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Zomerse ledensessies ZIJN EEN schot in de roos!
De eerste serie zomerse ledensessies op vijf dinsdagavonden of zaterdagmiddagen is achter de rug. Het bestuur
van de Raad van Beheer is niet alleen blij met de grote opkomst, maar ook met de ongedwongenheid en openheid
waarmee de deelnemende verenigingen (47) enthousiast met ons aan de slag gingen. Harde noten werden
gekraakt, maar ook lachsalvo’s klonken regelmatig door Schimmel 1885 in Woudenberg.
De besturen van de deelnemende verenigingen
gebruikten de gelegenheid om nu eens dátgene wat ze
dwarszit, te spuien. Er kwamen specifieke vragen over
het IT-systeem en wensen op het gebied van regelgeving. Extra uitleg was ook nodig over de diverse agendapunten voor de komende Algemene Vergadering. Er zijn
ook veel vragen gesteld die niet direct beantwoord

konden worden. Deze zijn inmiddels alsnog beantwoord
of zullen zo snel mogelijk een opvolging krijgen door de
desbetreffende portefeuillehouder.
Na afloop van iedere sessie vroeg het bestuur wat de
deelnemers ervan vonden, en de meeste keren was het
antwoord: ‘voor herhaling vatbaar!’

Bestuursleden en
directie op tournee
Het is heel goed mogelijk dat u één dezer dagen voorzitter Hildeward Hoenderken, secretaris Jakko Boersema
en directeur Rony Doedijns ontmoet op een rashonden
evenement. Het drietal maakt een tournee langs de
diverse evenementen die nu gelukkig weer georganiseerd kunnen worden. Zij hopen u ook dit najaar te
mogen ontmoeten op weer een mooi honden(sport)
evenement ergens in het land!
Jakko Broersma, Rony Doedijns en Hildeward Hoenderken
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bestuurslid Cor Last afgetreden
Op 18 augustus jongstleden heeft Cor Last zijn bestuurslidmaatschap van de Raad van Beheer opgezegd. Helaas
heeft zijn bestuurslidmaatschap maar kort mogen duren. Graag verwijzen wij in verband met het vertrek van Cor Last
naar de herziene, actuele portefeuilleverdeling op onze website

SCREENING OP LUCHTWEGPROBLEMEN KORTSNUITEN:
LICENTIEOVEREENKOMST GETEKEND
Op 16 augustus jl. ondertekende
de Raad van Beheer de licentie
overeenkomst de ‘Kennel Club
& University of Cambridge
Respiratory Function Grading
Scheme’ voor de klinische
evaluatie van het Brachycephalic
Obstructive Airway Syndrome
(BOAS). Hiermee is een
volgende stap gezet in het weer
mogelijk maken van het fokken
en registreren van kortsnuitige
honden in Nederland.

Bestuursleden Hildeward Hoenderken (links)
en Jakko Broersma ondertekenen de licentieverklaring

In september 2020 tekenden de
Raad van Beheer en de Engelse
Kennelclub al een intentieverklaring waarin zij overeenkwamen
een licentie af te sluiten voor
gebruik van deze wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde
test. Het RFG-scheme heeft als
doel een universele standaard te
zijn voor het herkennen van
luchtwegproblemen, maar ook ter
bevestiging van honden die geen
ademhalingsproblemen hebben.

ORWEJA-ERESPELDEN RAAD VAN BEHEER 2021 UITGEREIKT
Op woensdag 18 augustus jl. vond tijdens een keurmeestersbijeenkomst van Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen
Jachthonden) in Hotel Schimmel te Woudenberg de uitreiking van erespelden aan Orweja-leden plaats.
Verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor
deze onderscheidingen en worden voorgedragen door
collega-kynologen, in dit geval speciaal voor
Orweja-leden. Raad van Beheer-bestuurslid Frans
Krijbolder verrichtte de officiële handelingen.

Zilveren Erespelden zijn uitgereikt aan de heren
E. Bekkering, K. Beukema, A. van Duren, M. Lochs, C.
Nijssen en P. Remijnse.
Gouden Erespelden zijn uitgereikt aan de heren
W. Klijsen en H. Nulkes
Iedereen van harte gefeliciteerd!

De onderscheiden kynologen vlnr M. Lochs, A. van Duren, C. Nijssen, P. Remijnse, Raad van Beheer-bestuurder Frans Krijbolder,
W. Klijsen, J. Nulkes, K. Beukema en A. Bekkering.
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Stap voor stap de 1,5 meter loslaten
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijk van het
aantal ziekenhuisopnames en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

Verlenging huidige maatregelen
t/m 19 september, waaronder:
Horeca open tot 0.00 uur. Vaste
zitplaats verplicht.

Of de stappen op deze datums gezet kunnen worden, hangt af van het aantal
ziekenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.
Per 20 september:
.

Per 1 november:

1,5 meter afstand vervalt.

Einde alle overgebleven maatregelen.

Maximaal aantal bezoekers per
ruimte vervalt.*

Einde coronatoegangsbewijzen.

Evenementen beperkt toegestaan.
Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Nachtclubs en discotheken open.
Thuiswerkadvies vervalt.

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
Mondkapjesplicht vervalt.
Reis op rustige momenten.

Per 30 augustus fysiek onderwijs
in het mbo, hbo en wo toegestaan:
.

Reguliere openingstijden horeca.
Nachtclubs en discotheken gesloten.
Evenementen toegestaan.

1,5 meter afstand niet verplicht.
Verplichte vaste zitplaats vervalt.

Basisregels die ook na 20 september en
1 november blijven gelden:
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct
testen.

Mondkapje verplicht, behalve als je zit.
Maximaal 75 studenten per ruimte.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Coronatoegangsbewijzen voor
horeca, evenementen en
voorstellingen kunst en cultuur vanaf
75 personen per locatie verplicht,
zowel binnen als buiten en zowel met
als zonder vaste zitplaats.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Zorg voor voldoende frisse lucht.

* In het mbo, hbo en wo tot en met 31 oktober
maximaal 75 studenten per ruimte.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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PROEF MET IMPORTCONTROLE OP TENTOONSTELLINGEN
Op verzoek van een aantal fokkers doet de Raad van
Beheer de komende tijd een proef met de controle van
importhonden op tentoonstellingen. Daarvoor zijn drie
tentoonstellingen geselecteerd, te weten Maastricht,
Bleiswijk en de Kerst Winner.
Wie een hond uit het buitenland importeert om daarmee
te fokken of deel te nemen aan wedstrijden of andere
activiteiten van de georganiseerde kynologie, moet deze
hond inschrijven in het Nederlands Hondenstamboek
(NHSB). Hiervoor kan een fokker aangifte doen via zijn/
haar ‘mijn RvB’- account. Als bij de aangifte alles akkoord
is, komt de buitendienstmedewerker bij de desbetreffende fokker thuis om de hond, het chipnummer en de
papieren te controleren. Als ook dat akkoord is, wordt de
hond ingeschreven in het NHSB.
Tentoonstellingen
Sommige eigenaren hebben aangegeven het wenselijk
te vinden om ook op tentoonstellingen hun import
honden te laten controleren. De Raad van Beheer heeft
daarom besloten de komende periode een pilot te doen
bij drie tentoonstellingen. Mocht dat succesvol verlopen
en is er voldoende animo, dan bekijken we of we deze
mogelijkheid vaker aanbieden. Voorwaarde is wel dat de
aangifte via uw ‘mijn-RvB’-account volledig binnen moet
zijn en betaald, uiterlijk de vrijdag vóór de desbetreffende
tentoonstelling. De pilot geldt voor de volgende tentoonstellingen met daarbij de uiterste datum van volledige
aanmelding.
→ Dogshow Maastricht
Datum: 25 en 26 september 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 17 september 2021
→ Dogshow Bleiswijk
Datum: 6 en 7 november 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 28 oktober 2021
→ Kerst Winner
Datum: 11 en 12 december 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 2 december 2021
Aanmelden importhond
Het importformulier moet worden ingevuld op
www.mijnrvb.nl via de knop ‘Importaangifte’ in de
menubalk links in het scherm. Vul alle velden van het
Importaangifteformulier (zie afbeelding hiernaast) zorgvuldig in, houd altijd de originele stamboom bij de hand
en controleer uw invoer extra.

Let op: Als een hond geen chip heeft, mag u deze niet
importeren. Alle honden dienen volgens Europese
regelgeving gechipt te zijn. Een niet-gechipte hond kan
niet worden ingeschreven in het NHSB.

Belangrijk: Upload bij “Upload Documenten” een goed
leesbare scan van de originele FCI-erkende stamboom
en voeg er eventueel bijbehorende papieren (zie ‘Eisen
per land’) aan toe. Exportpedigree/Exportstempel op de
stamboom of indien van toepassing ‘Anerkennung für das
Ausland’ (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland).
Controle van het microchipnummer
Wilt u de controle op de tentoonstelling laten doen? Stuur
dan nadat de betaling is verwerkt! *) een mailtje naar
it4dogs@raadvanbeheer.nl met het verzoek controle op
de tentoonstelling te laten plaatsvinden. De medewerker
zorgt dat uw opdracht in het juiste rayon ‘controle op
tentoonstelling’ wordt geplaatst. Vermeld in de mail
duidelijk:
→ de naam van de hond (volledige naam zoals op de
stamboom vermeld staat);
→ chipnummer van de hond;
→ op welke tentoonstelling u de importcontrole wilt laten
doen: Dogshow Maastricht 25 & 26 september;
Dogshow Bleiswijk 6 & 7 november; Kerst Winnershow
11 & 12 december 2021.
*) Let op! Dit kan pas als de betaling is verwerkt, dit is
direct bij iDEAL- en creditcardbetalingen (bij overschrijven
neemt dit langer in beslag) én als de afstamming volledig
is ingevoerd in het systeem.

lees verder op p. 5
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Meenemen naar tentoonstelling
Controle kan niet plaatsvinden zonder:
→ de importhond in kwestie;
→ de originele FCI-erkende stamboom;
→ de originele Exportpedigree/Exportstempel op de
stamboom of - indien van toepassing - ‘Anerkennung
für das Ausland’ (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland).
Voor de exacte eisen per land kijk op
www.houdenvanhonden.nl/import.

De medewerker op de tentoonstelling controleert of het
chipnummer dat op de stamboom staat, klopt met het
chipnummer van de hond.
Als alles in orde is, plaatsen wij op de stamboom een
stempel met de tekst ‘import Nederland’, de datum en het
NHSB-nummer.

VERBOD STROOMSTOOTAPPARATUUR PER 1 JANUARI 2022
De afgelopen jaren is er al veel over gesproken, en nu heeft de overheid duidelijkheid gegeven: per 1 januari 2022 wordt
het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden verboden. Doel is het risico op pijn, letsel en andere nadelen qua
gezondheid en welzijn weg te nemen. Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren.
Stroomstootapparaten (ook wel stroombanden genoemd)
worden soms gebruikt bij het trainen van honden, bedoeld
om ongewenst gedrag af te leren. ‘Teletacs’, ‘e-collars’, alle
trainingshalsbanden die gebruik maken van stroom, maar
ook de blafbanden die een electrische schok kunnen geven
vallen onder deze noemer. De verkoop van deze banden
wordt niet verboden, maar het gebruik in Nederland wel. Er

zijn weliswaar drie uitzonderingen in het artikel opgenomen,
namelijk bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, de uitvoering van de taak van de
politie en dergelijke, en bij een elektrische afrastering, maar
daar voldoen de meeste kynologische activiteiten niet aan.
Lees meer over het verbod op stroomstootapparatuur

TWEE CHINESE HONDENRASSEN NATIONAAL ERKEND
In de bestuursvergadering van de Raad van Beheer
gehouden op 7 juli jl. is de nationale erkenning van de
Chongqing Dog en Chuandong Hound goedgekeurd.
Het gaat om twee zeer oude rassen uit de Chongqingregio in China.
Beide rassen zijn erkend in China, waar van beide rassen
circa 7.000 honden geregistreerd zijn. Ook vallen ze onder
de ‘Native Breed Conservation Club’. Van de Chongqing
Dog zijn in Nederland ongeveer 25 exemplaren bekend, in
de EU zo’n honderd. Van de Chuandong Hound zijn vier

Chongqing Dog

Chuandong Hound

exemplaren in ons land bekend en in de EU zo’n 75. Voor
de duidelijkheid: voor beide rassen is er op dit moment
geen mogelijkheid van aankeuren opgenomen.

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

Houden van honden
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Pup in huis? Werk mee aan de aanpak van malafide
hondenhandel
Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is in 2020 een onderzoek gestart
naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import
van te jonge puppy’s naar Nederland en daarmee het tegengaan van malafide hondenhandel. Zowel fokkers als
nieuwe pup-eigenaren worden opgeroepen mee te helpen met dit onderzoek.

Doorkomen tanden
Om een reëel beeld te krijgen van de variatie in het
doorkomen van het melkgebit (snijtanden en hoektanden), vraagt men fokkers met een nest om tweemaal
per week een foto te maken van het gebit van iedere pup
in de periode vanaf de doorbraak van het eerste tand
element tot doorkomst van alle snij- en hoektanden. Het
doorsturen van de foto’s kan eenvoudig via WhatsApp.
Wisselen snijtanden
Nieuwe pup-eigenaren kunnen vervolgens waardevolle
informatie leveren over het wisselen van de snijtanden.

FOTO: UU, FACULTEIT DGK

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van
de leeftijd waarop bij pups van verschillende rassen de
snijtanden doorkomen en wisselen. Aan de hand van de
onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een
betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten
van de leeftijd van een pup. Deelname van honden met
een stamboom van de Raad van Beheer is heel waardevol, omdat de geboortedatum van deze dieren
betrouwbaar is. Inmiddels is van 200 pups het wisselpatroon in kaart gebracht. Voor een goed beeld van de
variatie tussen rassen en binnen een ras zijn nog meer
honden nodig.

Close-up van het gebit van een pup

Tussen de 10 en 20 weken vindt het wisselen plaats. Ook
dan kunnen eenvoudig twee foto’s per week via
WhatsApp worden doorgestuurd om het wisselen in
beeld te brengen. In samenwerking met de Raad van
Beheer heeft het Expertisecentrum Genetica flyers
gemaakt die fokkers aan de nieuwe pup-eigenaren
kunnen meegeven. De buitendienstmedewerkers nemen
deze flyers mee tijdens het chippen van de pups.
Aanmelden
Zowel fokkers als nieuwe pup-eigenaren kunnen zich
aanmelden voor het onderzoek via
www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VOOR S L EC HT S

€ 10

Houden van honden
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INSCHRIJVING WORLD DOG
SHOW 2021 GESLOTEN
Van 29 september tot en met 3 oktober wordt in
Brno, Tsjechië, de World Dog Show 2021 gehouden.
De inschrijving is inmiddels gesloten. Met betrekking
tot Covid-19-maatregelen die gelden in Tsjechië kunt
u informatie inwinnen via www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Op dit moment heeft het land de code groen.
Dit betekent dat u Tsjechië gewoon kunt in- en uitreizen zonder bijzondere beperkingen.
Lees meer op de website van het evenement

KC LIMBURG VIERT 100-JARIG BESTAAN IN
OKTOBER
Op zaterdag 16 oktober aanstaande viert kynologenclub Limburg zijn honderdjarig
bestaan met een evenement vol demonstraties en workshops. Plaats van handeling is
de Rimburgerhoeve te Landgraaf. Hoogtepunt van de dag is de overhandiging van een
erepenning aan de vereniging door de burgemeester van Landgraaf.
Programma
Na een feestelijk welkom door de voorzitter van de
vereniging om 9.50 uur, volgt onderstaand
programma.
Ochtend:
10:00 - 10:45	Demonstratie Obedience
10:30 - 11:30 Lezing Praktijkspeuren
10:55 - 11:40	Demonstratie PHV (Politie Honden
Vereniging)
11:50 - 12:35 Workshop Hoopers

Middag:
13:30 - 14:15	Workshop Balans & Coördinatie
13:45 - 15:15	Workshop Techniekspeuren (externe
locatie IVN)
14:25 - 15:10 Demonstratie Detectie
15:20 - 16:05	Workshop Cirkeltraining
16:15 - 17:00 Demonstratie Agility
17:10 - 17:50	Uitreiking erepenning door burgemeester
Landgraaf aan voorzitter KC Limburg en
aflsuiting feestdag
Avond:
18:00 - 22:00 	Feestavond met barbecue

Gedurende het dagprogramma zijn er diverse stands met hondgerelateerde artikelen.
De hele dag wordt muzikaal omlijst door Entertainment Company. Voor eten en drinken kunt u terecht bij de horeca
van de Rimburgerhoeve.
De entree voor deze dag is gratis. Helaas zijn alleen honden die deelnemen aan een workshop of demonstratie
welkom. Meer informatie op de website van KC Limburg.

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 in verband met corona.
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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House of Animals lanceert meldpunt foute
puppyhandelaren
Slachtoffers van malafide hondenhandel
kunnen daar sinds kort melding van doen bij
dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. De
organisatie is het zat dat de handel in zieke dieren uit
Oost-Europese puppyfabrieken floreert door gebrek
aan handhaving. De Raad van Beheer juicht het
initiatief toe en heeft de organisatie aangeboden om
waar mogelijk samen te werken.
Bij House of Animals komen wekelijks verhalen binnen
van baasjes die een zieke pup kochten. De pups worden
geboren in een Oost-Europese puppyfabriek, waar
teefjes onder erbarmelijke omstandigheden leven in
betonnen hokken en constant nestjes moeten werpen.
De puppy’s worden te jong weggehaald bij de moeder,
zijn vaak ondervoed en onvolledig gevaccineerd. Hierdoor ontstaat een risico op gevaarlijke ziektes en overlijden. Ook heeft de pup vaak last van trauma’s en
veroorzaakt het gebrek aan socialisatie ernstige gedragsproblemen. Met het meldpunt hoopt House of Animals

Illegale pups komen vaak met valse papieren de grens over...

een flinke stap te zetten. House of Animals-oprichter
Karen Soeters: ‘Uniek aan ons meldpunt is dat wij een
nog completer beeld krijgen van de hondenhandel en
daarbij met een handhavingsverzoek controles kunnen
afdwingen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Alleen melding maken heeft geen enkele
zin, zo blijkt.’
Meldingen van malafide hondenhandel zijn welkom op
www.meldpuntbroodfok.nl.

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

HET BESTE
VOOR UW PUP.
HET BESTE
VOOR U ALS
FOKKER!
Download

NU!

Want via ons Eukanuba Fokker
waarderingsprogramma spaart u
automatisch voor mooie prijzen,
cadeaus óf korting op het hele
assortiment Eukanuba voeding.
Wat u daarvoor moet doen?
Registreer u nu voor de
GRATIS Eukanuba Puppy app!

Meer weten?

Ga naar eukanubabreederclub.nl

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op:
www.houdenvanhonden.nl/petplan

Houden van honden
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MOOI NASLAGWERK VOOR PROFESSIONALS
DIE MET KORTSNUITIGE HONDEN WERKEN
Health and Welfare of Brachycephalic Companion
Animals is een uitstekend en uniek naslagwerk voor
alle professionals, waaronder fokkers, die met deze
rassen werken. Het boek beschrijft gedetailleerd de
geschiedenis van deze rassen, gaat in op de speciale
relatie tussen de eigenaar en de “patiënt” en beschrijft de
genetica en de ethiek van het fokken van deze rassen.

problemen, reproductie en
anesthesie. Het feit dat al deze
informatie wordt samengevat
in één boek is van grote
toegevoegde waarde als
wetenschappelijke bron voor
binnen én buiten de kliniek.

In het tweede deel van het boek gaat het over het soms
unieke medische management van deze rassen. Er
komen verschillende disciplines aanbod, bijvoorbeeld
hoe om te gaan met respiratie-aandoeningen, oogaandoeningen, dermatologie, neurologie, obesitas, gebits-

“Health and welfare of brachycephalic (flat-faced) animals - A complete guide for
Veterinary and animal professionals”. Edited by dr.
Rowena M.A. Packer en dr. Dan G. O’Neill. Uitgeverij CRC
Press; 2021.

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!
We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van
beginnende fokkers die in contact willen komen met
ervaren fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met
kennis maar ook ondersteuning of aanwezigheid bij
een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar
ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

aspirant-fokkers aanbieden. We willen graag dat dat er
meer worden, dus doen we een oproep aan ervaren
fokkers: meld je aan en steun andere fokkers... en de
rashond! Delen onder fokkers wordt zeer op prijs gesteld!
Kijk ook op onze website

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de
‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet
landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal
aangeboden kan worden.
Ervaren fokkers gezocht en gevonden!
We hebben de afgelopen periode een oproep gedaan via
Facebook die massaal werd gedeeld. Dit zorgde ervoor
dat we nu een verdubbeling van het aantal hulpvaardige
fokkers hebben gekregen. Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 130 deelnemende fokkers die hun hulp aan

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! -
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IN MAGAZINE ONZE HOND: ALLES OVER
LIMITED REGISTRATION
In het glossy hondenmagazine Onze Hond dat zojuist verschenen is, vertellen we
meer over ‘limited registration’, een hulpmiddel voor de kynologie om greep te
houden op de gezonde, rastypische fokkerij. Het is in feite een fokverbod dat wordt
toegepast op honden die kampen met gezondheids- en/of gedragsproblemen. Er
mag niet gefokt worden met deze honden, maar ze mogen wel deelnemen aan alle
activiteiten in de hondenwereld, zoals tentoonstellingen.
Lees het hele artikel volgende maand in Onze Hond of nu al op onze website

Nieuw tijdschrift voor
professionals: Pets Vision
Pets Vision is een nieuw tijdschrift voor dierprofessionals zoals
gedragsdeskundigen, (kynologisch) instructeurs, uitlaatservices, trimsalons,
medewerkers van dierenspeciaalzaken en van asielen.
Pets Vision geeft een brede kijk op
de huisdierenbranche. De lezer krijgt
vakkennis, uitleg over wetenschappelijke onderzoeken, inzichten van
collega-dierprofessionals en gewoon
mooie dierenverhalen gebundeld in
In het eerste nummer van Pets Vision aandacht
een stijlvol jasje. De professional leert en spijkert kennis bij met
voor de bibliotheek van de Raad van Beheer
educatie en (wetenschappelijk onderbouwde) voorlichting over het
dier waarin men gespecialiseerd is. Met Pets Vision krijgt dat aanbod een mooie verdieping. Pets Vision is een uitgave
van EduPet Uitgeverij en verschijnt drie keer per jaar. Meer informatie vindt u op www.edupet.nl/nl/tijdschrift

HULPHOND ZOEKT ‘SCHOOIERS’
Voor “De week van de Schooiers” (4 t/m 10 oktober) vraagt Hulphond Nederland zo veel mogelijk mensen, met of
zonder hond, om een eenmalige gift. Samen schooien zij voor de opleiding van speciaal getrainde hulphonden die
mensen hun vrijheid teruggeven. Wie mee wil schooien meldt zich aan op www.schooiers.nl.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging en enkele
dagen voorafgaand aan de Week van de Schooiers
alle benodigdheden om te starten met schooien.
Schooien kan ook zonder hond en zelfs volledig
online, dus iedereen kan meedoen. Helpt u ook mee,
bijvoorbeeld door in uw omgeving (buurt, werk)
mensen op te roepen om mee te gaan schooien? Want
hoe meer schooiers, hoe meer hulphonden we op
kunnen leiden. En nog mooier is het als u zelf ook mee
gaat schooien natuurlijk!
Meer informatie op www.schooiers.nl.
Houden van honden
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Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

Speciale
aanbieding

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

10 nummers voor €

49,50

Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

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

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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

Voordelen voor het baasje

U kunt uw pups verzekerd overdragen

De pup is na overdracht direct

Zo voorkomt u potentiële discussies
met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen

verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen

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

Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste

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

(medische) zorg

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!
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‘RAAD HET RAS’ augustus: Duitse Herdershond
langstokhaar
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 winnaar kan ook kiezen voor een gratis sessie van onze
Kennis Tour.
De rashond van de maand augustus is Duitse Herdershond
langstokhaar. Winnaar van deze maand is Charissa
Lowis-Liedekerken. Zij heeft haar prijs inmiddels in
ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

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. Het HondenWelzijnTeam is
eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

Janny Offereins
Janny is al meer
dan 45 jaar een vooraa
nstaande persoo
binnen de Drents
nlijkheid
che Patrijshond.
De kennel van Groeve
is lange tijd toonaa
nbeek
ngevend gewee
st, waarbij de honden
in de showring als
zowel
in het jachtveld over
uitstekende kwalite
beschikken. Ook
iten
bestuurlijk gezien
is
Janny
Als bestuurslid en
actief geweest.
lid van de fokadv
iescommissie van
Vereniging de Drents
de
che Patrijshond,
secretaris van Rasgro
7/8, redacteur van
ep
de Nederlandse
kynologische pers
andere nevenfuncties
en vele
, heeft ze haar sporen
verdiend. Ze is onders
in de kynologie
cheiden met de
Gouden Erespeld
is erelid van de Verenig
en
ing De Drentsche
Patrijshond. Op
moment is ze adviseu
dit
r van de Drentsche
Patrijshonden Club
Nederland.

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSE
N

ENDE
ANDSE
RASSEN

50% korting

Boek:
NDE
‘VERRASSE
DSE
N
LA
R
E
D
E
N
EN’
SS
A
R
N
HONDE

op lezing Kennis Tour Sessie!

Nu
€ 19,95!
u!

Diana Striegel
Diana heeft ruim
25 jaar Stabijhounen
en sinds 2006 ook
Drentsche Patrijsh
een
ond. Af en toe heeft
ze een nestje gefokt.
2001 slaagde ze
voor haar alleree
In
rste keurmeesterex
Nederlandse Kooike
amen, ‘Het
rhondje’. Zeker vanaf
2011, tijdens de
PR van de Nederl
andse rassen tijdens
de
Euro
lopen de Nederl
Dog Show,
andse rassen als
een rode draad
het leven van Diana.
door
Gepassioneerd als
ze is, is ze een jaar
later medeoprichte
r van het samenw
erkingsverband
Nederlandse Honde
De
nrassen. Op dit
moment is ze, naast
exterieurkeurmeester,
ook bestuurslid
van de Koninklijke
Nederlandse Kennel
club Cynophilia
en vervult ze een
nevenfuncties binnen
aantal
verschillende rasvere
nigingen.

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

bestel n

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

JANN Y OFFE REIN
S - SNO EK &
DIAN A STRI EGEL
- OSK AM
EEN UITGAV E VAN

BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
zorgverzekering voor je rashond.

Meer informatie en bestellen via

Sluit nu af op:
www.houdenvanhonden.nl/petplan

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden
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‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze over
moeten gaan!
In 2020 startte de Raad van Beheer met Vlogs4Dogs: korte video’s
over actuele, interessante onderwerpen uit de kynologie. De video’s
zijn bedoeld als aanvulling op de informatie die u al via Raadar, onze
website en sociale media van ons ontvangt. Graag willen we door met
dit communicatiekanaal, en u kunt ons daar bij helpen!
In Vlogs4Dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die
de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over het
actuele beleid of activiteiten, maar ook activiteiten van
commissies, een wedstrijd of een evenement, een
Kennis Tour-sessie, een Youth-evenement, een algemene vergadering of een kijkje achter de schermen bij
onze chippers kunnen interessant zijn. Het kan echter
ook een interview zijn met iemand uit onze achterban
- denk aan een fokker of een rasvereniging met een
bijzondere gebeurtenis op het gebied van welzijn of
gezondheid, of een antwoord of uitleg over een thema
dat u belangrijk vindt.
Graag uw wensen en ideeën!
Graag willen wij met de Vlogs4Dogs zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en ideeën die bij onze

achterban
leven. Wij zijn
op zoek naar
verhalen,
ervaringen of
gebeurtenissen die ons allemaal kunnen inspireren,
informeren en enthousiasmeren als het gaat om onze
gedeelde passie, de kynologie. Heeft u ideeën voor een
mogelijke Vlog4Dogs of onderwerpen waar u graag in
de vorm van een video meer over zou willen weten,
stuur dan een e-mail naar
communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw
betrokkenheid!
Meer over Vlogs4Dogs leest u op
www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer

Houden van honden

13

Raadar

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer 9 | augustus 2021

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.

16 oktober 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden aangesloten
verenigingen)
30 oktober 2021: 	uitreiking Erespelden Raad van
Beheer – Landgoed Mariënwaerdt
(ovb)
31 oktober 2021: 	Dag van de Werkhond – De Camp,
Woudenberg
4 december 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden aangesloten
verenigingen)
15 januari 2022: 	Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer
(locatie nog niet bekend)
16 januari 2022: 	Hond van het Jaar Show 2021
(locatie nog niet bekend)

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die
op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)
hondenwereld.
SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like
en share onze berichten op Facebook.

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

Houden van honden

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

houden van rashonden

De bijzondere band tussen
fokker en rashonden zal
ook deze tijden doorstaan.
De Raad van Beheer steunt
alle rashondenfokkers
in deze tijd.
www.houdenvanhonden.nl

