekers het grootste
educatieve dierenevenement van Nederland. Verdeeld
over pleinen waar paarden, honden, katten, kleindieren
en outdoor centraal staan, worden dagelijks ruim 75
clinics, workshop en demonstraties gegeven door
professionals uit alle geledingen van de huisdierensector.
Aandacht voor rashonden
De Raad van Beheer werkt al sinds de start nauw samen
met de organisatie en heeft bepleit dat veel aandacht
aan de rashonden en de diverse vormen van honden
sport wordt besteed. Zo zijn er diverse stands met
informatie over de aanschaf van een (ras)hond, enkele
tientallen informatiestands van verschillende honden
rassen en de aangesloten rasverenigingen en informatie
over alle vormen van hondensport en actief zijn met
je hond.

kaartje. De korting voor een dagticket loopt op tot 35
procent. Op Animal Event is zo veel te zien dat een
passe-partout voor drie dagen zeker aan te raden is,
maar één dag komen genieten kan natuurlijk ook!
Zie voor meer informatie www.animal-event.nl
In Raadar en via onze Facebook-pagina leest u meer over
onze activiteiten op Animal Event!

Houden van honden
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Kaartverkoop
Op 1 februari a.s. gaat de kaartverkoop van start. Tot
1 maart is er vroegboekkorting van maar liefst € 5,- per
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NIEUWJAARSRECEPTIE ADEMT LIEFDE EN TROTS
In een volle hoofdzaal van De Flint in Amersfoort vond op 15 januari jl. de Nieuwjaarsreceptie van de Raad van
Beheer plaats. Zo’n 300 genodigden konden elkaar een goed nieuw jaar wensen, maar ook genieten van een
informatief en entertainend programma met als thema Liefde en Trots. Een beeldverslag...
Na opening van het programma door voorzitter Jack
Alberts geniet de zaal van een videofilm met een
compilatie van een aantal activiteiten van de Raad in
2016. Deze video vindt u op ons YouTube-kanaal.

Kersverse voorzitter Jack Alberts opent het officiële deel
van de bijeenkomst.

Direct aansluitend dansen Richard en Judith Lensink de
tango Tango tu infora. Richard en Judith hebben in het
dagelijks leven een dansschool, maar zijn ook
enthousiaste kynologen, nauw betrokken bij Hond2016.

Richard en Judith Lensink dansen de tango
‘Tango tu infora’

Houden van honden
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Ook fokken zij Schotse Herdershonden en zijn actief in
de rasvereniging. Wat is de link tussen dansen en
honden, vragen presentatoren Rony Doedijns en
Ingeborg de Wolf. ‘Het werken met dieren is uiteindelijk
een soort dans. Je hebt het te doen met wat er op dat
moment gebeurt. Je moet het samen doen.’

Gerard Besselink en Arja
Noordhoek over hun ‘liefde
en trots’-moment

De presentatie van de ochtend was in handen van
Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns...

In hun aankondiging van een tweede videofilm, met daarin
een compilatie van de via Facebook ingezonden mooiste
hondenmomenten van 2016, benadrukken Ingeborg en
Rony de trots die zij voelen voor iedereen die zich inzet
voor de kynologie, maar met name de vele honderden
vrijwilligers die alles mogelijk maken. ‘En de liefde voor
honden verbindt al deze mensen. Die liefde maakt dat wij
gedreven zijn en ook dat wij elkaar af en toe het vuur aan
de schenen leggen. Dat houdt ons scherp.’ De ‘liefde &
trots’-video bekijkt u hier

bestuurslid van meerdere verenigingen, en Margreet
Bussemaker van de Nederlandse Vereniging voor de
Ierse Wolfshond en secretaris van rasgroep 10.
Gerard Besselink, onder andere secretaris van de
commissie Werkhonden, vertelt over zijn liefde voor
werkhonden. Arja Noordhoek vertelt over haar werk voor
Hond2016 en de Winner Show en het geven van
cursussen FCI Obedience en deelname aan wedstrijden.

Enkele actieve vrijwilligers worden in het zonnetje gezet
en vertellen wat hen bezielt en bezighoudt. Zoals
bestuurder Frans Krijbolder, voorzitter rasgroep 7/8 en

Loek Smits licht het IT-project nader toe

Vrijwilligers Margreet Bussemaker en Frans Krijbolder
vertellen over hun passie voor de kynologie

Ook ‘hot items’ worden niet geschuwd: automatisering is
er zo een. Het presentatieduo interviewt de specialist bij
uitstek Loek Smits, lid van de Werkgroep IT. Loek geeft
uitleg over wat er moet gebeuren om de automatisering
van de Raad van Beheer gezond en up to date te maken.
Ook de discussie rondom couperen wordt behandeld,
waarbij het duo Doedijns-de Wolf op een satirische
manier aangeeft hoe ingewikkeld de discussie op dit
gebied is geworden.

Houden van honden
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Advocaat met passie voor honden, Iaira Boissevain,
in gesprek met Rony Doedijns

Aansluitend kan het publiek genieten van twee van de tot
nu toe zes videofilmpjes die zijn gemaakt in het kader
van de campagne Waarom een stamboomhond. (Bekijk al
de video’s op ons YouTube-kanaal. Stichting Dier&Recht
klaagde over de campagne bij de Reclame Code
Commissie omdat hij volgens hen oneerlijke voorlichting
zou geven, maar werd tot tweemaal toe in het ongelijk
gesteld. Advocaat Iaira Boissevain heeft zich inhoudelijk
met deze zaak beziggehouden en haalt de klacht van
Dier&Recht nogmaals onderuit als ‘zeer ongefundeerd’. In
haar reactie komt ook haar sterke passie voor honden
naar voren. Naast haar werk als advocaat vangt ze
honden op en herplaatst ze.

Raadar

Onze partners vlnr Jose Luiz Ibanez en Ralf de Wit van Eukanuba,
Jeroen Bouten van Royal Canin, Gijs Bartels van Academy Bartels,
Mariska van Gelder van Prins Petfoods en helemaal rechts
Walter Boer van Proteq Dier & Zorg.

Graag worden de zakelijke partners van de Raad van
Beheer aan het publiek voorgesteld. Tenslotte maken zij
samen steeds meer mogelijk voor de kynologie: Ralf de
Wit en José Luiz Ibanez (Eukanuba), Mariska van Gelder
(Prins Petfoods), Jeroen Bouten (Royal Canin), Walter
Boer (Proteq Dier & Zorg), en Gijs Bartels (Academy
Bartels, organisator van o.a. Animal Event en Horse Event
en partner bij Hond2016).

Uitreiking van de Eukanuba Award. Anneke Otto en ‘Kenji’
worden overall winnaar...

Weer is er dans, nu een dans van mens en hond te weten
Bregtje Hut met haar hond Troy, winnaars van Dogdance
tijdens de Winner Show. Zij krijgen een staande ovatie na
een geweldige show (zie foto hierboven). Het geheim,
volgens Bregtje: ‘Je doet het samen, uit liefde voor elkaar.
Dan gaat het bijna als vanzelf.’

Aansluitend vindt de uitreiking van de Eukanuba Award
plaats aan tien winnaars van rasgroep 1 tot en met 10.
1.	Bearded Collie Beardie Connections Kenji van
M.C.H.B. Otto
2.	Bordeaux Dog Fullhouse Bordeaux Red Forest van J.
Toonen
3.	Jack Russell Terrier Lumberlake beyond the Ordinary
van G. Arts-v. Dinter
4.	Dashond, ruwhaar Treis Pinheiros Mr. Monty van S.
Berkhout-Falkner

Houden van honden
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5.	Shiba Mara-Shimas Hasha Go van W. van der Meer
6.	Grand Basset griffon vendéen Palomino du Greffier
du Roi van J. Huisman
7.	Engelse Setter Vanquish Gentle-Rose van Y.M.L.
Mauriks
8.	Golden Retriever Dutchtab v.d. Beerse Hoeve van
M.P. Gerritsen
9.	Lhasa Apso Close to Perfection Next to You van M.
Radstok
10.	Whippet Crème Anglaise’s Pantomime van J.W.
Akerboom-van der Schaaf
Overall winnaar is Bearded Collie Kenji van Anneke Otto
uit Den Haag, die in maart Nederland zal vertegenwoor
digen tijdens de Eukanuba World Challenge op de Crufts
2017. Van harte gefeliciteerd!
De Raad van Beheer is trots op zijn Youth-club, die zich
in 2016 voor het eerst presenteerde op grote
evenementen en die in augustus op zomerkamp ging.
Een en ander is te zien op een compilatiefilmpje.
Bestuurslid Hugo Stempher, die Youth in zijn portefeuille
heeft, en Youth-leden Lisanne Stoutjesdijk en Kathy
Strijk vertellen er enthousiast over.
Daarna spreekt voorzitter Jack Alberts zijn
nieuwjaarsrede uit, waarin thema’s als betrokkenheid,
verbinden, elkaar ontmoeten en nieuw elan de
hoofdthema’s zijn.

Raadar

Hugo Stempher (links) en de Youth-kids Lisanne Stoutjesdijk en
Kathy Strijk vertellen enthousiast over onze Youth-club.

Ter afsluiting treedt het voor de gelegenheid samen
gestelde Raad van Beheer-koor op met een gezongen
nieuwjaarsgroet op de melodie van ’15 miljoen
mensen’. De zaal kwam in beweging en zong en klapte
massaal mee.
Video-impressie
Er is een video-impressie van de receptie gemaakt.
Bekijk deze op ons YouTube-kanaal

Het Raad van
Beheer-gele
genheidskoor
ging ervoor en
kreeg de zaal
in beweging...

Houden van honden
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HONDEN SCHITTEREN OP HOND VAN HET JAAR SHOW 2016

Alle prijswinnaars op een rij, met in het midden BIS American Staffordshire Terrier ‘Spot’ en Reserve BIS Bearded Collie ‘Kenji’.
FOTO’S: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Op 15 januari, direct aansluitend op de Nieuwjaarsreceptie,
organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort
‘De Hond van het Jaar Show 2016’. Aan deze prestigieuze
show kunnen op uitnodiging alleen de mooiste honden
van Nederland meedoen. ‘Het topje van het neusje van de
zalm’, ofwel Best in Show, werd de American Staffordshire
Terrier ‘Spot’ (Carmichael’s Liar Liar Pants On Fire) van Olaf
Verhorevoort en Benny Cheek.
Uitnodiging voor deze show is uitsluitend weggelegd
voor honden die in 2016 op CAC-tentoonstellingen
tijdens de groepskeuring als eerste, tweede of derde
geplaatst werden, of honden die clubkampioen werden.
Het showen gebeurt niet in een gewone ring, maar op

Winnend duo Olaf Verhorevoort en American Staffordshire
Terrier ‘Spot’ vieren de winst...

een echte catwalk, de honden worden letterlijk en
figuurlijk in de spotlights gezet.
Niet alleen voor de exposanten is het een grote eer om
deel te nemen aan deze show, dat geldt ook voor de
keurmeesters. Alleen (Nederlandse) keurmeesters die
een respectabele staat van dienst hebben worden voor
deze show gevraagd. Vol overgave en passie werden alle
honden door een deskundig oog bekeken, vergeleken
en geselecteerd.
De winnaars
→→Reserve best in show werd Bearded Collie ‘Kenji’
(Beardie Connections Kenji) van de Anneke Otto.
→→De beste veteraan werd de Lhasa Apso ‘Kokomo’
(Kokomo Night and Day) van Joep Reuvers.
→→Beste van de Nederlandse rassen werd de Drentsche
Patrijshond ‘Sammy-Flo’ (Sammy-Flo Lynde v.d.
Bezelhonk) van Christel Schulte.

Sommige deelnemers zijn zo enthousiast dat ze lijken te zweven...

Houden van honden
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→→Beste van rasgroep 1 werd Bearded Collie ‘Kenji’ (Beardie
Connections Kenji) van Anneke Otto.
→→Beste van rasgroep 2 werd Bordeaux Dog ‘Flip’ (Fullhouse
Bordeaux Red Forest) van Jolanda Toonen.
→→Beste van rasgroep 3 werd American Staffordshire Terrier
‘Spot’ (Carmichael’s Liar Liar Pants On Fire) van Olaf
Verhorevoort en Benny Cheek.
→→Beste van rasgroep 4 werd Dwergdashond, ruwhaar ‘Cuba
Libre’ (Cuba Libre Uut de Slikhoek) van M.G.J. Satter-Mol.
→→Beste van rasgroep 5 werd de Shiba ‘Jaklho’ (Jaklho Keep A
Dream In Your Pocket) van Geert-Jan Wagemans en Bas de
Bruin.
→→Beste van rasgroep 6 werd de Beagle ‘Sam’ (Sam I Am from
Elly’s Pack) van Elly Vervoort.
→→Beste van rasgroep 7 werd de Gordon Setter ‘Thunder’
(Perfect Thunder v.d. Mergelhoeve) van Connie Beckers.
→→Beste van rasgroep 8 werd Labrador Retriever ‘Mocnys
Knoxville’ van Sander Nugteren.
→→Beste van rasgroep 9 werd middenslag curlfinch zwarte
poedel ‘Jakira’ (Curlfinch Jakira) van Corrie Kroes-Vink en
Carla Platerink – Kroes.
→→Beste van rasgroep 10 werd de Whippet ‘Pantomime’ (Crème
Anglaise’s Pantomime) van K. van der Schaaf-Akerboom.

De catwalk van De Flint
was zondagmiddag
15 januari het toneel van
de mooiste honden van
Nederland...

EVERT WIELDRAAIJER BENOEMD TOT EREKEURMEESTER
verdiensten onderscheiden met de Gouden
Erespeld en de Gouden Draagpenning van
de Raad van Beheer. Daar is nu het
erekeurmeesterschap aan toegevoegd.
Bestuurslid John Wauben roemde in zijn
toespraak de kundigheid, ijver en respect
volle manier waarop Evert Wieldraaijer zijn
werk deed en doet: ‘Evert, op grond van je
Op een mooi moment, direct na de keuring
Evert Wieldraaijer met
ruim 45 jaar verdiensten als keurmeester en
van de veteranenklas in de Hond van het
zijn vrouw Lucy
als toonbeeld van kundigheid en respect
Jaar Show (zie verslag hierboven), werd
binnen de Nederlandse en internationale
keurmeester Evert Wieldraaijer benoemd tot
kynologie heeft het bestuur van de Raad van Beheer jou
erekeurmeester. Wieldraaijer, onder meer oud-voorzitter
benoemd tot Erekeurmeester.’
van de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op
Wij feliciteren Evert met deze meer dan welverdiende titel!
Kynologisch Gebied (VKK), werd ooit al voor zijn
Tijdens de Hond van het Jaar Show op
zondag 15 januari jl. werd keurmeester
Evert Wieldraaijer benoemd tot
Erekeurmeester. Hij kreeg deze titel
als waardering voor maar liefst 45 jaar
internationaal keurmeesterschap.

Houden van honden
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Dierenbescherming: bijna 71.000 handtekeningen
tegen ‘foute puppyhandel’
Op dinsdag 24 januari overhandigde de Dierenbescherming 70.878 handtekeningen onder de petitie ‘Stop foute
puppyhandel’ aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Afgelopen december voerde de organisatie
campagne voor betere wet- en regelgeving op het gebied van puppyhandel en riep Van Dam op om hiervoor naar
voorbeelden uit België en Frankrijk te kijken.
“We vinden het onaanvaardbaar dat er anno 2017 nog steeds
miljoenen puppy’s onder erbarmelijke omstandigheden
worden gefokt en verhandeld. Hier moet iets aan gebeuren, te
beginnen bij betere wet- en regelgeving”, aldus directeur
Femke-Fleur Lamkamp tijdens de overhandiging. De
Dierenbescherming roept Van Dam op hier werk van te maken
en daarvoor te kijken naar voorbeelden uit België en Frankrijk.
Daar moet in elke advertentie een verplicht, traceerbaar
registratienummer worden opgenomen. Ook wordt daar
gewerkt met een zogenaamde ‘Witte Lijst’ van geoorloofde
hondenfokkers.
Officiële fokkers
Staatssecretaris Van Dam gaf in een reactie aan dat er wordt
gewerkt aan koppeling van registratie en een Witte Lijst en
dat het hondenpaspoort verplicht wordt. ‘Maar de overheid
kan dit niet alleen. Consumenten kunnen de illegale
puppyhandel stoppen door alleen puppy’s bij officiële
fokkers en handelaren te kopen.’
De Raad van Beheer onderschrijft deze actie, die past binnen
Fairfok. In de informatie bij de campagne ‘Waarom een
stamboomhond’ waarschuwen wij ook voor de malafide
puppyhandel en de risico’s daarvan.

Directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbe
scherming overhandigt de handtekeningen aan
staatssecretaris Van Dam

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NEST?
KIES E
E
STAMB N
OOMHOND!

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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vernieuwing competitiestuctuur agility per 2017
Per 1 januari 2017 is de competitiestructuur Agility
substantieel vernieuwd. Zo zijn de promotie-en
degradatieregels ingrijpend veranderd, is de klasseindeling gewijzigd, zijn promotie- en podiumplaatsen
gefuseerd in wat nu Winpunten heet, en is de
Juniorenklasse geïntroduceerd. Deze wijzigingen zijn
verwerkt in het aangepaste Reglement Agility dat nu
online staat.
Op 10 september jl. heeft de Commissie Agility een en
ander al toegelicht op een informatieavond. Op 13
november 2016 zijn de wijzigingen ook besproken op
een vergadering met de keurmeesters.
Website
Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt aan
verbetering van de website sport.raadvanbeheer.nl.
Vanaf nu kunnen verenigingen bijvoorbeeld ook de
inschrijvingen uploaden naar deze website, zodat de
sporters in de wedstrijdkalender kunnen zien voor
welke wedstrijden ze hebben ingeschreven. Ook krijgt
de vereniging daardoor een op maat gesneden versie

van het licentiebestand met enkel de gegevens van de
combinaties die hebben ingeschreven voor de
wedstrijd.
Supportgroep
Om verenigingen wegwijs te maken in – en te
ondersteunen bij – de diverse veranderingen in de
automatisering, is een supportgroep secretariaten Raad
van Beheer in het leven geroepen, bestaande uit zes
deskundige vrijwilligers. Dat zijn Michèle Taffijn-du Bois,
Wilco van Tellingen, Marianne van Proosdij, Miriam
Vriens, Mary Kersen, Bianca Sanstra en Pieter van Diest.
Secretariatendag
Op 12 februari 2017 vindt de jaarlijkse Secretariatendag
voor verenigingen plaats. Alle wedstrijd organiserende
verenigingen worden hierbij nogmaals vriendelijk
uitgenodigd om deze belangrijke bijeenkomst bij te
wonen. De schriftelijke uitnodiging is inmiddels
verstuurd, de conceptagenda volgt later. Aanmelden
voor de Secretariatendag kan tot en met 5 februari 2017.
Commissie Agility
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Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden
beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met
dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose
• het fokken van zieke nakomelingen kan worden
voorkomen
• een snellere en betere behandeling van uw huisdier

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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ADL-hulphond opent deuren
Helpen bij het aantrekken van de jas, de deur open
maken, boodschappen doen, betalen bij de kassa en bij
thuiskomst helpen alles weer in de kastjes op te bergen.
Een ADL-hulphond kan het allemaal. Voor mensen die
lichamelijk beperkt zijn door bijvoorbeeld een dwarslaesie
of een spierziekte, kan een hulphond een uitkomst zijn.
Dit type hulphond is getraind om iemand met een
lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei activiteiten
in het dagelijks leven (ADL). Professionele trainers van
Hulphond Nederland gaan met de honden aan de slag
als ze 14 maanden oud zijn. Ze hebben dan al een jaar bij
een gastgezin gewoond, zijn gesocialiseerd en hebben al
een aantal basishandelingen geleerd.
70 vaardigheden...
Een ADL-hulphond helpt zijn baas om weer gemakkelijker
zelfstandig te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.
Om sneller te (re-)integreren in de maatschappij, sociale
contacten op te doen en minder afhankelijk te zijn van
anderen. De honden zijn klaar om tot wel zeventig
vaardigheden te leren. Liftknopjes bedienen, rietjes in
drinkpakjes doen, het licht aandoen, afdrogen na het
douchen, de post oprapen…

22 februari: informatiemiddag
Speciaal voor mensen die een ADL-hulphond overwegen,
organiseert Hulphond Nederland op woensdag 22 februari
een voorlichtingsmiddag. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u
informatie over de aanvraag, opleiding en plaatsing van
een ADL-hulphond. Kijk voor meer informatie en
aanmelding op www.hulphond.nl/agenda/adl.
ADL-hulphonden worden tegen zo min mogelijk kosten ter
beschikking stelt aan mensen met een lichamelijke
beperking. Het opleiden en begeleiden van een hulphond
kost veel geld. Hulphond Nederland financiert dit uit giften
en donaties.

Ook de wasmachine leeghalen behoort tot het repertoire

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer
Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer kondigde voorzitter Jack Alberts
aan dat hij voor de aangesloten leden op regelmatige basis een spreekuur zal houden op het
bureau van de Raad van Beheer in Amsterdam.
Het eerste spreekuur staat gepland op woensdag 8 februari a.s. Wilt u hiervan gebruikmaken,
dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.

Houden van honden
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HOOGRISICOHONDEN HOUDEN GEMOEDEREN BEZIG
Half januari werd in Wernhout een man door zijn twee
vechthonden aangevallen en ernstig toegetakeld.
Zijn vrouw schoot de honden vervolgens dood. In de
mediadiscussie die daarop volgde, werd al snel
geroepen om een verbod op deze vechthonden.
De Koninklijke Hondenbescherming denkt daar
anders over.

‘Voordat iemand een hond mag aanschaffen, moet hij
verplicht op cursus. Houderschap onder voorwaarden
noemen wij dat’, aldus Ineke van Herwijnen. Tot slot advi
seert ze aspirantkopers zich te oriënteren bij de erkende
rasvereniging om ellende te voorkomen.

Ineke van Herwijnen van de Hondenbescherming waar
schuwt op Radio 1 voor de look-alike American Staffordshire:

Martin Gaus
Martin Gaus reageerde ook: ‘[...] Het meest belangrijke in dit
incident is te constateren dat dit geen honden zijn geweest
van het erkende ras American Staffordshire terrier. Het is
zeer ongebruikelijk dat de Amstaff mensen bijt. [...] Fokkers
zijn verplicht een stamboom aan te vragen en hun hond op
gedrag te laten testen. De nieuwe eigenaren worden
bovendien door de fokkers verplicht trainingen te volgen. [...]
De meeste incidenten worden door kruisingen veroorzaakt
en de Amstaff komt vrijwel zelden in het rijtje van bijtinci
denten voor. De rasvereniging zet zich dan ook tomeloos in
om het imago van het ras te verbeteren en zeer selectief te
zijn wie een fokker is en wie een verantwoorde toekomstige
baas is. Dit mag dan ook wel een keer gezegd worden.’

‘Er is een groot aanbod, ze zijn makkelijk aan te schaffen en
omdat er veel geld mee te verdienen valt, worden ze zelfs in
flat-appartementen gefokt.’ Van Herwijnen wijst op de
genetische aanleg voor vechten en bijten in de look-alikes,
gecombineerd met verkeerde socialisatie van pups bij
onverantwoordelijke fokkers en tot slot onverantwoord
houderschap. Een verbod werkt niet, volgens haar. ‘De
handhaving is uiterst moeilijk, en als er geld mee te
verdienen valt, worden ze desnoods uit het buitenland
gehaald. Je kunt je beter richten op de hondeneigenaren.’
Ze wil dat er een houderschapsbewijs wordt ingevoerd, dat
je pas krijgt als je met goed gevolg door de test komt.

Reactie rasvereniging
Roelof Nuberg van de American Staffordshire Terrier Club
Holland reageert enthousiast op het verhaal van de
Hondenbescherming: ‘Evenwichtig verhaal van Ineke van
Herwijnen. [...] Jammer dat de interviewer toch blijft praten
over Staffordshires, in plaats van look-alikes. Maar de
conclusie en het advies zijn duidelijk: selectie, socialisatie
en verantwoord houderschap. Wij voegen er nog graag drie
aan toe: Weet wat je aanschaft, waarom je aanschaft en
waar je aanschaft. Ook voor ons als rasvereniging is ieder
bijtincident er één teveel en willen wij graag rechtvaardige
en afdoende maatregelen (dus gericht op de houder) om dit
probleem aan te pakken.’

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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REGELING BENELUX WINNER TITELS EN
KAMPIOENSCHAPPEN
Tot en met 2015 was het mogelijk om met een jeugd
hond of een veteraan een dubbeltitel te halen op de
Benelux Winner Shows. Dit kon omdat de titel ‘Benelux
Winner’ werd gegeven aan de beste reu of teef van het
ras. Dit is gewijzigd per 1 januari 2016. Vanaf die datum
gaat de titel Benelux Winner naar de hond die ook het
CACIB krijgt.
Voor 2016 werd een overgangsregeling ingesteld om uit
te sluiten dat belangen geschaad konden worden. In
2016 werden daarom de Benelux Winner titels behaald
op de Winner Show in Maastricht niet alleen toegekend
aan de CACIB-winnaars, maar ook aan de beste reu en
de beste teef van ieder ras – ook als deze ingeschreven
waren in de jeugdklas of de veteranenklas.
Wijzigingen samengevat
De Benelux Winner titel gaat naar de reu en de teef van
ieder ras die het CACIB toegekend heeft gekregen.
Hiervoor komen in aanmerking honden die ingeschreven
zijn in de tussenklas, de openklas, de gebruikshondenklas
of de kampioensklas.

Doe mee aan het
Rashondenfokker-Plan
van Proteq Dier & Zorg
U ontvangt € 25 voor elke polis
die via uw site afgesloten wordt
en uw klant € 10.

De Benelux Jeugd Winner titel
gaat naar de reu en de teef van
ieder ras die de kwalificatie 1
(één) uitmuntend in de jeugdklas
toegekend heeft gekregen.
De Benelux Veteranen Winner titel gaat naar de reu en de
teef van ieder ras die de kwalificatie 1 (één) uitmuntend in
de veteranenklas toegekend heeft gekregen.
Aansluiten bij FCI
Met deze wijzigingen in de reglementen sluiten we aan bij
de internationale regels, zoals die van de sectieshows van
de FCI (Europese- en Wereldshow). De jeugdhond of
veteraan kan nog steeds beste reu/teef en/of BOB worden,
maar zal in de erering niet automatisch de CACIB/Benelux
Winner zijn. Voor de rassen met voorlopige of geen
FCI-erkenning (Lancashire Heeler en Markiesje), geldt
hetzelfde als op de sectieshows: de titel Benelux Winner
gaat naar de beste reu/teef die komt uit de tussenklas, open
klas, gebruikshondenklas of kampioensklas.
Lees meer op onze website

10x

+ GRATIS CURVER PETBOX
Jaarabonnem
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voor € 46,25

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

+ gratis
Curver Petbo
x
of € 5,- kortin

g!

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

Word nu abonnee of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
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RVO-video over aanschaf en houden van honden
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) heeft een voorlichtingsvideo gemaakt over
het aanschaffen en houden van honden. Wat moet
je weten voordat je een hond in huis neemt? Hoe
moet je omgaan met een hond en wat komt er
allemaal bij kijken?
Aan bod komen zaken als voeding en verzorging,
medische zaken, kosten en wet- en regelgeving zoals
het verplichte chippen. De Raad van Beheer
ondersteunt deze video van harte.
Bekijk de video hier

Beeld uit de video van de RVO

‘RAAD HET RAS’ JANUARI:
PICARDISCHE HERDER
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotobureau
Kynoweb plaatsen we een troebele foto van een rashond en u moet raden
om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het goede antwoord wordt
iedere maand het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot.
De rashond van de maand december was de Picardische Herder. Winnaar
van deze maand is Melissa Verboom uit Hoevelaken. Zij krijgt haar prijs snel
toegezonden. Gefeliciteerd!

REACTIE OP ONGENUANCEERD ARTIKEL SOPHIAVEREENIGING
In de Volkskrant van 6 januari jl. staat een opinieartikel over de rashondenfokkerij, onder meer gekoppeld aan
bijtincidenten met hoogrisicohonden. Het is geschreven door Frank Wassenberg van de Sophia-Vereeniging. De Raad
van Beheer neemt nadrukkelijk afstand van dit artikel en heeft een uitgebreide reactie gestuurd naar de Volkskrant
met het verzoek om publicatie. Daarnaast hebben wij de Sophia-Vereeniging uitgenodigd voor een gesprek hierover.
Bekijk hier het artikel van de Sophia-Vereeniging en onze reactie daarop

Zoek
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v
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HET KAN NOG ALTIJD: PROMOOT UW VACATURES
LANDELIJK!
Al enige tijd biedt de Raad van Beheer aangesloten
verenigingen de mogelijkheid hun vacatures op de
landelijke website www.houdenvanhonden.nl en in
Raadar te publiceren. Voor functies bij landelijk en
regionaal opererende (ras)verenigingen is iemands
woonplaats niet van doorslaggevend belang. Dus
kunnen deze vacatures ook landelijk worden uitgezet,
wat de kans op succes flink vergroot.

Voor het aanmelden van vacatures gaat u naar onze
website, waar u een eenvoudig aanmeldingsformulier
kunt invullen. Geef daarbij aan om welke functie het gaat,
per wanneer hij vacant is, en wat u van een kandidaat
verwacht aan kennis, ervaring of vaardigheden. Dat zorgt
ervoor dat u de grootste kans heeft op een uiteindelijke
match als er iemand reageert! We zien uw inzendingen
graag tegemoet!

zesde video CAMPAGNE ‘waarom een
stamboomhond’ onlINE
Ons zesde videofilmpje over de voordelen van stamboomhonden is 1 januari online gegaan: ‘Zekerheid over
grootte en vacht’. De video benadrukt dat kopers van een stamboompup vooraf weten hoe groot hun hond wordt
en welk vachttype hij heeft. Bekijk de video en deel hem zo veel mogelijk via Facebook, Twitter, andere sociale
media en natuurlijk uw website!
Ga je voor een klein of groot ras, of juist een leuke
“middenmoter”? En ga je voor een makkelijke haardos of
intensieve vachtverzorging? Hoe je het ook wilt hebben:
schaf een rashond met een stamboom aan, dan heb je
óók over deze zaken zekerheid.
Bij een hond met een onduidelijke afkomst weet je nooit
zeker wat je krijgt. Een stamboomhond biedt die
zekerheid wel. Als iemand kiest voor de hond die ideaal
past bij zijn wensen en omstandigheden, hebben baas en
hond jarenlang plezier van elkaar!

Beeld uit de video ‘Zekerheid over grootte en vacht’

Campagne
De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom
een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf voordelen
van stamboomhonden belichten. Iedere maand komt er een
nieuwe video, dus verschijnt er per 1 februari ook weer een,
nu over het feit dat er regels zijn voor het beperken van
inteeltstijging en dat verantwoorde stamboomfokkers en
rasverenigingen hiervoor aandacht hebben.
Help mee, deel deze video’s!
We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s gaan
delen, zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er
kennis van kunnen nemen en zo een verantwoorde keuze
kunnen maken bij de aanschaf van een hond. Alvast heel
hartelijk dank!
Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal via
www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de hoogte!
Houden van honden

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’ WWW.WDS2018.COM

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
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TRAINING VOOR EXAMINATOREN RASEXAMENS
Op verzoek van de Raad van Beheer heeft de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK)
een training voor rasexamens opgezet voor alle examinatoren die dit jaar rasexamens afnemen en nog niet eerder een
training hebben gehad. De training wordt gefinancierd door de Raad van Beheer en vindt plaats in maart 2017.
De training wordt gegeven in het kader van de verdere
professionalisering van de Nederlandse examinatoren.
De organisatie is in handen van VKK-bestuursleden
Birgit Sluiter en Lydia Kersbergen. Zij zullen onder meer
aandacht besteden aan communicatie- en
interviewtechnieken, specifiek gericht op de

rasexamens. Voor deze training zijn kandidaten
uitgenodigd die in 2017 rasexamens afnemen en deze
training nog niet hebben gevolgd. De training is
kosteloos, maar niet vrijblijvend.
Wij hopen op een grote opkomst en wensen de
cursisten alvast veel succes!

update Aangesloten Verenigingen Raad van Beheer
In dit artikel geven we u de namen van verenigingen
die in 2016 hebben opgezegd en verenigingen die in
hetzelfde jaar zijn toegetreden.
Opzeggingen
De volgende verenigingen hebben in 2016 hun
lidmaatschap van de Raad van Beheer opgezegd:
Shar-Pei Club Nederland; Sealyham Terrier Club;
KC Grensstreek Noord-Oost Nederland; KC Zutphen &
Omstreken; Perro De Agua Español Club Nederland;
Vereniging Sint Bernardvrienden; Shih Tzu
Vriendenclub; Briard Kring Nederland; Afghaanse
Windhond Club Nederland; Nederlandse Rhodesian
Ridgeback Vereniging.

Toetredingen
In 2016 zijn de volgende verenigingen toegetreden tot
de Raad van Beheer:
Nederlandse Sint Bernard Club voor Liefhebbers en
Fokkers; Korthaar Collie Club “Smooth Collie Friends”;
Bearded Collie Holland; Golden Retriever Vereniging;
Schotse Herder Vrienden; Nederlandse Collie Club;
Waterwerkgroep Colonia Nederland; Vereniging
Amerikaanse Cocker Spaniels.
Voor een volledig overzicht van aangesloten
verenigingen kijkt u op (besloten gedeelte van)
onze website.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
DECEMBER 2016
De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk
mensen meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers
een beter beeld van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van
een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt daarom elke maand
kans op verschillende prijzen.
Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête
worden elke maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van
december zijn: Belinda Buyze (DVD ‘Meer genieten met een hond’),
Florine van Dijk (VVV Cadeaubon) en Bart de Vries (boek ‘Fokken
van rashonden’). Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel
mogelijk uw kant op.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? Ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze zeer actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te
downloaden via App Store Apple en Android Store.
Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

7 februari 2017:	evaluatie uitvoeringsregels
keurmeesterbeleid (voor keurmeesters),
Woudenberg. Aanmelden verplicht!
8 februari 2017: 	Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Maarten

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.

Kappen te Zwolle (vol).
13 februari 2017: 	evaluatie uitvoeringsregels
keurmeesterbeleid (voor de verenigingen),
Woudenberg. Aanmelden verplicht!
12 februari 2017: 	Agility secretariatendag voor verenigingen.
maart 2017: 	training examinatoren rasexamens.

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

28-30 april 2017: 	Animal Event, Beekse Bergen,
Hilvarenbeek.
21 mei 2017: 	Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’.
24 juni 2017: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten

Partners in sport

verenigingen).
24-27 augustus 2017: 	European Dog Show, Kiev, Oekraïne.
8-10 september 2017: 	Horse Event, Nationaal Hippisch Centrum
Ermelo.
5 oktober 2017: 	evaluatie uitvoeringregels

Partners in youth

keurmeesterbeleid, (voor keurmeesters en

Actief met je maatje!

verenigingen gezamenlijk) locatie wordt
bepaald op basis van het aantal
aanmeldingen.
8-12 november 2017: 	World Dog Show, Leipzig Duitsland.
2 december 2017: 	Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten

De Raad van Beheer steunt:

verenigingen).
8-10 december 2017: Hond2017, RAI Amsterdam.

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of
ander type keuring, ga dan naar www.houdenvanhonden.
nl/agenda voor alle keuringsevenementen in Nederland.
Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw website? Prima idee, maar graag
met bronvermelding en link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

www.Houdenvanhonden.nl

