
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING 3 DECEMBER 
2016

Op zaterdag 3 december 2016 vond de 42e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder 

treft u de besluitenlijst aan. 

 → Notulen 41e Algemene Vergadering d.d. 11 juni 2016 – goedgekeurd (met inachtneming van wijzigingen).

 → Begroting 2017 – goedgekeurd.

 → Voorstel aanpassing diverse art. KR inzake couperen – ingetrokken. 

 → Voorstel aanpassing art. IV.2 KR (toevoegen kwalificatie keuren) – goedgekeurd. 

 → Voorstel aanpassing art. IV.125 KR (doorschuiven prijzen KCM) – goedgekeurd.

 → Amendement m.b.t. voorstel aanpassing KR overname Winner door Raad van Beheer – verworpen.

 → Voorstel tot aanpassing diverse art. KR (overname Winner door Raad van Beheer) – goedgekeurd.

 → Initiatiefvoorstel Airedale Terrier Club Nederland (organisatie KCM tijdens WDS2018) – verworpen.

Bestuur, directie en alle 
 medewerkers van de 
Raad van Beheer wensen u 
en uw viervoeters sfeervolle 
kerstdagen en een mooi, 
succesvol en vooral 
gezond 2017!

Raadar
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Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

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

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

Betrouwbare meting

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

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.

Welke gegevens verzamelen we?

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.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
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JACK ALBERTS nieuwe voorzitter RAAD VAN BEHEER

In de bestuursvergadering van 1 december jongstleden 

trad Gerard Jipping terug als voorzitter van de 

Raad van Beheer. Dit werd bekendgemaakt in de 

Algemene Vergadering van 3 december. Zijn opvolger 

is de heer mr. Jack Alberts. Het bestuur benoemde 

penningmeester Albert Hensema tot nieuwe 

vicevoorzitter.

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 december gaf 

de kersverse voorzitter het in zijn openingswoord heel 

treffend aan: ‘Het bestuur doet dit niet alleen. Het bestuur 

doet het samen met u, met z’n allen in goed overleg en in 

goede harmonie. Want we gaan uiteindelijk voor 

hetzelfde doel: “houden van honden” in al zijn facetten!’

Korte biografie Jack Alberts

Jack Alberts kreeg zijn eerste rashond in 1971. Zijn 

inte resse begon bij de herdershonden en later ging deze 

uit naar de windhonden. Alberts heeft nu al vele jaren zijn 

hart verloren aan de Whippet. In de tachtiger en 

negentiger jaren heeft hij op kleine schaal gefokt. Nadien 

heeft hij zelf geïmporteerde Whippets op shows 

uitgebracht. Van 1996 tot 2005 was hij voorzitter van de 

Nederlandse Whippet Club. 

Vanaf juni 2009 is Jack Alberts bestuurslid van de Raad 

van Beheer en heeft hij de portefeuille Juridische Zaken. 

Deze functie vloeide voort uit zijn beroep als advocaat. 

Toen Jack Alberts werd gekozen als bestuurslid van de 

Raad van Beheer besloot hij geen andere kynologische 

nevenfuncties meer te vervullen.

https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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DE WINNAARS...

Iedereen is enthousiast over HOND2016

De Amsterdam RAI was van 9 t/m 11 december dé hotspot voor hondenliefhebbers. Hond2016, het groot ste 

hondenevenement van Nederland werd bezocht door tienduizenden bezoekers. Het werd een weekend vol 

interactieve workshops, educatieve demonstraties, spannende wedstrijden en bovenal: heel veel honden.

‘Het toevoegen van het educatieve demonstratie pro

gramma aan de exterieurkeuringen van de Holland Cup 

en Winner Show, de oudste hondenshow van Nederland, 

is een stap in de goede richting’, aldus organisator Rony 

Doedijns, kynologisch directeur van de Raad van Beheer. 

‘We kijken met een goed gevoel terug op deze editie in 

een nieuwe opzet. Door de aangepaste plattegrond, met 

in de hallen zowel keuringsringen als een demon stra tie

ring met workshop en demo’s op het gebied van ‘houden 

van honden’, was er veel interactie met het publiek. Als ik 

zie hoe duizenden mensen genieten van honden, dan 

word ik blij, want daar staan wij als organisatie voor.’ 

Ralf de Wit van partner Eukanuba is het daarmee eens: ‘Ik 

ben enthousiast over de nieuwe aanpak. Het was even 

afwachten, maar het werkt echt heel goed. Het is druk 

hier in onze hal, bij de erering en in onze stand. We 

hebben drie keer zoveel bezoekers in de stand als 

voorheen. Uitstekend!’

Dominique Tomeij, student Dierenartsassistent: 

‘Ik was er vorig jaar ook. Dat was zo leuk dat ik graag 

terugkwam. Superleuke workshops! Ik heb de workshop 

hondenfoto grafie gedaan in de Royal Canin-hal en 

genoot van de clinic van Martin Gaus!’

Winnaars

De deelnemers aan de hondententoonstellingen waren 

afkomstig uit bijna veertig verschillende landen en 

Met de klok mee: de BIS Holland Cup, winnares Junior Handling, 

de te winnen prijzen en de BIS Winner Amsterdam.

⊲

ALLE FOTOGRAFIE KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN, BEHALVE YOUTH-FOTO’S.
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vertegenwoordigden met ruim 5.500 honden maar liefst 

282 rassen. De ‘Best in Show’ titel van de Holland Cup 

werd op vrijdag gewonnen door de draadhaar Foxterrier 

Joker des Astucieux de Kerlabour van de heer Christ. De 

‘Best in Show’ Winner 2016 werd de Chow Chow King of 

Egypt de Los Perros de Bigo van Nuria Vigo Navajon uit 

Spanje. Reserve ‘Best in Show’ werd een Leonberger uit 

Zweden met de naam Namupalan Bling Smack van 

eigenaar Junehall. Nederlands kampioen in Junior 

Handling werd Priscilla van Oosten en reserve in deze 

competitie werd Luca van Maurik.

Kijk voor alle uitslagen op onze website

Youth 

Raad van Beheer Youth, onze jeugdclub, was 

prominent aanwezig. Nederlands jeugdkampioen 

Agility, Jasmijn van Vlimmeren (13), is Youthlid: ‘Ik doe 

hier samen met mijn tweelingzusje Iris demonstraties 

Agility met ons vlinderhondje Free Wifi. Ook doen we 

mee met work shops zoals Doggy Dance en 

Obedience. Superleuk!’ Hondentrimster Ilse Frenk

Kleton is Youthbegeleider en geeft workshops 

Grooming: ‘Ik vind het belangrijk dat junioren die 

showen, weten wat vachtverzorging inhoudt. Hoe 

eerder ze dat weten, des te beter het later ook gaat. 

Er viel in iedere hal te genieten van vele enthousiaste 

sporters, demonstratiegevers en workshopdeelnemers. 

DE ACTIEVE DEMONSTRATIEGEVERS 
EN WORKSHOPDEELNEMERS... 

⊲

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/uitslagen-holland-cup-en-winner-show/
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Ze vinden het eerst nog wat moeilijk, maar als ze 

eenmaal bezig zijn vinden ze het heel leuk.’

Ontmoetingen 

Partners Royal Canin en Prins Petfoods hebben dit jaar 

voor het eerst ieder een eigen hal op Hond2016. Event 

manager Mariska van Gelder van Prins Petfoods: ‘De 

nieuwe opzet van het evenement heeft ons over de 

streep gehaald. We stonden ooit op de Winner, maar 

waren een aantal jaren niet van de partij. Hond2016 is 

meer gericht op “samen met je dier leuke dingen 

beleven”. Dat past prima bij ons merk en daar willen we 

graag voor gaan. We ontmoeten hier bestaande 

en nieuwe klanten. Dat levert ontzettend leuke 

contacten op.’

Business unit director Jeroen Bouten van Royal Canin: 

‘Wij willen als Amerk prominent aanwezig zijn op – en 

meedenken over – een evenement als dit. De bredere 

aanpak gericht op zowel professionals als consumenten 

spreekt ons zeer aan, daarom investeren we er graag in. 

DE PARTNERS

De partners zijn enthousiast en volgend jaar weer van de partij. Vlnr Mariska van Gelder (Prins Petfoods), Rony Doedijns 

(Raad van Beheer), Ralf de Wit  (Eukanuba), Jeroen Bouten (Royal Canin) en Vince Hogan (Mediapartner ‘Our Dogs’).

DE EXPOSANTEN 

⊲
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Niet meer alleen keuringen, maar ook shoppen, work

shops en clinics, zodat je meerdere doelgroepen aan 

spreekt.’ Bouten is enthousiast over onze campagne 

Waarom een stamboomhond: ‘Er wordt richting consu

ment èn fokker heel goed uitgelegd wat de meerwaarde 

is van een stamboomhond. Daar wordt iedereen beter 

van: dier, fokker, consument en voedingsleverancier.’

Nederlands Kampioenschap Junior Handling

Op zondag 11 december, tijdens de Winner Amsterdam, 

moest keurmeester Kati Wilke uit 17 deelnemers de Neder

lands Kampioen en de Runnerup 2016 kiezen. Uit de eerste 

ronde koos zij beste handlers Melissa van Oosten, Jamila 

Vermeulen, Priscilla van Oosten, Anouk Vondeling, Luca van 

Mourik en Ilse van Westing. Zij kregen een hen onbekende 

hond toegewezen, dit jaar allemaal Kooiker hondjes. 

Uiteindelijk koos keurmeester Wilke Priscilla van Oosten als 

Nederlands Kampioen 2016, en Luca van Mourik als 

runnerup. Priscilla mag Nederland in 2017 vertegen

woordigen bij de European en World Dog Show en bij Crufts.

Mooiste stand

De bezoekers genoten niet alleen van het uitgebreide 

demonstratieprogramma en de hondenkeuringen. Er was 

De circa 70 standhouders waren blij, want het was super

druk... En winnaar van de titel mooiste stand van het 

Hondendorp (Nederlandse Chow Chow Club) was natuurlijk 

helemaal blij.

DE STANDHOUDERS

⊲
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EN NATUURLIJK DE HONDEN MET HUN BAASJES...

Je ziet het gewoon aan die blije koppies: voor hond en baas was het een 

geweldig festijn!
⊲

DE KINDEREN IN DE YOUTH-RING 
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ook veel interesse voor de hondenrasverenigingen in het 

Hondendorp en op het beursgedeelte werd volop 

geshopt. De prijs van de verkiezing ‘Mooiste Hondendorp 

stand’ ging naar de hondenrasvereniging Nederlandse 

Chow Chow Club. 

Bayer Nederland staat met een grote stand op 

Hond2016. Buitendienstmedewerker Melanie Huygen: 

‘Hond2016 is met de bredere aanpak leuker voor de 

bezoekers. Je prikkelt de mensen zo om langer te 

blijven, rond te lopen, te shoppen. Wij staan hier graag 

voor kennis  overdracht vooral aan fokkers, zodat zij de 

pup  koper weer goed kunnen informeren. In het 

verlengde hiervan gaan we in 2017 ook meedoen aan 

de Kennis Tour van de Raad van Beheer.’

Van bouwvakker tot directeur 

Een man die er veel toe heeft bijgedragen dat Hond2016 

zo’n succes werd, is operationeel manager Richard 

Lensink. Hij is een echte trouble shooter en zorgt dat alles 

op rolletjes loopt: ‘Het is vrijwilligerswerk, maar zeer 

intensief. Vanaf 1 september tot half december ben ik er 

zes dagen per week mee bezig.’ In het dagelijks leven is 

Richard dansschoolhouder en evenementenorganisator. 

Daarnaast showt en fokt hij succesvol met Schotse 

herders. ‘De liefde voor honden zit diep, net als de liefde 

voor dans en organiseren. Ik vind het leuk om al die 

verschillende mensen te ontmoeten. Van bouwvakker tot 

directeur, je komt ze hier allemaal tegen. Schitterend!’

Op de goede weg

Gijs Bartels van organisatiebureau Academy Bartels is 

enthousiast: ‘De nieuwe aanpak heeft gewerkt. 

De doelgroep die we nu aanspreken is enorm, de 

groei mogelijkheden zijn geweldig. We hebben een 

stap in de goede richting gemaakt en partnerships 

gesloten met grotere sponsors zoals Royal Canin, 

Prins Petfoods en Eukanuba, maar ook met Bayer, 

Merial, Groenhorst College. Zijn allemaal enthousiast, 

en daar zijn we blij mee. Hetzelfde geldt voor de 

standhouders, ik hoor ook bij hen vooral positieve 

geluiden. Dat is belangrijk, want we hebben meer 

stands nodig. We willen uitbreiden van 70 stands naar 

100 volgend jaar. Daar is behoefte aan, bij het publiek 

maar ook bij de organisatie. Door grotere omzet heb je 

immers meer financiële armslag om het evenement 

nog beter aan te kleden. We zijn er nog niet, maar we 

zijn op de goede weg.’

Tot ziens bij Hond2017!

Rony Doedijns: ‘Hond2016 laat bovenal zien dat je veel 

plezier kunt beleven met je hond. Daarnaast was ons 

doel om hondenliefhebbers in contact te brengen met 

sporters en sportbeoefenaars, en daarin zijn we zeker 

geslaagd. Ik wil hierbij iedereen die meegeholpen heeft 

om Hond2016 tot een succes te maken, van harte 

bedanken. Operationeel medewerkers, ringmede

werkers, keurmeesters, sportinstructeurs, en ga zo maar 

door. Graag tot volgend jaar op Hond2017!’

Grappig AT5 

filmpje

Interview met Ralf de Wit – 

Eukanuba (Lifestyle for Pets) 

Interview met Jeroen Bouten - 

Royal Canin (Lifestyle for Pets)

Bekijk diverse video’s van Hond2016

Interview met Mariska van Gelder 

- Prins Petfoods (Lifestyle for Pets)

Interview met 

Rony Doedijns 

(Lifestyle for 

Pets)

https://www.youtube.com/watch?v=C5mG0HgEARk
https://www.youtube.com/watch?v=C5mG0HgEARk
https://youtu.be/02a-s0D09Ew
https://youtu.be/02a-s0D09Ew
https://youtu.be/VMxo4jLRGFY
https://youtu.be/VMxo4jLRGFY
https://youtu.be/mmMsmgvxFGI
https://youtu.be/VMxo4jLRGFY
https://youtu.be/02a-s0D09Ew
https://youtu.be/q1zeAI1gQcQ
https://www.youtube.com/watch?v=C5mG0HgEARk
https://youtu.be/mmMsmgvxFGI
https://youtu.be/mmMsmgvxFGI
https://youtu.be/q1zeAI1gQcQ
https://youtu.be/q1zeAI1gQcQ
https://youtu.be/q1zeAI1gQcQ
https://youtu.be/q1zeAI1gQcQ
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VERGEET HET NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW 2016

Op zondag 15 januari 2017 is De Flint in Amersfoort letterlijk het toneel 

van en voor de crème de la crème van de Nederlandse honden tijdens 

onze Hond van het Jaar show. Deze show onderscheidt zich van andere 

tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top van de rashonden in 

Nederland aanwezig is, maar ook door de ‘glitter en glamour’.  Een must 

voor iedere hondenliefhebber!

Net als topmodellen lopen de deelnemende honden met 

hun baas over een catwalk. Zo kan iedereen hen goed 

zien, en kan de keurmeester het gangwerk beoordelen. 

Net als de honden zien ook de exposanten en keur

meesters er op hun paasbest uit. Ook de technische 

aankleding – in de vorm van spotlights en eigentijdse 

muziek – draagt bij aan de feestelijke stemming.

Kwalificatie

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor je je kunt inschrijven. Kwalificeert uw hond zich 

op tentoonstellingen door het kalenderjaar heen, dan 

nodigen wij u uit om uw hond aan te melden. Kijk voor 

meer informatie over kwalificatie op onze website. Heeft 

u vragen of opmerkingen over kwalificaties of de 

inschrijfuitnodigingen, neem dan contact met ons op via 

website@raadvanbeheer.nl. 

 

Voorverkoop

Vanaf december kunt u toegangskaartjes bestellen tegen 

voorverkoopprijzen. Deze liggen dan klaar bij de entree 

op uw naam/postcode. 

Partners

Grote kynologische evene menten 

kunnen niet zonder sponsors of 

partners. Dat geldt ook voor de 

Hond van het Jaar Show. Onze 

partner is Eukanuba.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Hond van het Jaar Show, de 

locatie, bereikbaarheid en wie er als keurmeester 

optreden, vindt u op onze website. 

Net als menselijke topmodellen lopen de deelnemende 

honden over een heuse catwalk

http://www.petsplace.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show
mailto:website@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2016/
http://www.eukanuba.nl
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CAMPAGNE STAMBOOMHOND PAST OOK IN ‘GROEN 
ONDERWIJS’

Ook in het groene onderwijs is onze campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’ doorgedrongen. Dat blijkt uit 

een positief bericht dat wij onlangs kregen van docent 

Dierverzorging (en kynoloog) Mariska Vijvers-Roosink. 

Zij gebruikt onze campagnevideo’s over voordelen van 

stamboomhonden in haar lessen over ‘de hond’.

Mariska VijversRoosink is docent Dierverzorging aan het 

Agrarisch Opleidingscentrum Oost, specialist in groen 

onderwijs. AOC Oost verzorgt (voorbereidend) Middel baar 

Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leef omgeving 

op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede 

en Twello. 

Mariska schrijft: ‘Ik geef nu les over “de hond”. Daarin 

komt (uiteraard) ook het werk van de Raad van Beheer 

aan de orde. Eén van de lessen die ik verzorg, gaat over 

stamboomhonden. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van 

jullie video’s over de voordelen van stamboomhonden. 

Ze ondersteunen prima wat ik mijn studenten, te weten 

toekomstige dierverzorgers en dierenartsassistenten, 

mee wil geven. Graag wil ik jullie laten weten dat zulke 

campagnes dus ook bruikbaar zijn voor ons docenten 

binnen het groene onderwijs!’ Helemaal mee eens!

Epilepsiepatiënt veiliger met hulphond

Met hulphond Cisko wordt het leven van Corrie Vos niet meer beheerst door angst. Corrie heeft epilepsie. Dankzij 

haar hond zijn ziekenhuisopnames nu verleden tijd. Epilepsie-hulphonden signaleren wanneer hun baasje een 

aanval krijgt. Hoe dit precies kan, daar zijn de wetenschappers nog niet uit. Corrie Vos: “Maar Cisko voelt het en 

waarschuwt me dan. Nog voordat ik het zelf in de gaten heb.” 

‘Cisko komt naar me toe, blijft me 

aankijken, alsof hij iets van me wil’, 

vertelt Corrie. ‘Als ik alleen thuis 

ben, drukt hij op een alarmknop die 

in verbinding staat met de telefoon 

van mijn man. Cisko blijft constant 

bij me en als ik bijkom, is hij 

ontzettend blij en wil hij knuffelen.”

Gebroken botten

De wereld van Corrie Vos is door 

haar hulphond veiliger geworden. Alles draait niet meer 

volledig om de epilepsie. Door haar heftige aanvallen kon 

ze niet werken en zat ze thuis. Bij een aanval kwam ze vaak 

vervelend terecht en belandde zelfs regelmatig in het 

ziekenhuis met een schedelbasisfractuur of gebroken 

botten. Sinds de komst van Cisko is Corries angst helemaal 

weg. Haar hulphond zorgt voor minder stress, wat leidt tot 

een drastische vermindering van aanvallen. Corries sociale 

leven is dan ook met sprongen vooruit gegaan. ‘Ik ga 

samen met Cisko naar de schouwburg, pak de trein en doe 

aan nordic walking. En heel fijn: mijn 

gezin kan met een gerust hart naar 

werk en school. Een rijkdom die niet 

in geld is uit te drukken!”

Voor, tijdens, na

Hulphond Nederland leidt 

Epilepsiehulphonden op als 

signaleringshond voor mensen 

met epilepsie. Ze worden getraind 

om te waar schuw en en te helpen 

voor, tijdens en na een aanval. Ze bieden hun baas een 

groot gevoel van veiligheid en verminderde 

afhankelijkheid van anderen. Kijk voor meer informatie 

op www.hulphond.nl/epilepsie 

Wist u dat er meer honden zijn ‘met een baan’? Kijk op 

www.houdenvanhonden.nl/echte-hondenbanen

Mariska VijversRoosink maakt dankbaar gebruik van onze 

campagnevideo’s

Sinds de komst van Cisko is Corries 

angst helemaal weg

http://www.hulphond.nl
http://www.hulphond.nl/epilepsie
http://www.houdenvanhonden.nl/echte-hondenbanen
https://www.youtube.com/user/raadvanbeheer


Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

Word nu abonnee of geef cadeau!

Jaarabonnementvoor € 46,25 
+ gratis CurverMultiboxx of Petbox
of € 5,- korting!

10x

Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

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.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.
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IDENTITEITSCONTROLE OP SHOWS TER VOORKOMING VAN 
VALSSPELEN

Het is een bekend verschijnsel op 

CAC/CACIB shows, maar ook op 

andere evenementen met rashonden: 

steekproefsgewijze identiteitscontrole bij 

een aantal ingeschreven honden. Niet leuk, 

maar het is nodig om te voorkomen dat ook 

niet-ingeschreven honden ter beoordeling 

worden voorgebracht. De controles 

kunnen door leden van de organisatie, een 

gedelegeerde, een official van het Honden 

Welzijn Team of een dierenarts worden uitgevoerd. 

Artikel 10 van de Uitvoeringsregels Tentoonstellingen luidt: 

De gedelegeerde, of een door de gedelegeerde 

aangewezen persoon onder de verantwoordelijkheid van 

de gedelegeerde, is bevoegd de chip van een voor te 

brengen hond uit te lezen en ter controle voor te leggen aan 

het bureau van de Raad van Beheer. Het uitlezen van de 

chip kan plaatsvinden zowel vóór als na de keuring van de 

betreffende hond. Wanneer de chip van de in een bepaalde 

klasse voorgebrachte hond niet overeenkomt met de 

gegevens van de hond zoals in de catalogus staat 

vermeld, wordt de hond alsnog gediskwalificeerd en 

worden de eventueel behaalde resultaten inge-

trokken. Tevens wordt tegen de exposant/eigenaar 

een klacht ingediend bij het Tuchtcollege wegens 

overtreding van artikel VI.6 Kynologisch 

Reglement.

Hondenpaspoort

Voor de ervaren exposant is dit oud nieuws. 

Hoewel de controle van honden bij de ingang nog 

sporadisch wordt uitge oefend, heeft zo’n oude rot in 

het vak het honden paspoort altijd bij zich. Het zal hem 

niet overkomen dat hij naar huis wordt gestuurd. Het 

hondenpaspoort speelt ook een cruciale rol bij de 

vaststelling van de identiteit van een hond: het 

chipnummer staat immers in dat paspoort vermeld.

Kijk dus niet gek op als u tijdens een evenement met 

rashonden gevraagd wordt mee te werken aan een 

identiteitscontrole van uw hond(en) en houd het 

hondenpaspoort gereed.

http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden


ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Zoek  
de 

 verschillen
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CONVENANT (AMERICAN) AKITA PER 1 JANUARI 2017 
AANGEPAST

Het in 2011 gesloten convenant voor de aankeuring 

van de Akita en de American Akita is aangepast. Dit 

convenant regelt het gebruik van (sperma van) reuen 

en het importeren van reuen en teven uit een land 

waar de kennelclub geen lid is van de FCI, maar wel 

contractpartner. Het aangepaste convenant treedt op 

1 januari 2017 in werking.

Bij honden afkomstig uit nietFCI landen is van de 

stamboom niet af te leiden of het een Akita betreft, dan 

wel een American Akita. Voordat deze honden in de 

fokkerij worden ingezet, dan wel voordat de 

nakomelingen definitief ingeschreven kunnen worden 

in het NHSB, dient een aankeuring door twee voor de 

rassen bevoegde keurmeesters plaats te vinden.

 

Bekijk het volledige overzicht van het convenant.  

Voor vragen over de aankeuring kunt u contact 

opnemen met de rasvereniging Nippon Inu:  

secretaris@nipponinu.nl.

Rasvereniging Nippon Inu  
waarschuwt voor impulsaankoop 
Akita
Hachi, de film over een Akita die jarenlang op zijn baasje bleef wachten, kwam 

14 december weer op tv. Rasvereniging Nippon Inu was er als de kippen bij om 

impulsaankopen van Akita’s te voorkomen door te waarschuwen voor het karakter 

van de hond. ‘Lang niet iedereen is geschikt voor een Akita, en daardoor belandt 

deze massaal in het asiel.’ Hun waarschuwing werd goed opgepakt, onder meer op 

de website van RTL Nieuws... 

Lees het hele artikel op de website van RTL Nieuws.

American Akita Akita

http://www.puppyverschillen.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/convenant-american-akita-per-1-januari-a.s.-aangepast/
mailto:secretaris@nipponinu.nl
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/pas-op-voor-hachi-lang-niet-iedereen-is-het-geschikte-baasje-voor-deze-hond
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IN MEMORIAM HENNY VAN DEN BERG

Een icoon is niet meer... Op zondag 11 december jl. overleed Henny van den Berg, keurmeester en 

hondenfokster in hart en nieren. Een groot verlies voor de hondenwereld. 

Bij de rassen die haar na aan het hart 

lagen, zoals de Yorkshire Terrier, de Ierse 

Wolfshond en de Belgische Griffons, 

fokte Henny altijd goed gebouwde, 

gezonde en daardoor functionele, mooie 

honden. Daarnaast was zij keurmeester 

van diverse rassen.

Henny was pionier op diverse gebieden. 

Zo vervulde zij, met vooruitziende blik en 

kennis van genetica, een voortrekkersrol 

op het gebied van outcross. Met als enig, 

meestal onbegrepen doel om haar 

geliefde rassen een bredere en daardoor 

gezondere genetische basis te geven. 

Zodat zij een gezonder en langer leven 

konden leiden. Henny is hierom verguisd, bedreigd en aan 

de schandpaal genageld. En altijd bracht 

zij het op om ook de mensen te vergeven 

die dat deden. Ze had begrip voor hun 

angst voor een andere manier van denken 

en het afwijken van de platgetreden 

fokkerspaden. Dat is tekenend voor een 

grote geest. Tegen de achtergrond van dat 

begrip en met respect voor Henny en de 

desbetreffende rashonden, zullen haar 

plannen onverminderd worden voortgezet.

Wij verliezen niet alleen een creatief, 

humoristisch, intelligent en een meer 

eerlijk dan beleefd mens, maar vooral een 

heel dierbare vriendin. Wij zullen haar 

ontzettend missen.

Monique van Boxtel en Trudy Zantingh

Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor 
Dierenaangelegenheden

VVD-politica Pauline Krikke (55) is 

door staatssecretaris Martijn van 

Dam (Economische Zaken) benoemd 

tot voorzitter van de Raad voor 

Dierenaangelegenheden (RDA). 

De benoeming geldt voor vier jaar. 

Pauline Krikke volgt de eerder dit jaar 

overleden Frauke Ohl op. 

Pauline Krikke was hiervoor onder meer 

burgemeester van Arnhem (2001  2013) 

en wethouder van Amsterdam (1996  2001). In 2015 werd 

ze lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Ook is 

Krikke momenteel actief als consultant en toezichthouder 

voor de overheid en het bedrijfsleven. Deze functies zal 

zij combineren met het voorzitterschap 

van de RDA. Haar bestuurlijke ervaring 

speelde een belangrijke rol bij de 

benoeming.

 

De RDA is een onafhankelijk 

overlegorgaan van maximaal vijftig 

deskundigen. De raad adviseert het 

kabinet – gevraagd en ongevraagd – op 

het gebied van dierenwelzijn, dier-

gezondheid en ethische vraagstukken. 

Denk aan regulering van het aantal zwerfkatten of 

vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. 

Momenteel werkt de RDA aan zienswijzen over paarden-

markten en het houden van hoogrisicohonden.

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Zoek  
de 

 verschillen

http://www.puppyverschillen.nl
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KENNIS TOUR: LOF VOOR LEZING MAARTEN KAPPEN 

Op woensdag 14 december 

hield drs. Maarten Kappen 

in het kader van onze Kennis 

Tour zijn lezing ‘De toekomst 

van de fokkerij - kansen en 

bedreigingen’. De volgeboekte 

zaal in Berlicum hing aan zijn 

lippen en waardeerde de lezing 

gemiddeld met een 8,5!

De toehoorders in Berlicum 

waardeerden spreker Maarten 

Kappen met een 8,8 en gaven 

een 8 voor de inhoud van zijn 

lezing. Kappen ging in op vragen als ‘Wat is normaal in de 

fokkerij en wat niet? Hoe ziet de alledaagse 

reproductiepraktijk er tegenwoordig uit? Wat is 

acceptabel als beïnvloeding van de vruchtbaarheid en 

wat niet? Zijn er verschillen 

tussen de incidentele en de 

geregelde fokker in 

mogelijkheden en resultaten?’ 

Daarnaast besprak hij de in’s en 

out’s van bepaalde procedures, 

zoals de keizersnede, 

kunstmatige inseminatie, IVF, 

embryotransplantatie en zelfs 

klonen bij de hond.

Volgende sessie

Deze presentatie van Maarten 

Kappen wordt herhaald op 8 

februari aanstaande in Zwolle en is al uitverkocht. 

Wegens groot succes zijn we alweer volop bezig met een 

vervolgprogramma in 2017. In de volgende Raadar meer 

daarover!

Maarten Kappen kreeg van de bezoekers een 

8,8 voor zijn presentatie

VIJFDE VIDEO CAMPAGNE ‘WAAROM EEN 
STAMBOOMHOND’ ONLINE 

Ons vijfde videofilmpje over de voordelen van 

stamboomhonden is 1 december online gegaan: ‘Weten 

waar je voor kiest!’ De video benadrukt dat kopers 

van een stamboompup vooraf precies weten welke 

eigenschappen de hond van hun keuze heeft. Hierdoor 

kunnen zij de hond uitkiezen die perfect bij hun wensen 

past. Bekijk de video en deel hem zo veel mogelijk via 

Facebook, Twitter, andere sociale media en natuurlijk 

uw website!

Bij een hond met een onduidelijke afkomst weet je nooit 

zeker wat je krijgt. Een stamboomhond biedt die 

zekerheid echter wel. Als iemand kiest voor de hond die 

ideaal past bij zijn wensen en omstandigheden, hebben 

baas en hond jarenlang plezier van elkaar! 

Campagne 

De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf 

voordelen van stamboomhonden belichten. Eerdere 

voordelen die we behandelden gaan over ‘Een goede 

start voor jouw pup’, ‘Een fokker met passie’, ‘Een 

gelukkige moederhond’ en ‘Belangrijke gegevens over je 

pup zijn openbaar’. Iedere maand komt er een nieuwe 

video, dus verschijnt er per 1 januari ook weer een, nu 

over de omvang en de vacht van honden. 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 óók over de 

omvang en de vacht van je hond zekerheid.

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!

Beeld uit de video ‘Weten waar je voor kiest’

https://www.youtube.com/watch?v=p8-impd_fBQ&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=p8-impd_fBQ&feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
https://www.youtube.com/watch?v=p8-impd_fBQ


Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met
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ONDERSCHEIDINGEN VOOR 100-JARIGE NEDERLANDSE 
FOXTERRIER CLUB

Op 13 november jl. vierde de Nederlandse Foxterrier Club (NFC) zijn 100-jarig bestaan op Groenhorst Barneveld, 

onder meer met een kampioensclubmatch en aansluitend een feestelijke jubileumreceptie. Tijdens de receptie 

werd het NFC-bestuur verrast met een koninklijke erepenning alsmede de zilveren penning plus beeldje van de 

Raad van Beheer. 

De Raad van Beheeronderscheidingen werden door bestuurslid Hugo Stempher 

uitgereikt aan de voorzitter van de Nederlandse Foxterrier Club, Kees 

Warmenhoven. De koninklijke penning werd uitgereikt door de locoburge meester 

van Barneveld.

 

RvBbestuurslid Hugo Stemp

her (rechts) reikt de zilveren 

penning van de Raad van 

Beheer uit aan NFCvoorzitter 

Kees Warmenhoven

De zilveren penning van 

de Raad van Beheer

Het bijbehorende 

beeldje van de 

Raad van Beheer

WIJZIGINGEN KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 JANUARI 
2017

In de Algemene Vergadering van december 2016 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) 

vastgesteld. Onderstaand treft u de artikelen aan waarin aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze treden op 1 januari 

2017 in werking.

 → aanpassing artikel IV.2 KR inzake toevoegen kwalificatie keuren,

 → aanpassing artikel IV.125 KR inzake doorschuiven prijzen KCM

 → aanpassing artikelen I.4, IV.44, IV.47, IV.60 en IV.61 KR inzake overname Winner door Raad van Beheer

Bekijk het nieuwe Kynologisch Reglement

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/


FAIRFOK: VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN OP WEBSITE 
RAAD VAN BEHEER

Conform Fairfok moeten de bij de Raad van Beheer 

aangesloten rasverenigingen bekend zijn met 

mogelijke gezondheidsproblemen binnen het ras 

dat zij vertegenwoordigen. Zij zijn in dit verband 

verplicht om verenigingsfokreglementen (VFR’s) op 

te stellen en openbaar te maken. Daarin laten zij zien 

wat er zij binnen het ras doen aan verbetering van 

de gezondheid. Via onze website kunt u binnenkort 

zien welke gezondheidseisen er in de diverse VFR’s 

worden gesteld.

Op onze website staat een duidelijke uitleg over het VFR, 

zodat het iedereen duidelijk is wat het inhoudt en waar het 

voor dient. Daarnaast zal er op de website bij de rassen 

worden aangegeven wat de rasvereniging(en) in hun VFR 

verplichten en/of adviseren ten aanzien van gezondheids

onderzoeken. Hiermee is het voor pupkopers direct 

duidelijk wat er binnen het ras door de aangesloten 

rasverenigingen gedaan wordt aan verbetering van de 

gezondheid. Met deze informatie zal het ook duidelijk zijn of 

er verschillen zijn in het beleid van verschillende 

verenigingen en, zo ja, waar deze verschillen in zitten. 

Voorbeeld

Op de rassenpagina wordt onder het kopje 

“Gezondheid” toegevoegd. Hieronder het voorbeeld 

van de Jack Russell Terrier, waar onder het kopje 

“Gezondheid” het volgende staat:

‘De rasverenigingen Jack Russel Vrienden en 

Nederlandse Vereniging Jack Russel Terrier zijn bezig 

met de gezondheid van de Jack Russel Terrier. Dit is 

een onderdeel van het verenigingsfokreglement. Hierin 

stellen zij voor de ouderdieren de volgende 

onderzoeken verplicht: ECVOoogonderzoek en Patella 

Luxatie. De Jack Russel Vrienden stelt verder 

onderzoek DNAonderzoek naar PLL verplicht. 

Voor het verenigingsfokreglement en meer informatie 

kan er contact worden opgenomen met de 

rasverenigingen.’

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE NOVEMBER 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 kans op een prijs. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer PuppyEnquête worden elke maand verschillende 

prijzen verloot. De winnaars van november zijn: Anny Jacobs (DVD Meer genieten met een 

hond), T.J. Suk (VVVcadeaubon) en Marianne Bijlsma (setje Playmobil). Van harte gefeliciteerd! 

De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op. 

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

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07
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‘RAAD HET RAS’ december: CHINESE 
NAAKTHOND

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 Chinese Naakthond. Winnaar van deze 

maand is Rilana Grit uit Ruinerwold. Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.houdenvanhonden.nl/vfr
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer


WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
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BELGISCH ONDERZOEK STAMBOOMFRAUDE: DEK-REU 
TIJDELIJK BUITENSPEL 

De Belgische Kennelclub (KMSH) – ondersteund door de FCI – is een onderzoek gestart naar 

stamboomvervalsingen bij Mechelse herdershonden. In dit onderzoek wordt ook de in Nederland geregistreerde 

reu Ringstar F-Kuno (NHSB 2994728) meegenomen.

Om mogelijke vervalsingen een verder halt toe te roepen, 

zijn op verzoek van de FCI alle onderzochte honden voor 

de duur van het onderzoek geschorst. Dat betekent 

concreet dat geen stamboom wordt verstrekt aan nesten 

waarvoor Ringstar FKuno als dekreu wordt ingezet.

Nog meer honden

 Het gaat in het onderzoek naast Ringstar FKuno (NHSB 

2994728) om de volgende reuen:

 →  Chaos Degantis Kraujas, LSVK BSM 0063/07, geboren 

18/6/2007

 → Edden, LOSH 0977755, geboren 5/6/2005

 → Errosh, LOSH 0980132, geboren 18/7/2005

 →  Fun du Bois de la Limite, LOSH 1004692, geboren 

12/7/2006

 →  Gmax du Pays Dogons, LOSH 1030383, geboren 

9/9/2007

 → Haras van d’Acren, LOSH 1043819, geboren 24/7/2008

 → Zuart von Kaftan, FCA 9493, geboren 2/6/2009

Fokkers wordt geadviseerd de bovenstaande honden 

voorlopig niet in te zetten.

EVALUATIE UITVOERINGSREGELS KEURMEESTERBELEID

In 2008 verscheen de notitie “1 uitmuntend”, en 

werden nieuwe uitvoeringsregels van kracht. De 

notitie zou na 10 jaar geëvalueerd worden. Omdat 

deze periode bijna om is, willen we het beleid in 2017 

evalueren in samenwerking met de Vereniging van 

Kynologische Keurmeesters (VKK), de rasverenigingen 

en de exterieurkeurmeesters. Tussentijds zijn de 

“Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid” nog een keer 

aangepast en per 1 augustus 2014 ingegaan. Deze 

versie geldt als de thans geldende uitvoeringsregels. 

We nodigen belanghebbenden uit om met maximaal twee 

afgevaardigden van het bestuur/de rasvereniging aanwezig 

te zijn op twee bijeenkomsten, te weten op dinsdag 7 

februari aanstaande in De Camp te Woudenberg, aanvang 

19.30 uur. De tweede avond vindt op een nog nader bekend 

te maken locatie plaats op donderdag 5 oktober (voor de 

rasverenigingen en voor de exterieurkeurmeesters 

gezamenlijk), eveneens vanaf 19.30 uur. In verband met 

de ruimte gaarne vooraf aanmelden via  

opleidingen@raadvanbeheer.nl! 

Ook verzoeken wij u voor een soepel verloop van de 

bijeenkomst eventuele suggesties en kanttekeningen van 

tevoren schriftelijk in te dienen bij de Raad van Beheer.

Aanbevelingen

De eerste avond zal worden gebruikt voor het bespreken 

van uw bevindingen en eventuele aanbevelingen. De VKK 

heeft binnen de eigen gelederen inmiddels hier al een 

avond over gehad en de bevindingen en aanbevelingen die 

daar uit zijn gekomen, zullen tijdens deze eerste avond 

mee genomen worden.  De tweede avond zal worden 

gebruikt voor het bespreken van de ingebrachte 

aanbevelingen en het al dan niet verwerken hiervan in een 

nieuw concept. 

Het is de bedoeling dat de vernieuwde uitvoerings

regels per 1 januari 2018 van kracht zijn.

hhttp://www.wds2018.com/
mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl


Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 4   |   nummer 16  |   december 2016 Raadar

18Houden van honden

KEURMEESTER FRANK KANE OP KEURMEESTERSDAG 2016

Op 23 oktober jl. werd de jaarlijkse keurmeestersdag 

gehouden, georganiseerd voor haar leden door 

de  Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch 

Gebied in Nederland (VKK) en gesponsord door de 

Raad van Beheer. Het evenement mocht zich dit jaar 

in een bijzon der grote belangstelling verheugen, niet 

in de laatste plaats door de uitgenodigde gastspreker 

Frank Kane. 

Deze Engelse collega keurmeester, bij velen bekend van 

de shows, maar ook als televisiepresentator en 

verslaggever van onder andere Crufts, nam ons mee in 

zijn visie op keuringen waarbij rastype het “keyword” 

was. Volgens Kane rust er een grote verantwoordelijk

heid op de schouders van de keurmeesters met betrek

king tot het bewaren van het juiste rastype. Dit vereist 

niet alleen een grondige kennis van de rasstandaard, 

maar de keurmeesters moeten hun kennis op peil 

houden door het bijwonen van rasseminars en het 

“sparren” met  fokkers en collega keurmeesters van het 

betreffende ras. 

Kennis en houding

Met betrekking tot het kwalificeren is Kane van mening 

dat dit alleen nuttig is bij het juiste gebruik. Te veel 

‘uitmuntends’ of juist te streng keuren schiet het doel 

voorbij. Een goed opgebouwd keurverslag is belangrijk 

en kan een lagere kwalificatie verduidelijken aan de 

exposant. Verder vindt Kane dat kennis van zaken, maar 

ook de houding van de keurmeester tegenover expo

santen van invloed is op het aantal inschrijvingen, een 

factor waar showorganisaties terdege rekening mee 

(moeten) houden. Frank: ‘Geen exposanten, geen shows, 

geen keurmeesters.’

Psychologische beïnvloeding

Frank Kane sprak ook over psychologische beïnvloeding 

van keurmeesters en gaf wat voorbeelden. Winnende 

honden worden veelvuldig afgebeeld in advertenties of 

op social media. Een keurmeester moet zich hierdoor niet 

laten beïnvloeden, evenmin als door reacties langs de 

ring tijdens de keuring (applaus of juist stilte). Tot slot wist 

Frank Kane met behulp van aanwezige honden een 

stukje basiskennis exterieur en beweging te visualiseren. 

Na afloop was er muziek van harpiste Carla Bos, die 

letterlijk en figuurlijk de juiste toon wist te vinden om het 

de aanwezigen naar de zin te maken.

Kijk voor een foto-impressie van deze dag op 

www.keurmeesters.nl

Frank Kane (rechts) bespreekt een hond Een volle zaal kijkt geboeid toe...

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

Zoek  
de 

 verschillen

http://www.keurmeesters.nl
http://www.puppyverschillen.nl


Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

www.Houdenvanhonden.nl
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VOOR DE AGENDA
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.

OVER RAADAR
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. 

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.

15 januari 2017:  Hond van het Jaar Show 2016, De Flint in 

Amersfoort (incl. Nieuwjaarsreceptie voor 

genodigden)

7 februari 2017:  evaluatie uitvoeringsregels 

keurmeesterbeleid, Woudenberg

8 februari 2017:  Kennis Tour 20162017, lezing drs. Maarten 

Kappen te Zwolle (vol)

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 

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 

keurmeesterbeleid, locatie nog niet bekend 

8-12 november 2017: World Dog Show, Leipzig Duitsland

2 december 2017:  Algemene Vergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten 

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. 

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   

De Raad van Beheer steunt:

http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.eukanuba.nl
http://www.hulphond.nl

