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Met het thema Kind&Hond werd er van alles georganiseerd voor de jeugd. Bijvoorbeeld hier in Sneek…

Geslaagde tiende Dag van de Hond 2022
Vele hondenliefhebbers bezochten op een stralende Hemelvaartsdag de tiende Dag van de Hond, georganiseerd
door de Raad van Beheer. Kynologenclubs door het hele land lieten die dag zien hoe leuk en goed het is om actief
te zijn met je hond. We namen een kijkje bij enkele deelnemers. Lees ook het uitgebreide artikel in magazine Onze
Hond van komende maand (aankondiging elders in deze Raadar).
Met een kleine twintig deelnemende locaties door het
hele land was het evenement weer een succes. De
officiële datum was donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag.
De dag werd echter ook op een aantal afwijkende data
georganiseerd. Bij KC Gorinchem was dat op zaterdag 14

mei en bij KC Kennemerland en omstreken op zondag 15
mei. KC Venray, KC Oss en KC Sneek organiseerden de
dag op zondag 22 mei. Het publiek was er niet minder
enthousiast door.

Houden van honden
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KC De Baronie
Directeur Rony Doedijns
en zijn man Arno Meijer
(foto linksboven) waren te
gast bij KC De Baronie:
‘Heerlijke lunch gehad en
erg leuke ontvangst van
zeer gepassioneerde
bestuurders. We hebben
genoten van een prachtige demonstratie van
Hulphond Nederland, voor
wie wij dit jaar geld
inzamelen.’

Nederlandse Club voor Dalmatische
Honden
De Nederlandse Club voor Dalmatische Honden organiseerde de Dag
op 28 mei, in combinatie met de
viering van hun 75-jarige bestaan.
Het werd een feestelijke en gezellige dag, waarop je kon kennismaken
met Hondenmassage, een mini-fotoshoot, een ‘Dalmatiër Gekken’-snuffelmarkt, workshops Showhandling,
Mantrailen, Balans & Coördinatie,
Hoopers en Geurdetectie en demonstraties Dogfrisbee en Jachttraining.

KC Deventer
KC Deventer presenteerde demonstraties van onder meer Hoopers en Agility.
Daarnaast was er informatie over
vachtverzorging. Aspirant-pupkopers
konden horen wat de KC voor hen kon
betekenen als ze een pup kochten. De
kinderen konden – naast alle hondenactiviteiten – ook hun energie kwijt op het
grote springkussen. Voor de Jaaractie
voor Hulphond Nederland verkocht men
hondenspeeltjes en men deed een spel
waarbij je voor € 1 kon raden hoeveel
tennisballen er in een bench zaten.

Houden van honden
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KC Geleen
Zo’n 150 bezoekers genoten van demonstraties Agility, Hoopers en Gehoorzaamheid en van proeflessen Agility en
Hoopers. In een ‘kinderhoekje’ konden
kinderen zich laten schminken, kleurplaten maken, knutselen en van alles
leren over honden. Gastorganisatie
NL-SAR gaf een demonstratie met hun
reddingshonden. Ook voor het ‘speuren’
konden bezoekers proeflessen volgen en
spelenderwijs ontdekken hoe goed de
neus van een hond is.

KC Gorinchem
De club combineerde de Dag van de Hond
op 14 mei jl. met een “Doedag” ter ere van
het 100-jarig bestaan. Voor dit jubileum
ontving de club al op 10 mei de Koninklijke
Erepenning uit handen van burgemeester
Reinie Melissant (zie foto). Indrukwekkend
waren de demonstraties Speuren en
Manwerk verzorgd door Vereniging Duitse
Herders (VDH) Kringgroep Gorinchem.
Verder kon je een portretfoto van je hond
laten maken en kon je meedoen aan leuke
spelletjes en zelfs een worstproeverij.

Griffon Vendéen Rasvereniging
Nederland
De vereniging combineerde de
Dag van de Hond met haar
Familie- en Nakomelingendag in
Heeten. Het hoogtepunt was een
kind-hondshow met een kattenloop, een brug, tunnel en zelfs een
heuse renbaan. Onder toeziend
oog van keurmeester Jos Dekker
traden alle kleurig geklede,
geschminkte koppels aan. Alle
deelnemers werden aan het einde
van de keuring verrast met een
grote kleurige rozet.

Houden van honden
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KV Nieuwegein
KV Nieuwegein organiseerde allerlei leuke spelletjes
voor mens én hond. De honden deden goed hun
best bij het speuren naar hondenkoekjes. Het
opsporen van de eieren met daarin hondenkoekjes
was favoriet! Mens én dier hebben genoten van deze
goed georganiseerde dag met prachtig weer!

KC Kennemerland
Bij KC Kennemerland kon het publiek bij prachtig
weer genieten van workshops Agility, Balans &
Coördinatie, Fun en Flyball. Op een apart veld
konden kinderen samen met hun hond leuke dingen
doen en er waren diverse kraampjes met lekkers en
speeltjes voor de hond, een trimsalon en een dierenfysiotherapeut. In totaal konden honderd mensen aan
een workshop meedoen; op enkele plekken na zat
het helemaal vol. Een geslaagde dag! Maureen
Boogaard en hond Marly (foto rechtsonder) deden
mee aan de workshop Agility. ‘Dankzij de goede en
deskundige begeleiding heeft Marly het hele
parcours afgelegd. Super trots op mijn stoere
hondenkind. We hebben genoten!’

KC Sneek
Ruim 150 bezoekers konden kennismaken met de vereniging en het cursusaanbod. Gezien het thema namen
bezoekers de (klein-)kinderen mee, voor wie van alles te
beleven viel. Zo was er een mini-workshop Kind & Hond,
konden kinderen zich laten schminken als hondje en zich
uitleven op een groot springkussen. Veel belangstelling
was er ook voor de demonstraties Agility en Ringtraining.
Raad van Beheer-bestuurslid Mark Wisman was aanwezig
en genoot: ‘Prachtig om te zien dat een KC dit zo goed
voorbereidt en dan ook succes oogst. Erg leuk om te
horen en zien dat de lokale kynologie hier groeit!’

Sport Dobermann Nederland
Bij Dobermann Werkgroep Palmerswaard in
Veenendaal kon het publiek onder meer genieten
van demonstraties Detectie (waar iedereen met
z’n eigen hond aan kon meedoen) en IGP (appèl
en pakwerk). Natuurlijk was er voor de jeugd van
alles te doen, zoals kleuren en tal van spelletjes.
Een vermakelijke dag...

De Raad van Beheer dankt Royal Canin en Virbac voor
hun financiële steun aan de Dag van de Hond.

Houden van honden
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Beeld van een van de sessies van vorig jaar

VOOR DE AGENDA: ZOMERSE LEDENSESSIES KOMEN ER
WEER AAN!
De zomerse ledensessies van 2021, waarin het bestuur
van de Raad van Beheer met leden in gesprek ging,
werden erg gewaardeerd. De ongedwongen, open
discussies met een groot aantal verenigingen leidden
tot vruchtbare resultaten. Vandaar dat wij deze zomerse
ledensessies dit jaar herhalen.
Deze zomer geven wij de leden alvast drie verschillende
gespreksthema’s. Als vereniging kan men zich voor een
of twee avonden opgeven. Per avond met maximaal twee
personen, waarvan tenminste één persoon bestuurslid
van de desbetreffende vereniging is.
Op de avonden wordt er in groepen met elkaar
gesproken. Iedere groep presenteert aan het eind een
samenvatting van het besprokene. Hieronder de thema’s
waaruit men kan kiezen.
Thema: maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. de
kynologie
Praten over ontwikkelingen in de maatschappij, denk aan
gezondheid, jacht, activistische organisaties, buitenlandse ontwikkelingen. Wat denkt u, wat verwacht u?
Waar staat de kynologie over vijf tot tien jaar? Wat zijn
mogelijke oplossingen? Een open discussie.
20 juli, aanvang 19.30 uur, locatie Schimmel 1885,
Woudenberg

Thema: fokreglementen
Zijn alle fokregels nog van deze tijd? Wat is nodig en
overbodig? Waar gaat het naartoe en waarom zijn er zo
veel verschillen in reglementen voor soortgelijke rassen?
Welke gezondheidstests zijn belangrijk of worden dat?
Een open uitwisseling van gedachten en meningen
tussen rasverenigingen.
10 augustus, aanvang 19.30 uur, locatie Schimmel 1885,
Woudenberg
Thema: nieuwe diensten en/of activiteiten Raad van
Beheer
Wat zouden nieuwe diensten of activiteiten van de Raad
van Beheer kunnen zijn? Alle ideeën zijn welkom en
kunnen worden bediscussieerd. Creativiteit en out of the
box denken staan voorop.
31 augustus, aanvang 19.30 uur, locatie Schimmel 1885,
Woudenberg
Meedoen?
Praat u met ons mee? Stuur dan een e-mail aan
leden@raadvanbeheer.nl met de data van uw voorkeur
en de namen van de twee personen die willen deelnemen. Via dit e-mailadres kunt u ook nadere informatie
verkrijgen. Wij rekenen weer op een paar fijne avonden,
samen met u!

Houden van honden
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BESLUITEN 56 e ALGEMENE
VERGADERING RAAD VAN
BEHEER
Op zaterdag 18 juni 2022 vond de 56e Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.
Hieronder treft u de besluitenlijst aan.
→ Voorstel tot vaststellen verslag 54e AV van 16 oktober
2021 – vastgesteld
→ Voorstel tot vaststellen verslag 55e AV van 4 december
2021 – vastgesteld
→ Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en
lasten 2021 – goedgekeurd
→ Voorstel tot Decharge verlening aan bestuur Decharge verleend
→ Jaaroverzicht 2021 – vastgesteld
→ Voorstel tot aanpassing Algemeen
Onderzoeksreglement – aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing format VFR – aangenomen
→ Voorstel tot toevoeging artikel V.33C KR, incl.
doornummeren – Windhondenrensport – aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikelen 19.3, 57.3 en 69.2 PRT
– opschortende werking hoger beroep – aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikel III.7 KR – schrappen
Bijlagen VR – aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikel III.15 KR – termijn
inschrijving NHSB – aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing diverse artikelen HR en KR
– werkgebied KC’s – aangenomen
Houden van honden
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→ Voorstel tot aanpassing Titel V.6 KR (FCI Agility) –
aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikelen IV.44, IV.45, IV.146 en
IV.147 KR – Jeugd- en Veteranenkampioen –
amendement aangenomen, daarna aangehouden
→ Voorstel tot 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 - aangehouden
→ Benoemd tot lid van de Geschillencommissie mr. S.
Mogony en mr. M. van den Biesen
→ Bekrachtiging van benoeming tot lid Tuchtcollege in
hoger beroep: mr. A. Chatzakis (en direct afgetreden)
en drs. Rudy Smit
→ Aangewezen als lid selectiecommissie Tuchtcollege in
Hoger beroep: J. Deckers en R. Dijkhorst-Noij
→ Herbenoemd tot lid Financiële commissie: R. Boekholt,
Q. Potter van Loon-Suermondt, L. StoppkotteLinschoten; Benoemd: M. Gerrits, W. Buitenkamp
→ Initiatiefvoorstel The Newf Society (TNS) – Protocol
Hartscreening – aangenomen
→ Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association (DWCA)
– dekmelding - met aanpassing – aangenomen
→ Initiatiefvoorstel DWCA – namen van honden –
aangenomen
→ Initiatiefvoorstel DWCA – kosten overschrijving - niet
aangenomen
→ Initiatiefvoorstel Nippon Inu – gedragscode –
aangenomen
→ Initiatiefvoorstel Vereniging De ‘Weimarse Staande
Hond’ (WSH) – gegevensverstrekking – aangenomen
→ Initiatiefvoorstel Nederlandse Vereniging van
Heidewachtelliefhebbers (NVHL) –Kaderreglement
Examens Kynologische opleidingen en
Uitvoeringsregels keurmeestersbeleid – aangenomen
→ Initiatiefvoorstel Australian Shepherd Club Nederland
(ASCN) – reglement van orde, schrappen artikel 12 RvO
- met amendement ASCN aangenomen

Houden van honden
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IN AUGUSTUS
Op zondag 21 augustus aanstaande organiseert de Raad van Beheer op een centrale locatie in het land een
Buitengewone Algemene Vergadering.
Onderwerpen voor deze vergadering zijn onder andere het gevoerde beleid, gedragscode bestuur, uitvoeringsregels, bestuurbaarheid van de vereniging, de rol en bevoegdheden van het bestuur, de Algemene Vergadering en overlegstructuren.

ORGANISATIE YOUTH ZOMERKAMPEN 2022 IN VOLLE GANG
Dit jaar worden er weer twee Zomerkampen voor de jeugd georganiseerd. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus
is het Youth Zomerkamp voor deelnemers van 8 tot en met 13 jaar en hun hond. Van maandag 15 t/m 17 augustus
is het kamp voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar en hun hond. Voor deelnemers van 13 jaar geldt dat ze zelf
mogen kiezen aan welk kamp ze willen meedoen. Voor de beide kampen zijn er nog een paar plekjes beschikbaar.
Wil je ook komen, geef je dan snel op!
eerder tijdens het kamp aan bod gekomen zijn. Natuurlijk
gaan we ook weer creatief aan de slag en vergeten we
niet om het ook in de avond gezellig te maken.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Youth Zomerkampen,
inclusief aanmelding, kijk op onze website:
Voor de groep 8 - 13 jaar
Voor de groep 13 - 21 jaar

FOTO’S: MARISKA HARING

De Raad van Beheer heeft aandacht voor de jeugd, de
kynologen van de toekomst. Raad van Beheer Youth
organiseert verschillende leuke activiteiten voor jeugdige
hondenliefhebbers. Inmiddels is het jaarlijkse Zomerkamp
een hoogtepunt! We zijn achter de schermen druk met de
planning en organisatie om ook dit jaar weer een verrassend programma op te stellen voor beide kampen. We
willen nog niet te veel verklappen, maar ook dit jaar
komen er weer workshops van sporten die nog niet

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

HOND
UIT EE
N
G O ED
NES
KIES E T?
STAMB EN
OOM
H O N D! -

Houden van honden
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WORLD DOG SHOW IN MADRID
Van 23 tot en met 26 juni wordt de World Dog Show 2022 gehouden in Madrid.
Een van de uitingen die de Spaanse Kennelclub gebruikt bij de promotie van het
evenement, wilden wij u niet onthouden.
‘Wij zijn hondenfokker en -liefhebbers en wij zorgen, beschermen, promoten, leren
en showen! We gaan naar de World Dog Show in Madrid!’ Meer over dit evenement wellicht in een volgende Raadar.

IN ONZE HOND: DAG VAN
DE HOND 2022
In het glossy hondenmagazine Onze Hond van
komende maand staat een uitgebreide impressie
van de tiende Dag van de Hond die wij op 26
mei jl. in samenwerking met een kleine twintig
kynologenclubs en verenigingen door het hele land
organiseerden.
Lees het artikel in Onze Hond of op onze website

Speciale
aanbiedin
g

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-

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

55,50

Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het monitoren van gezondheidsproblemen bij honden
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica verzamelt 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 faculteit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses,
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier.
De gegevens worden opgeslagen in de database van PETscan bij de Universiteit Utrecht.
Uw naam of adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

Houden van honden

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar
www.diergeneeskunde.nl/genetica
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JAAROVERZICHT 2021: GENIETEN VAN HONDEN ONDANKS
CORONA
De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht uit van hoogtepunten van de Nederlandse
kynologie. Daarin laten we ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden! Het
Jaaroverzicht 2021 blikt terug op het tweede coronajaar, dat onder meer resulteerde in een recordaantal van bijna
42.000 afgegeven stambomen!
In deze ‘Houden van honden in
woord en beeld’, dat circa 140
pagina’s telt, worden de hoogtepunten van de Nederlandse hondenwereld van 2021 prachtig in beeld
gebracht. Met ook dit jaar veel mooi
beeldmateriaal waarmee ‘houden
van honden’ ten volle tot uiting
wordt gebracht.

uitrol van IT4Dogs, de brachycefale
hondenrassen, gezondheidsbeleid,
lokale kynologie, de Kennis Tour
2021, en de ondanks corona georganiseerde sportevenementen en
tentoonstellingen met honden.
Uiteraard worden gewaardeerde
overleden kynologen en jubilea
vermeld en geven wij de kynologische cijfers over 2021.

Highlights
In het Jaaroverzicht vindt u onder
meer highlights per maand gerangschikt. Daarnaast behandelt het
overzicht een aantal thema’s, waaronder uiteraard de wijze waarop wij
zijn omgegaan met (beperkingen
van) de coronacrisis, de verdere

Bestellen
U kunt de bladerversie van het
Jaaroverzicht 2021 (en voorgaande
edities) digitaal bekijken of een
gedrukt exemplaar bestellen op
onze website. We wensen u veel
kijk- en leesplezier!

TEAM NL WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY
BEKEND
In de vorige Raadar berichtten wij al dat op 5 en 6 mei jl. de laatste twee van de in totaal vier
selectiedagen plaatsvonden voor het Wereldkampioenschap Agility in Finland. Inmiddels is het
definitieve Team NL geformeerd.
Team NL bestaat uit de volgende
combinaties:
→ Large: Robin & Moor, Truus & Evy, Suzan
& Time, Jacco & Chase; reserve Jan &
Takk.
→ Medium: Roy & Funske, Cathrine & Touch
of Pink, Annemijn & Aiden, Angelique &
Fiona; reserve Peter & Quinn.
→ Small: Natasja & Djillz, Jasmijn & Free
WiFi, Roy & Yippie, Michèle & Dinky
Dutch; reserve Elvira & Tootsie.
Alle nummers 1, 2 en 3 lopen individueel
en team, de nummers 4 alleen team en
reserve individueel.
Samen met de coaches Henk Postma en Sandy Ammer-

laan bereidt dit team zich voor op weg naar Turku Finland
om half september een topprestatie neer te zetten.

Houden van honden
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Daily Care
MONO-PROTEIN SALMON*
VOOR HONDEN MET
INTOLERANTIES
Speciaal recept verkleint
het risico op ongewenste
voedselreacties

NIEUW

*Uitsluitend dierlijke eiwitten uit zalm

Glutenvrije zoete aardappel als
natuurlijke bron van vezels en
mineralen

** Geproduceerd in een fabriek waar granen worden verwerkt

Graanvrij **:
Hypoallergeen recept

www.eukanuba.nl - www.eukanuba.be

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

Voordelen voor u
U kunt uw pups verzekerd overdragen
Zo voorkomt u potentiële discussies
met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen
U biedt uw klanten extra kwaliteit en
onderscheidt uzelf van andere fokkers
Als dank voor uw hulp spaart u bij
iedere aanvraag voor een vergoeding

Voordelen voor het baasje
De pup is na overdracht direct
verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen
Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste
(medische) zorg
Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

Houden van honden

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast
Petplan Goede Start ook voor
kiezen om een Maand Gratis
Verzekering mee te geven.
Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren
en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!
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International Cup for Waterwork
Dogs 2022

Waterwerk

Op 3 en 4 september aanstaande organiseert Nederland de ICFWD (International Cup for Waterwork Dogs).
Voor het laatst werd dit evenement in september 2019 georganiseerd door Duitsland en nu is het de beurt aan
Nederland! Duitsland, Italië, België, Frankrijk, Denemarken en Nederland zullen strijden om de Europese titel.
Er hebben zich vier Nederlandse deelnemers aangemeld. Deze strijden dus om de eerste drie startplaatsen,
deelnemer 4 zal reserve staan. De selectie staat voor de
mooie klus om Nederland te vertegenwoordigen tijdens
deze Europese wedstrijd. De oefeningen zijn anders dan
in het Nederlandse brevettenprogramma. Het is een
samenstelling van oefeningen uit diverse landen en dat
maakt het juist een uitdaging. In verband met de Nederlandse wetgeving zijn er twee oefeningen uit het
bestaande ICFWD-programma gehaald.
Conceptprogramma
Omdat de ICFWD nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen staat, spreken we nog van een conceptprogramma/-reglement dat in de loop der tijd wordt aangepast. Maar hoe geweldig is het om met verschillende
landen tot een mooi programma te komen?
Op zaterdag 3 september is er een trainingsdag en de
landenparade waarin de teams zich, onder begeleiding
van hun eigen volkslied, aan het publiek voorstellen.

De deelnemers Miranda Hagens, Dina Bakker, Day Botenga
en Jens Brusten

Zondag 4 september is dan ‘D-day’ en zal de strijd
losbarsten. Het is een unieke kans om de verschillende
landen met hun teams aan het werk te zien. Dus we
zien u graag begin september op Camping de Betuwe
in Kesteren.

RAADAR SPECIAL OVER
KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN
De Raad van Beheer biedt een aantal kynologische opleidingen
aan. Een enthousiaste groep mensen is hard bezig een aantal
opleidingen nóg beter te maken. In een Raadar special die wij op
vrijdag 17 juni jl. verzonden, staan we stil bij de opleidingen en
de ontwikkelingen die nu gaande zijn.
Onder meer de herziening van de Basiscursus Fokken en Houden
van honden (BFH) en Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)
komt aan bod, maar ook de ontwikkelingen binnen de opleiding
tot kynologisch instructeur en vakbekwaamheidsopleidingen
passeren de revue.
Mocht u de special gemist hebben, check dan alsnog uw
e-mailbox of bekijk hem op onze website

Houden van honden
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UPDATE: HOE NU VERDER MET SNP-TECHNOLOGIE?
De Raad van Beheer voert de DNA-afstammingscontrole uit met een speciale SNP-chip. Deze chip biedt ruimte
om het DNA-profiel te bepalen, dat wordt gebruikt voor de afstammingscontrole (ISAG2020). Maar hij biedt ook
ruimte om eigenschappen (kleur, haarlengte), ziektes en inteelt te bepalen. De voorbereiding daarvoor is gedaan,
maar nu moet er nog gecontroleerd worden of het ook écht allemaal goed werkt.
Wanneer we naar DNA-delen kijken voor bijvoorbeeld de
erfelijke aandoeningen, zal het nog lang duren voordat
die resultaten beschikbaar komen. De onderzoeker
bekijkt welk DNA-deel anders is bij een zieke en bij een
gezonde hond. Dan moet je zeker weten dat die specifieke SNP (Single Nucleotide Polymorphisme)-marker ook
echt gemeten wordt. Daarna moet je nog een extra check
doen of wetenschap en praktijk ook altijd hetzelfde
zeggen. Dat heet valideren.
Rasgebonden problemen
Het Van Haeringen Laboratorium (VHL) is nu druk bezig
om te kijken of de vooraf bedachte kenmerken en ziektes
ook echt gemeten kunnen worden. Daarna komt nog een
hele belangrijke stap, want niet elke ziekte zie je ook bij
elk ras. Een goed voorbeeld hiervan is de oogziekte PRA.
Er zijn verschillende vormen van PRA, waarbij een ander
stukje van het DNA verantwoordelijk is bij verschillende
rassen. Je moet dus kijken of de ziekte die je test ook
voorkomt bij dat specifieke ras.
Kosten-baten
De SNP-chip die wij gebruiken, werkt met 50.000
markers. Andere laboratoria bieden andere aantallen, zo
biedt Embark er 200.000, viermaal het aantal dat we bij
VHL krijgen. Hoewel het vaak is: “hoe meer hoe beter”,
neemt dat voordeel bij meer steeds een beetje verder af.
50.000 markers is goed om alles te doen wat we willen.
De chip kan goed het DNA-profiel bepalen voor de
afstammingscontrole en is voorbereid voor heel veel
kenmerken en ziektes. Daarnaast kunnen we in de
toekomst ook kijken naar inteelt en verwantschap!
Bovendien geldt helaas ook “hoe meer, hoe duurder”,
daarom kiezen wij voor de 50.000. Daarmee kunnen we
heel veel, terwijl de kosten in de buurt blijven van de
oude methode voor DNA-afstammingscontrole.

De zogeheten SNP-chip...

gevalideerd worden, maar zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. VHL valideert nu de DNA-tests voor
erfelijke kenmerken en ziektes. Als die validering is afgerond, bekijken we samen met VHL hoe de resultaten
beschikbaar kunnen komen. We willen dat een DNA-test
ook relevant is binnen het ras, en soms kunnen belangrijke
onderzoeken vanwege patenten of om technische redenen
niet op de SNP-chip komen. VHL kan deze DNA-tests dan
toch aanbieden via partner- of andere techniek. Daarom
willen we per ras gaan kijken wat we het beste kunnen
aanbieden. We doen dat samen met VHL, waarbij VHL de
tests voor een marktconforme prijs aanbiedt. Omdat er
natuurlijk heel veel rashonden getest worden en fokkers
waarschijnlijk ook de resultaten van deze onderzoeken
willen inzien, kan dat voor een goede prijs. Daar gaan we
samen aan werken en zo komen de uitslagen van deze
DNA-tests in de loop van de komende jaren beschikbaar!

Resultaten per ras
Er worden constant nieuwe tests en mutaties gevonden. We
hebben daarom de afspraak dat er een keer per jaar nieuwe
SNP-markers worden toegevoegd. Zo kan alles over een jaar
verzameld worden en kan er een jaarlijkse update plaatsvinden. Uiteraard moeten die nieuwe SNP’s ook weer goed
Houden van honden
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PRACHTIG BOEK OVER DE BASSET ARTESIEN NORMAND
Op maandag 13 juni jl. namen directeur Rony Doedijns (foto links) en bestuurslid Frans Krijbolder het boek ‘Basset
& Baas’ in ontvangst uit handen van auteur Marion Maas van de Basset Artésien Normand Club Nederland.
in het speurwerk, maar er zijn
ook egoïsten, spelbrekers,
stiekemerds, slimmeriken en
sukkels die het hele werk van de
meute kunnen verknoeien.”
Verder komt ook het exterieur
van het ras uitgebreid aan bod.
Dit en nog veel meer vindt u in
dit onderhoudende boek.

In haar boek met als volledige titel Basset & Baas. De
Franse Basset, een fascinerende zoektocht naar zijn
oorsprong en de strijd om zijn bestaan vertelt Marion
Maas hoe heerlijk het is ‘om zo’n vrolijke, vriendelijke
flierefluiter in huis te hebben’. Ze gaat in op de kenmerkende lange oren van de Basset en hoe deze oren ooit
onderwerp waren van grote onenigheid binnen de
Franse kynologie.
Chiens Courants
Ook onderzocht ze hoe Franse fokkers door de eeuwen
heen zulke fraaie speurhonden konden fokken met de
verzamelnaam Chiens Courants, waarvan de Basset
Artésien Normand er één is. Wat is hun oorsprong en hoe
kan het dat ze weliswaar op elkaar lijken maar toch
allemaal anders zijn? Wanneer duikt de naam ‘Basset’ op
in de geschiedenis? En hoe gedragen de honden zich in
de meutejacht? “Welke talenten moet een meute hebben
voor een geslaagde jacht? Sommige Bassets zijn meester

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit boek of wilt u het
bestellen? Stuur dan een e-mail naar procom@telfort.nl.
Het boek kost € 20,- excl. verzendkosten.

Marion Maas is secretaris van de Basset Artésien
Normand Club Nederland, een actieve club met maar
liefst 400 leden. In het clubblad “In de BAN” geven zij
informatie en achtergronden bij alle clubactiviteiten en
gezondheid, vertellen over spannende belevenissen
en vertellen wat er speelt binnen de kynologie.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C H T S

€ 10

Houden van honden

KLIK
HIER
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NEDERLANDS RECORD FCI FLYBALL GEVESTIGD: 17,83
SECONDEN
Op het FCI-wereldkampioenschap Flyball, dat op 28 en 29 mei jl. in het Belgische Lommel plaatsvond, heeft het
Nederlandse team van de Holland Xpress een officieel Nederlands record gevestigd: 17,83 seconden.
Flyball bestaat al tientallen jaren, maar pas enkele jaren
geleden heeft de FCI het ook omarmd, met de oprichting
van een internationale Flyball-commissie. Die commissie
is hard aan het werk om de sport verder te internationaliseren, en organiseert elke twee jaar een wereldkampioenschap. Dit jaar ging het om het wegens corona
uitgestelde WK van 2020.
De 64 snelste teams uit een flink aantal landen waren
aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd door de
Holland Xpress, het flyballteam van Kynologenclub Zeeland.
Record
In de voorrondes op zaterdag presteerde de Holland
Xpress bovenmatig goed. In hun divisie versloegen zij
een aantal sterke teams. Dat betekende voor de zondag
plaatsing in een sterke divisie. Uiteindelijk behaalden zij
plaats 51 en met een officieel geregistreerd Nederlands
record: 17,83 seconden. De uitdaging is om dit record de

Het team van de Holland Xpress

komende tijd te verbeteren. De volgende editie van het
WK wordt in 2024 georganiseerd. Hopelijk kunnen er dan
meer Nederlandse teams afgevaardigd worden.
Lees meer over de sport Flyball op onze website.

Help mee!

meldpunt
meldpunt

erfelijke aandoening
aandoening
erfelijke

Een rashond met epilepsie of een
erfelijke aandoening?
Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

Houden van honden
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VERSLAG EERSTE FCI WERELDKAMPIOENSCHAP COURSING
IN FINLAND
Van 27 t/m 29 mei jl. werd in het Finse Kalajoki het eerste FCI Wereldkampioenschap Coursing gehouden,
gecombineerd met het CSS World Winner Event Coursing. Deden er vorig jaar in Nederland onder de oude
regelgeving nog 825 honden mee aan het Europese Kampioenschap, in Finland was dit aantal een stuk lager: 434.
Misschien hebben de lange afstand en de hoge brandstofprijzen hier iets mee te maken. Verslag: Els Siebel.

Eerste werd Afghaanse Windhond-teef Liwa Chali of Synergon (At), tweede Afghaanse Windhond-reu Purple Magic’s Bjarni (Nl).

Bij Coursing lopen de honden niet op een ovale renbaan
maar op een wisselend terrein waarop een parcours is
uitgezet. Daarbij wordt zo veel mogelijk de achtervolging van
een haas nagebootst. Deelname staat open voor de windhonden uit groep 10 en de half-windhonden uit groep 5.
Uithoudingsvermogen

gebruikelijk. Op vrijdag werden de wedstrijden (de
CSS-klasse voor windhonden met een rencertificaat)
gehouden met ongeveer honderd honden, verdeeld over
twee velden. Op zaterdag en zondag was het de beurt
aan de CACIL-klasse (voor de windhonden die, volgens
de nieuwe regels, naast het rencertificaat ook een
showkwalificatie hebben behaald). Deze ruim 300
honden liepen een parcours van ruim 800 meter in het
meest mulle zand, verdeeld over drie velden.
Ideaal wedstrijdterrein
Het wedstrijdterrein was gelegen aan de kust, naast een
enorme camping waar het goed toeven was. Een gebied
dus met veel zand en lage duinen, ideaal voor deze sport!
Alhoewel in Finland, vooral door het korte bruikbare
seizoen, maar twee Coursing-wedstrijden per jaar
worden gehouden, waren de Finnen toch bereid om deze
wedstrijd in zes maanden (normaal gaat er twee jaar

Beoordeling van de honden vindt plaats op vijf onderdelen:
snelheid, wendbaarheid, enthousiasme, volgen en uithoudingsvermogen. Vooral dat laatste werd danig op de proef
gesteld op deze parcoursen. De honden lopen tweemaal
per dag een parcours, op verschillende velden. Gejureerd
wordt elke hond door in totaal zes juryleden uit zes verschillende landen. Uit Nederland waren vier juryleden actief.
20 landen
In Finland waren twintig landen vertegenwoordigd, alleen
waren de teams per land vaak een stuk kleiner dan
Houden van honden
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voorbereiding in zitten) uit de grond te stampen. Net als
destijds in Nederland had het beoogde organiserende
land op een laat moment toch afgezegd. Opvallend was
het enorme aantal vrijwilligers dat de organisatie had
ingeschakeld. Niet allemaal even ervaren in Coursing,
maar wel heel vriendelijk en behulpzaam. Er heerste een
plezierige en sportieve sfeer en de wedstrijden verliepen
zonder noemenswaardige incidenten en ook vrijwel
zonder blessures.
Team NL
Het Team NL bestond uit 25 honden, die maar liefst
zeven podiumplaatsen behaalden: in de CSS-klasse op
vrijdag Deerhound-reu Cranston Argyll O’Cockaigne, en
op het WK van zaterdag Italiaans Windhondje-teef
Sheena Robin Annaperla (2e), Galgo Español-teef Oprah
de Perrikkilo (3e), Deerhound-teef Cockaigne Cytaugh

De prijswinnende Nederlandse deelnemers op zaterdag

van de Meirse Weiden (4e), Sloughi-teef Ghaada Kamar al
Akbar (5e), Whippet-teef Culann’s Unbeakable Love (6e)
en Italiaans Windhondje-teef Ganim’s Eve (6e). Geen
slecht resultaat. Volgend jaar juni wordt het evenement in
Zweden gehouden.

VOOR DE AGENDA: GUNDOGSHOW
HOLLAND 2022
Op zondag 4 september aanstaande organiseert
Stichting Gundogshow Holland op het terrein van
Kasteel Doorwerth (foto) de Gundogshow 2022. Het is
alweer de twintigste editie van dit evenement voor
Jachthonden uit de FCI-rasgroepen 4, 6, 7, en 8.

Een kwalitatief hoogstaand keurmeesterscorps is uitgenodigd om uw jachthond te beoordelen. Niet alleen op
schoonheid, maar bovenal op functionaliteit voor de
jacht. Er zullen dan ook ruime ringen aanwezig zijn, zodat
de honden hun gangwerk goed kunnen tonen. De
keuringen beginnen om 10.00 uur, de keuringen in de
erering beginnen ongeveer 15.00 uur.
Het evenement wordt opgeluisterd door hoornblazers te
paard, alsmede tal van standhouders met producten
gericht op uw hond en de jacht.
Gratis toegang voor bezoekers en aangelijnde hond.
Kasteelbezoek is mogelijk met gereduceerd tarief.
Parkeerkosten bedragen € 5,-.
Meer informatie op www.gundogshow.nl.

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer
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BIJEENKOMST GENERAL ASSEMBLY FCI
Op 20 en 21 juni jl. kwam in Madrid de General Assembly (algemene vergadering) van de FCI bijeen.
Vertegenwoordigers van maar liefst 74 landen waren bij deze vergadering aanwezig. Namens de Raad van Beheer
woonden directeur Rony Doedijns en bestuurssecretaris Jakko Broersma (foto hieronder) de vergadering bij.

Benoemingen
Voormalig Raad van Beheer-voorzitter Gerard Jipping
werd in deze vergadering herkozen als vice-voorzitter
van de FCI. Voor zijn jarenlange, onvermoeibare inzet
voor de rashond ontving hij tevens de Gouden Speld
van de FCI. Onze welgemeende felicitaties gaan uit naar
Gerard. Behalve Gerrard Jipping werd ook de heer T.
Jakkel (Hongarije) herbenoemd als voorzitter en werd
de heer J.M. Doval (Spanje) benoemd als nieuw
bestuurslid. Mevrouw C. Molinari (Portugal) is niet
herkozen in het bestuur.

Commissie Waterwerk
De vergadering besloot tot de oprichting van een
nieuwe FCI-commissie voor Waterwerk, zodat ook deze
tak van hondensport internationaal verder kan groeien.
Nieuwe leden
Als nieuwe, volwaardige leden van de FCI werden de
kennelclubs van Georgië en Montenegro gekozen. Zij
werden van harte verwelkomd. De organisatie van de
World Dog Show werd toegekend aan Finland (2025),
Italië (2026) en Oostenrijk (2027), we zien uit naar hun
edities van dit grootse evenement.
Erkenning hondenras
In deze vergadering werd besloten tot de definitieve
erkenning van de Thai Bangkaew Dog.
Meer informatie over dit ras vindt u op onze website

Gerard Jipping krijgt de Gouden Speld van de FCI opgespeld

Houden van honden
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KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH FIELD SPANIEL CLUB
NEDERLAND
Op 22 mei jl. organiseerde Field Spaniel Club Nederland na twee jaar verplichte pauze weer een kampioenschaps
clubmatch. Van de maar liefst 63 ingeschreven honden verschenen er uiteindelijk 62 voor keurmeester Dick
Rutten in de ring. Tot op heden het grootste aantal ingeschreven en deelnemende honden van deze bijzondere
spaniëlvariëteit ooit op het continent. Een geslaagde dag.
dertien honden. En bij de teven negen in de jeugdklasse
en dertien in de open klasse. Ondanks het feit dat het
merendeel van de exposanten geen enkele showervaring had, verliep de keuring vlot en zonder problemen.
Het CAC voor de reuen ging naar Faith For Ever of the
Fields Society van C.C. Canta/A. v.d. Einde/O. Verelst.
Beste teef, BOB en CW2022 werd hond nummer 38 uit
de jeugdklasse: Roodkapje of the Fields Society, van
Mariska Vijvers.

Nestzusjes Repelsteeltje of the Fields Society en Roodkapje
of the Fields Society, beste teef en reserve beste teef

De jongste deelnemende Field Spaniel was zes maanden
en vier dagen, de oudste dame bijna dertien jaar, met daar
tussenin honden in verschillende leeftijden en van
verschillende fokkers. De dag trok, behalve de deelnemers, bezoekers uit Nederland, België, Duitsland en
Zwitserland. Die genoten onder meer van de presentatie
van vijf deelnemende generaties Field Spaniels! Voor alle
aanwezigen is het natuurlijk leuk om de voorouders van de
eigen hond te zien, maar vooral ook is het fok-technisch
interessant om te zien wat bepaalde combinaties brengen.
Keuring
Keurmeester Dick Rutten keurde flink wat honden. Bij de
reuen de zeven jeugdhonden en een open klas van

BOB en BOS: Roodkapje of the Fields Society, Kamp. Faith of
the Fields Society

Extra bijzonder
Wat deze uitslagen extra bijzonder maakt, is dat het
RCAC bij de reuen ging naar Rumour Has It of the Fields
Society van familie Van Baest, terwijl het RCAC-teven
voor Repelsteeltje of the Fields Society van E.M.S.
Canta-Zintel was.
Een 3 U ging naar Rapunzel of the Fields Society. Het is al
bijzonder als een jeugdhond het BOB wint, maar als vier
van de honden uit één nest zo hoog geplaatst worden,
dan kan de combinatie Adam x Gin Tonic of the Fields
Society als ‘succesvol’ bestempeld worden. Micky, dochter
van Faith For Ever of the Fields Society x Bo, uit het eerste
door mevrouw Zeevalken gefokte nest, kreeg een 4U.
Afsluiting
Na de keuring en de junior handling volgde Demi Kuijs met
een uitleg over de vachtverzorging van de Field Spaniel,
waarna de prijsuitreiking en de afsluiting van het evenement onder het genot van een glaasje wijn plaatsvonden.

Rumour has it of the Fields Society en Faith for the future of
the Fields Society

Houden van honden
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EERSTE NEDERLANDSE NEST CIOBANESC ROMANESC
MIORITIC GEBOREN!
Op 10 maart 2022 werd in Nederland het eerste nest Ciobanesc Romanesc Mioritic geboren, een Roemeens ras uit
FCI-rasgroep 1. Fokker is Marieke de Wolde van Berner Sennenhonden-kennel Vom Dürrbächler Wald in Ansen.

Twee jaar geleden zocht Marieke een goede waakhond
voor haar kennel. Haar oog viel op de Mioritic. In
Roemenië wordt deze hond gefokt om kuddes schapen
en geiten te beschermen tegen wolven, lynxen en beren.
Een krachtige, betrouwbare hond die gemiddeld 12 tot 15
jaar oud wordt. ‘Ik zocht een ras dat trouw is aan de baas,
lief voor kinderen en waaks’, vertelt Marieke. ‘Onomkoopbaar door vreemden, beschermend over eigen (huis)
dieren en vee.’
Victoria
De Mioritic is
een rustige en
stabiele hond.
Een goede
herdershond,
zeer moedig en
een efficiënte
vechter tegen
mogelijke
indringers. Niet
een hond die
iedereen
zomaar aankan.
Marieke: ‘Ze zijn
gek op aandacht van hun baas c.q. gezin en zijn dan
zachtaardig. Tegen vreemden zijn ze wantrouwend en
erg waaks. Als de baas zegt dat het goed is, zijn ze braaf
naar vreemden.’ Na lang zoeken en fokkers te hebben
gesproken in het buitenland, vloog Marieke net voor
corona naar Roemenië waar ze een pup uitzocht: Victoria.
‘Volgens de fokker was ze de beste hond die hij ooit
gefokt had. Hij liet me haar hele familie zien, tot aan de
over-overgrootouders aan toe. We zijn langs allerlei
andere Mioritic-fokkers gereden - heel leerzaam.’

Poolse reu
Gaandeweg leek het Marieke een goed idee om een
nestje te fokken met Victoria. Daarom reed ze vorig jaar
met Victoria naar Polen, waar ze een geschikte reu voor
de dekking had gevonden. Marieke: ‘Je moet er wat voor
over hebben, maar ik wilde echt de allerbeste combi, en
deze reu kwam van dezelfde fokker en hij raadde me
deze aan.’ Op 10 maart jl. beviel Victoria binnen vier uur
van maar liefst elf pups. ‘Zonder enige hulp, en ze is een
heel goede moeder! De pups – we hebben er nog zes
voor mensen die het ras aankunnen – zijn nu elf weken
oud en ze speelt elke dag met ze. Behalve een goede
moeder is ze ook nog Nederlands, Zwitsers en internationaal kampioen!’

Houden van honden
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Kennis Tour: Verantwoord actief met je hond
Zo’n 35 deelnemers uit diverse disciplines zoals Agility, Flyball, Dog Dance, Schapenhoeden, Reddingshonden,
Jacht en Show bezochten op 19 mei jl. in Woudenberg de lezing ‘Verantwoord actief met je hond’ van Ronald
Mouwen. Zij gaven een 8,3 voor de inhoud van de lezing en een 8,6 voor de spreker.
Ronald Mouwen is dierenarts, chiropractor en actief in
Agility als loper, instructeur en keurmeester. Hij heeft
zich gespecialiseerd in het verbeteren van de fitheid van
sporthonden, en ontwikkelde een sportfitkeuring.
Regelmatig geeft hij lezingen over sportfysiologie en in
zijn praktijk begeleidt hij voornamelijk sporthonden in
hun revalidatietraject na blessure of operatie. Ook geeft
Ronald les aan de Agility Campus (agility instructeursopleiding) en is hij een van de oprichters en van het onlineplatform voor fitte honden en sporthonden: www.
fitdogprogram.com. Vanuit deze praktijk gaf Ronald zijn
toehoorders veel kennis, tips en trucs mee voor het
sporten met je hond.

Een volle zaal volgt het verhaal van Ronald Mouwen

Deze lezing wordt in augustus nog een keer herhaald.
Kynologisch instructeurs krijgen A15 nascholingspunten
voor het volgen van deze sessie.

KENNIS TOUR-SESSIE ‘JURIDISCHE ONDERSTEUNING NIETBEDRIJFSMATIGE FOKKER’
Op donderdag 9 juni jl. verzorgde Linda Joosten online de Kennis Tour-sessie ‘Juridische ondersteuning nietbedrijfsmatige fokker’. De deelnemers aan de sessie gaven een 7,8 voor de inhoud van de lezing en een 7,4 voor
de spreker. Linda herhaalt haar lezing op donderdag 10 november, maar komt dan in levenden lijve naar Berlicum.
Is het nodig om van je hobby een juridische “rompslomp”
te maken, is het zinvol om afspraken met kopers op
papier te zetten of kun je dit maar beter achterwege
laten? Wat zijn nu eigenlijk mijn rechten als fokker? En als
ik dan een probleem heb met een koper móet ik daar dan
op reageren? Het zijn zomaar een aantal vragen die Linda
regelmatig binnenkrijgt. Met de groeiende krachtenbundeling van kopers is het steeds belangrijker om vooraf
antwoorden op deze vragen te hebben. In haar lezing

Sessiethema’s

nam Linda de deelnemers mee
in het wondere wereldje van de
juridische (on)werkelijkheid.
Kennis Tour-sessies in 2022
Hieronder de nog te houden
sessies in de Kennis Tour van
2022. Opgeven kan via onze
webwinkel

Spreker

Datum

Locatie

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie, patella luxatie en
andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid Herman Hazewinkel
en voorkómen (uitverkocht, inhaalsessie)

Dinsdag 28 juni

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start
20.00 uur

Verantwoord actief met je hond

Ronald Mouwen

Donderdag 25
augustus

Mercure, Zwolle
Aanvang 19.30 uur – start
20.00 uur

Gangwerk in beweging

Rob Douma en Dick
Rutten

Zaterdag 29
oktober

Schimmel1885, Woudenberg
Ochtend en middagsessie

Juridische ondersteuning vd niet-bedrijfsmatige
fokker

Linda Joosten

Donderdag 10
november

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start
20.00 uur
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NIEUWE DUURZAME KLEDINGLIJN VOOR LANDENTEAMS
In overleg met onze partner Royal Canin
hebben we besloten een duurzame
kledinglijn voor landenteams in te voeren,
die meerdere jaren inzetbaar is.
Er is gekozen voor een combinatie van het
merk Craft en Clique. De eerste kleding is
besteld voor de WK-teams FCI Obedience en
het EO-team Junioren Agility. Aan de kledinglijn voor supporters wordt nog gewerkt. Zodra
deze besteld kan worden, laten we dat weten!

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.

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:
→ 2 en 3 juli De Utrecht, Nieuwegein
CAC/CACIB alle rasgroepen
→ 20 augustus Nederlandse Terriër Unie, Apeldoorn,
e-mail: superbedlington@gmail.com CAC

→ 27 - 28 augustus Hondententoonstelling Rotterdam
CAC/CACIB alle rassen
→ 4 september Gundogshow Kasteel Doorwerth/
Jachtmuseum CAC

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas.
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OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons
land bij elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken
op rasgroep en op ras.
Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

Hond geïmporteerd?
Registreer je hond op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

1 april
2013
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.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
LK
WE E HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
G O ED
NEST?
KIES E
STAMB EN
OOM
H O N D! Deze campagne is een initiatief van:
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hounen en sinds 2006 ook een
oe heeft ze een nestje gefokt. In
reerste keurmeesterexamen, ‘Het
Zeker vanaf 2011, tijdens de
n tijdens de Euro Dog Show,
als een rode draad door
oneerd als ze is, is ze een jaar
amenwerkingsverband De
Op dit moment is ze, naast
stuurslid van de Koninklijke
ophilia en vervult ze een aantal

lende rasverenigingen.

Raadar

Het Tuchtcollege behandelt klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen begaan op het gebied van de kynologie,
zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Het Tuchtcollege behandelt tijdens een zitting tuchtzaken
met drie leden, van wie de voorzitter en één ander lid jurist zijn. Door de Algemene Vergadering van de Raad van
Beheer worden – op voordracht van een selectiecommissie – de leden en de (vice)voorzitter benoemd en aan
het Tuchtcollege toegevoegd. Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Vicevoorzitter en leden Tuchtcollege
in hoger beroep
Functie-inhoud:
→ Het voorbereiden van tuchtzaken voor zittingen.
→ Het houden van zittingen, inclusief het horen van
beklaagden, klagers, getuigen en/of deskundigen.
Functie-eisen:
→ Voor de vacature vicevoorzitter zoeken wij
kandidaten met een afgeronde wo-opleiding
Nederlands Recht.
→ Voor invulling van de overige vacature zoeken wij
kandidaten die beschikken over andere relevante
kennis en/of ervaring op hbo/wo-niveau
(bijvoorbeeld diergeneeskunde).
→ Kennis en ervaring met het tuchtrecht, de kynologie
en/of dierenwelzijn is een pré.
→ Uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
→ Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke
kynologische regelgeving.
→ Uitstekend analytisch en oordelend vermogen.
→ Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.
→ Gedreven met een resultaatgerichte houding.
→ Integer, flexibel en stressbestendig.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

vooraanstaande persoonlijkheid
d. De kennel van Groevenbeek
weest, waarbij de honden zowel
eld over uitstekende kwaliteiten
zien is Janny actief geweest.
kadviescommissie van de
shond, secretaris van Rasgroep
dse kynologische pers en vele
haar sporen in de kynologie
met de Gouden Erespeld en
Drentsche Patrijshond. Op dit
Drentsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Inzet:
Op oproepbasis, gemiddeld één tot twee zittingsavonden per jaar.
Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende functie en een
daarbij passende vacatievergoeding per zitting.
Procedure:
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar
maken door een motivatiebrief met CV per e-mail te
sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl.
Meer informatie
Meer weten over het tuchtrecht voor de kynologie in
het algemeen en deze vacatures in het bijzonder?
Neem dan contact op met de portefeuillehouder
juridische zaken Els Siebel en/of hoofd juridische
zaken Dieuwke Dokkum, via jurist@raadvanbeheer.nl
of (020) 6644471.

Nu
€ 19,95!

Boek:
‘VERRA
SSENDE
NEDER
LANDSE
HONDE
NRASSE
N’
bestel
nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN
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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 actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

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.

20 juli 2022: 	zomerse ledensessie over
maatschappelijke ontwikkelingen,

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.

Schimmel 1885, Woudenberg
10 augustus 2022: 	zomerse ledensessie over
fokreglementen, Schimmel 1885,
Woudenberg
21 augustus 2022: 	Buitengewone Algemene Vergadering
(uitsluitend voor bestuursleden

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

aangesloten verenigingen)
31 augustus 2022: 	zomerse ledensessie over nieuwe
diensten/activiteiten Raad van Beheer,
Schimmel 1885, Woudenberg
Partners in sport

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. 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!

Partners in youth
Actief met je maatje!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

De Raad van Beheer steunt:
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