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KENNIS TOUR BEZOEKT HULPHOND NEDERLAND!

Op woensdagavond 15 maart jl. deed de Raad van Beheer Kennis Tour de stichting Hulphond Nederland aan. In het 

hoofdkantoor van Hulphond Nederland te Herpen kon een volle zaal genieten van de lezing ‘Van pup tot pensioen - 

Een kijkje achter de schermen bij Hulphond Nederland’, verzorgd door Sandra Huisman en Pieter Blickman.

Wat doet Hulphond Nederland precies? Hoe werkt hun 

fokprogramma en hoe worden pups opgeleid tot 

Hulphond? Deze vragen kwamen ruimschoots aan bod 

in de lezing die Sandra Huisman en Pieter Blickman van 

stichting Hulphond presenteerden. Ze gingen in op 

raskeuze, selectie van fokdieren, eventuele aankoop 

van fokdieren en toetsmomenten.

Waardering 

Ook gingen de sprekers dieper in op de verschillende 

doelgroepen en het trainingstraject van de hulp

honden. Tot slot kwam ook fondsenwerving en de 

communicatie en marketing van Hulphond Nederland 

aan bod. Een geslaagde lezing die van de deelnemers 

een 9 als waardering kreeg!
Vlnr Pieter Blickman (Hulphond), Hugo Stempher (Raad 

van Beheer), Paul Peeters (Raad van Beheer) en Sandra 

Huisman (Hulphond). 

 Een bijna volle zaal genoot van een mooi kijkje achter de schermen bij Hulphond Nederland
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GENIET VAN HONDEN OP ANIMAL EVENT!

Niet vergeten: de Raad van Beheer staat met een 

grote stand en vergezeld van een groot aantal 

rasverenigingen op de elfde editie van Animal Event, 

dat van 28-30 april in de Beekse Bergen wordt 

gehouden. Ook dit jaar organiseren wij activiteiten in 

een eigen stand. Een echte aanrader!

Animal Event is met circa 35.000 bezoekers het grootste 

educatieve dierenevenement van Nederland. Verdeeld 

over pleinen waar paarden, honden, katten, kleindieren 

en outdoor centraal staan, worden dagelijks ruim 75 

hondenworkshops, 300 shows en acts en 60 clinics 

gegeven. Er staan dit jaar enkele nieuwe clinicgevers, 

workshops en onderdelen op het programma, zoals de 

workshop Hondengedrag van Arvid van Putten, demon

straties Flygility (een combinatie van Flyball en Agility), de 

Australian Shepherd Club Nederland: Horse & Dog trail,  

en demonstraties jachttraining.

Dogcity

De Raad van Beheer werkt al sinds de start nauw samen met 

de organisatie en heeft bepleit dat veel aandacht aan de 

rashonden en de diverse vormen van hondensport wordt 

besteed. Zo zijn er diverse stands met informatie over de 

aanschaf van een (ras)hond, meer dan 25 informatie stands 

van verschillende hondenrassen en de aangesloten 

rasverenigingen en informatie over alle vormen van 

hondensport en actief zijn met je hond. Uiteraard zijn ook de 

kinderen en hun begeleiders van onze jeugdclub Raad van 

Beheer Youth aanwezig om de toegestroomde kinderen te 

laten zien hoe leuk het is om actief te zijn met je hond!

Rasverenigingen

Behalve de Raad van Beheer met zijn ‘Houden van 

Honden”stand, staan de volgende rasverenigingen met 

een stand in Dogcity/Animal Event:

*Algemene Vereniging voor Liefhebbers van 

Saarlooswolfhonden * Basset 

Artésien Normand Club 

Nederland * Beagle Club 

Nederland * Border Collie Club Nederland * De 

Greyhound Club * Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland * Duitse Doggen Vereniging Nederland * Finse 

Lappenhonden Vereniging Nederland * Flatcoated 

Retriever Club * Ierse Water Spaniel Vereniging * 

Leonbergse Honden Club Nederland * Miniatuur Bull 

Terrier Vriendenkring * Nederlandse Vereniging van 

liefhebbers van de Pyreneese Berghond * Nederlandse 

Bull Terrier Club * Nederlandse Newfound lander Club * 

Nederlandse Samojeden Club * Nederlandse Teckelclub * 

Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier * 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden * 

Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden * 

Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen * 

Onze Stabyhoun * Rasvereniging de Tibetaanse Terrier * 

Vereniging de Berner Sennenhond.

Speciale korting voor lezers Raadar

Koop nu kaartjes in de voorverkoop met korting! Lezers 

van Raadar krijgen maar liefst 20 procent korting met een 

speciale kortingscode: rvbae17. U kunt deze actiecode 

als volgt gebruiken:

 →   Ga naar www.animal-event.nl

 →    Klik op ‘Bestel online je tickets’, u komt dan op 

ticketpoint.nl/evenement/animal-event. 

 →   Kies voor ‘Koop je tickets’ 

 →   Klik op ‘Gebruik promotiecode’. Zodra u de code 

ingeeft, verschijnt er bij de ticketkeuze een extra optie 

met ‘Raad van Beheer’. 

 →   In de ticketshop worden nu automatisch de 

kortingstarieven weergegeven. Kies het ticket van uw 

keuze en vul uw gegevens in.

 →   Na betaling wordt de entreekaart per email 

toegestuurd.

http://www.animal-event.nl
http://ticketpoint.nl/evenement/animal-event
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NEDERLANDS SUCCES OP Crufts 2017

Van 9 – 12 maart jl. werd in het NEC te Birmingham de jaarlijkse Crufts-show gehouden, een van de grootste 

hondenevenementen ter wereld. In het gezelschap van duizenden prachtige honden behaalden ‘onze’ 

Nederlandse deelnemers klinkende resultaten. 

Gwen Huikeshoven winnaar rasgroep

Gwen Huikeshoven behaalde een zeer mooi resultaat op 

Crufts. Haar Grand Basset Griffon Vendéen Frosty 

Snowman werd BOB en winnaar van de rasgroep! Gwen: 

‘Ik kon het eerst niet geloven! Ik had er echt nooit rekening 

mee gehouden dat we hier de groep zouden winnen. 

Ik heb veel gewonnen, maar winnen in Engeland op de 

Crufts, dat is van een heel andere orde. De hound groep 

F
O

T
O

’S
: K

Y
N

O
W

E
B

Best in Show werd SH CH Afterglow Miami Ink, American Cocker Spaniel van J Lynn en R. da Silva. Reserve best in show 

werd Minarets best kept Secret, Mini Poedel van M. Harwood

Gwen Huikeshoven kon het haast niet 

geloven dat ze de rasgroep had gewonnen. 

‘Winnen in Engeland is echt bijzonder!’

⊲
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had een heel sterke bezetting, met diverse prijswinnende 

honden die nog onlangs best in show liepen. Na afloop 

werd ik de ring uitgesleurd door mensen van de pers en 

had al gauw een stuk of zes interviews afgegeven, ook 

live voor de Britse televisie. Pas ’s avonds laat konden  

we  met een groepje vrienden een hapje gaan eten. 

Een geweldige ervaring!’

Priscilla van Oosten Junior Handling

Priscilla van Oosten eindigde met haar Husky Echo op 

Crufts in de top10 van de Junior Handling. Een 

geweldige prestatie. Priscilla: ‘Ik ben zo blij en trots! Dank 

aan Echo, hij heeft letterlijk geen poot verkeerd gezet. En 

dank aan alle mensen die me hebben gesteund, in het 

bijzonder Romy Raeymakers, die met me mee is gegaan 

en er altijd voor me is.’

Kenji in Eukanuba World Challenge 

Tijdens Crufts 2017 vond dit jaar ook de tiende editie 

van de Eukanuba World Challenge (EWC) plaats. 

Priscilla van Oosten 

eindigde met haar 

Husky Echo op Crufts 

in de top10 van de 

Junior Handling. Op de 

tweede foto puffen ze 

nog even na...

Kenji bij de presentatie van de koppels, met op de achter

grond Raad van Beheervoorzitter Jack Alberts.

Debby Hinlopen met Match behaalde de

tweede plaats op de jumping van de Britisch Open 

Medium Agility.

⊲
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Nederland werd vertegenwoordigd door Bearded Collie 

‘Kenji’ van Anneke Otto uit Den Haag. Kenji eindigde bij 

de beste twaalf combinaties, maar heeft zich niet 

geplaatst voor het erepodium. Desalniettemin een 

prachtige prestatie!

Agility

Michèle Taffijndu Bois behaalde met Dinky Dutch een 

tweede plaats overall in de British Open Small Agility, na 

al eerder een derde plaats op de jumping en een 

tweede plaats op het vast parcours te hebben behaald. 

Mooi werk! Debby Hinlopen met Match behaalde de 

tweede plaats op de jumping van de Britisch Open 

Medium Agility. Peter Assendorp liep met Djimm een 

mooie jumping van het International Invitation Large 

Agility toernooi, met in totaal 1 fout (weigering ) op de 

laatste hindernis van het vast parcours vielen zij helaas 

net buiten de finale plaatsen.

Diverse BOB’s

 →  Een hele reeks Nederlandse honden werd best of breed op 

Crufts 2017: 

 →  de Belgische Herdershond, Laekense, Shepherds Dogmate 

Bugatti Veyron van Tovie en Peter HermansJanssen, 

 →  de Lagotto Romagnolo, Rozebottel’s Caramel Brownie van 

Katrien van Gemert, 

 →  de Basset Hound, Ure my Model van Grunsven, van Rikie en 

Henk Smits, 

 →  de Bearded Collie, Beardie Connections Kenji van Anneke 

Otto, 

 →  de Lhasa Apso, Close to Perfection Next to You van 

Marco en Marion Radstok, 

Michèle Taffijndu Bois behaalde 

met Dinky Dutch een tweede 

plaats overall in de British Open 

Small Agility.

Peter Assendorp liep met 

Djimm een mooie jumping van 

het International Invitation 

Large Agility toernooi

Marion Radstok in actie... ...en Katrien van Gemert... ...en Ruud Bergstrom!

⊲
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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 TRAVELLING KIT

Word nu abonnee of geef cadeau!

10x
Jaarabonnementvoor € 46,25 

+ gratis 
Curver Travelling Kit

of € 5,- korting!

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.

 →  de Finse Lappenhond, Vasaran Barbarossa van Jordie 

Holtman, 

 →  de Manchester Terrier, I am Ike van de Posthoornwieke 

van Ruud Bergström, 

 →  de West Higland White Terrier, Bellevue Thunder Bolt 

van Karin en Shrley van der Veen.

Contract FCI en Kennel Club

Tijdens Crufts 2017 is na vele jaren onderhandelingen 

tussen de FCI en de Engelse Kennel Club het 

con tract ondertekend voor de structuur en procedure 

rondom het erkennen van de exterieur keurmeesters 

vanuit beide organisaties. Op de foto ziet u 

FCIvoorzitter Rafael de Santiago (midden), Simon 

Luxmoore, voorzitter van The Kennel Club en Anne 

Macdonald, voorzitter van de keurmeestercommissie 

van The Kennel Club. De ingangsdatum van het 

contract is 1 april 2017.
Karin van Veen in actie met haar West Highland White Terrier

http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden
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DAG VAN DE HOND: GESLAAGDE THEORIEAVOND 
INSTRUCTEURS

Op 1 maart jl. organiseerden we een geslaagde theorieavond voor instructeurs 

die op 21 mei deelnemen aan de Dag van de Hond. De avond werd verzorgd door 

Judith Lissenberg en Quirine Potter van Loon, die de circa twintig deelnemers 

van alles vertelden over hoe je activiteiten met kinderen en honden op een 

verantwoorde manier opzet. Volgende bijeenkomst is een praktijksessie, op 5 april bij 

kynologenvereniging Nieuwegein.

Gezien het thema van de Dag van de Hond 2017, ‘Kind & 

Hond’, lag de nadruk deze avond geheel op de omgang 

met kinderen en honden. In haar lezing ‘Kinderspel’ ging 

Judith Lissenberg onder meer in op veiligheid en gaf 

allerhande tips en adviezen voor leuke en leerzame 

spellen die de kinderen met honden kunnen doen. Ook 

Quirine Potter van Loon ging in haar lezing ‘Kind en hond: 

samen leven, samen spelen, samen trainen’ diep in op 

veiligheidsaspecten en hoe 

je de samenwerking tussen 

kind en hond zo leuk en 

gezellig mogelijk houdt. De 

volgende bijeenkomst voor 

instructeurs is op 5 april bij 

KV Nieuwegein: een praktijksessie c.q. workshop, waarbij 

men ook echt in actie komt. 

De Dag van de Hond belooft weer een groot succes te 

worden. Zoals u ziet, doen we er alles aan om het weer 

een geweldig evenement te maken. We hebben 

inmiddels meer dan dertig deelnemende locaties, en we 

verwachten net als vorige jaren weer duizenden 

bezoekers. Komt u ook? Noteer hem in uw agenda: 

zondag 21 mei 2017. Kijk voor een locatie bij u in de buurt 

op www.dagvandehond.nl. 

DE NATIONALE: KAMPIOENSCHAPSKEURING NEDERLANDSE 
RASSEN 

Op zondag 25 juni aanstaande wordt voor de derde maal 

De Nationale gehouden, de CAC Show Nederlandse 

Hondenrassen. Dit prachtige evenement wordt gehouden 

in het Kynologisch Centrum Zwolle. De inschrijving is 

inmiddels geopend. 

‘De Nationale’ is dé show voor eigenaren en liefhebbers 

van de negen Nederlandse Hondenrassen. Eenmaal in de 

twee jaar wordt deze show georganiseerd, dus die mag u 

absoluut niet missen. Er komen veel standhouders, een 

uniek horecaplein, een erering voor de eindkeuringen en 

een demonstratiering waarin de werkende honden zich 

zullen presenteren.

Geschiedenis

De Eurodogshow te Leeuwarden in 2011, waarbij de 

Nederlandse hondenrassen extra in het zonnetje werden 

gezet, vormde de aanleiding voor de desbetreffende 

rasverenigingen om een samenwerkingsverband aan te 

gaan. Dat resulteerde in de eerste CAC Show Nederlandse 

Hondenrassen op 29 juni 2013. De tweede werd gehouden 

in 2015 en dit jaar volgt dus de derde editie.

Kijk voor meer informatie en inschrijvingen op  

www.denationale.org.  

In 2015 won Markiesje Yip van Hieke StelpstraMetzlar de 

titel Best in Show

http://www.dagvandehond.nl
http://www.denationale.org
http://www.dagvandehond.nl
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KYNOLOGIE KRIJGT COMPLIMENTEN VAN DIER&RECHT

We zijn gewend dat stichting Dier&Recht van leer 

trekt tegen de kynologie, maar onlangs liet de 

club een positief geluid horen. Op haar website 

‘Rashondenwijzer.nl’ besteedt de stichting aandacht 

aan een aantal initiatieven uit de kynologie om te 

komen tot gezondere honden. Zo kan het ook!

Zo komen onder meer initiatieven voorbij van de 

Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen, 

de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van 

Saarlooswolfhonden (AVLS) en de Nederlandse 

Markiesjes Vereniging (zie ook Raadar februari 2017). 

Speciale aandacht krijgt het initiatief van de Markiesjes 

Vereniging, die nieuwe eigenaren vraagt hun dier niet 

zomaar te castreren. ‘Castratie wordt vaak geadviseerd, 

maar zorgt er bij veel rassen voor dat verreweg het 

grootste deel van de populatie nooit een nakomeling zal 

krijgen. Voor de genetische diversiteit is dat funest’, aldus 

het artikel. Zoals de vereniging het zelf verwoordt: 

“Gezonde, gave honden zijn van grote waarde, of ze nou 

bij een fokker zitten of bij een liefhebber. Dus als er geen 

reden voor is, schakel ze dan niet gedachteloos uit.”’

Lees het hele artikel

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

INSCHRIJVEN EUROPEAN DOG SHOW kiev TOT 3 JULI

Van 24 tot 27 augustus 2017 organiseert onze zusterorganisatie de Oekraïense Kennel 

Union de European Dog Show 2017. Het evenement, dat deelnemers vanuit heel Europa 

trekt, vindt plaats in de prachtige hallen van het International Exhibition Centre op de 

Expo Plaza in Kiev (zie foto). Inschrijven kan tot 3 juli aanstaande.

Vier dagen lang houdt een internationaal gezelschap van 

de beste keurmeesters en andere experts zich bezig met 

het keuren van de beste en mooiste honden van Europa. 

Een en ander gebeurt in een mix van nationale 

rassenshows, hondensportwedstrijden en de European 

Dog Show 2017. 

Keuringsprogramma

 →  Vrijdag 25 augustus keuring van de 

FCIrasgroepen 1, 3, 6 en 7

 →  Zaterdag 26 augustus keuring van de 

rasgroepen 2, 8 en 10.

 →  Zondag 27 augustus keuring van de 

rasgroepen 4, 5 en 9.

Vroegboekkorting

Inschrijven kan nog tot 3 juli 2017. Wie voor 1 juni 

inschrijft, krijgt een leuke vroegboekkorting. U betaalt 

dan 70 in plaats van 90 euro (EDS), dan wel 60 in plaats 

van 70 euro (CACIB en CACUA). Ga naar de 

inschrijfpagina van de EDS2017-website. 

http://www.rashondenwijzer.nl/standpunten/mooie-initiatieven-voor-gezondere-honden?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Algemeen+1&utm_source=Laposta&utm_campaign=Algemeen+1&utm_medium=email
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
http://eurodogshow2017.org/en/registration/


2017

Founded by

AMSTERDAM 
WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Meer dan voeding.

Holland Cup
Vrijdag 8 december 2017- 
Alle FCI-groepen. Een CAC/CACIB 
show voor alle rassen

128e Winner Show
Zaterdag 9 december 2017, FCI groep 2-3-5-9
Zondag 10 december 2017, FCI groep 1-4-6-7-8-10
Een show voor alle rassen met dubbel CAC, CACIB,
de titels Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner
en kwalificatie voor Crufts 2018

www.winnershow.nl

Hond2017 is een initiatief van de “Raad van Beheer”

Met demonstraties, workshops, clinics, stands, hondendorp en meer.
8, 9 en 10 december 2017 - The place to be!

http://www.winnershow.nl
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TWEEDaagse Workshop Flyball Instructeur Module II

De Commissie Flyball organiseert dit jaar een tweedaagse workshop Flyball Instructeur Module II, bedoeld voor 

Flyballinstructeurs, ballenladers en coaches. De eerste dag is op 9 april. De tweede dag is op 10 september bij 

HSV De Oase te Ridderkerk. De workshop heeft een theorie- en praktijkdeel. Kosten: € 150,-. Er kunnen maximaal 

18 personen deelnemen, er zijn nog een paar plekken beschikbaar!

Op dag 2 zal deelnemers gevraagd worden een les te 

geven aan “groene” cursisten. En deelnemers gaan 

tussen lesdag 1 en 2 verplicht tweemaal op stage: één 

dag op een officiële wedstrijd en één Flyballtraining bij 

een aangewezen vereniging.

 

Inhoud workshop

 → Trainen naar team/wedstrijdniveau

 → Wisselen honden op start/finishlijn

 → Reglementen

 → De ballenlader

 → Probleemgevallen

 → De eerste wedstrijd  en nu?

 

Voor meer informatie en aanmelden stuur een e-mail naar 

sporten@raadvanbeheer.nl.

Inschrijving World dog Show LEIPZIG geopend!

Van 9 tot 12 november aantaande vindt in de befaamde Leipziger Messe te Leipzig, Duitsland, de World Dog Show 

2017 plaats. De organisatie is in handen van onze Duitse zusterorganisatie Verband für das Deutsche Hundewesen 

(VDH). Inmiddels is de inschrijving voor deze grote jaarlijkse show geopend. 

Bezoekers van de World Dog Show 2017 

kunnen een spectaculair programma 

tegemoetzien, waarin onder meer 20.000 

honden van 300 rassen strijden om een 

plaats op het erepodium. 

Keuringsprogramma

 →  Donderdag 9 november keuring van de rasgroepen  

4, 6, 7, 8.

 →  Vrijdag 10 november keuring van de rasgroepen 5 en 9.

 →  Zaterdag 11 november keuring van de rasgroepen 1 en 3.

 →  Zondag 12 november tenslotte keuring van de 

rasgroepen 2 en 10.

Kijk hier voor de keurmeesterlijst

Overige programma

Naast het keuringsprogramma kan de bezoeker van WDS 

2017 genieten van tal van rashonden en zich in de stands 

van rasverenigingen oriënteren op een mogelijke 

aanschaf. Verder kunt u op de WDS2017 genieten van de 

Duitse kampioenschappen Agility, het vrolijke en 

spektaculaire Dog Diving (honden duiken in het water), 

wereldkam pioen schap Junior Handling, 

wereld kam pioenschap Dog Dancing, 

demonstraties van tal van andere honden

sporten in een waar showprogramma met 

Dog Frisbee, Herding, Reddingshonden, 

Werkhonden, Comedy Honden, Jachthonden 

en nog veel meer. 

Aanmelden

Aanmelden als deelnemer aan de WDS 2017 kan via de 

website van de WDS 2017

Het geweldige complex van de Leipziger Messe

mailto:sporten@raadvanbeheer.nl
http://www.wds2017.de/hundeaussteller/richter/world-dog-show/
http://www.wds2017.de/hundeaussteller/meldungen/
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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.

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

https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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Nederlandse Newfoundlander Club 100 jaar!

De Nederlandse Newfoundlander Club vierde op 11 

en 12 maart jl. zijn 100-jarig bestaan. Dat gebeurde 

tijdens een tweedaagse jubileumkeuring in de 

Hanzehal te Zutphen, met deelnemers uit Nederland, 

België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Bestuurslid 

John Wauben, tevens lid, keurmeester, eigenaar en 

liefhebber van de Newfoundlander, reikte namens de 

Raad van Beheer een oorkonde en een beeldje uit aan 

NNFC-voorzitter Peter van Balen.

De NNFC is weliswaar op leeftijd, maar is nog steeds erg 

actief: een kampioenschapsclubmatch, wandelingen en 

lezingen in de diverse districten, waterwerkoefeningen, 

nestendagen, en een grote landelijke waterbijeenkomst 

met soms meer dan 

tachtig Newfound

landers. Opmerkelijk is 

dat de club trouwe 

leden heeft die al 

tientallen jaren actief 

verbonden zijn. In het 

jubileumweekend 

werden negen ereleden 

met een speciaal 

speldje geëerd. 

Gentleman

Johan Pieterse, grond

legger van het ras in 

Nederland en medeoprichter van de vereniging, schreef 

in zijn boek over de Newfoundlander: “Daar staat hij dan: 

onze goedhartige reus, de Hercules, de majesteit, maar 

groter is zijn eretitel: “de Gentleman onder de honden”. 

Wie ooit een kampioenschapsclubmatch van 

Newfoundlanders bezocht heeft, weet wat hij bedoelt. De 

speciale kampioensclubmatch werd gewonnen door de 

prachtige zwarte beer “Kamp Innocence van het 

Stolzhof” van de familie Van Daalen uit Maurik. Best teef 

werd de pas 10 maanden bruine berin “Lotus van de 

Turfhoeve” van Angelique Bultman uit Horn. 

Gefeliciteerd!

Voorzitter Peter van Balen 

(2e van links) met het 

jublileumbeeldje van de 

Raad van Beheer. 

Winnaar werd “Kamp Innocence van het

Stolzhof” van de familie Van Daalen uit Maurik...

Hulpmiddelenbeleid van de baan

De Raad van Beheer heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) gevraagd het (reeds opgeschorte) 

hulpmiddelenbeleid te toetsen. De CRvM oordeelt dat het hulpmiddelenbeleid zoals dat in september werd 

gepresenteerd – en in oktober opgeschort – een verboden onderscheid maakt op grond van handicap of 

chronische ziekte. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten het beleid definitief in te trekken.

Het hulpmiddelenbeleid hield een algeheel verbod van 

het gebruik van gemotoriseerde hulpmiddelen op 

kynologische evenementen in, met als doel de veiligheid 

te vergroten. Nu het beoogde beleid van de baan is, 

wordt gekeken naar andere manieren om de veiligheid 

ten aanzien van het gebruik van gemotoriseerde 

hulpmiddelen te vergroten. Uiteraard zal hierbij het 

oordeel van het CRvM in acht worden genomen.
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PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
FEBRUARI 2017

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen 

meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld 

van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet 

met de enquête, maakt daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer PuppyEnquête worden elke 

maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van februari zijn: Heinie 

Reichart (DVD Meer genieten met een hond), Femke Marcar (boek 

‘Kynologische kennis 1’) en Peter Peelen (Kinderboek over Honden). 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! 

KORT Verslag Secretariatendag Agility

Op 12 februari jl. kwamen vertegenwoordigers 

van achttien verenigingen die Agilitywedstrijden 

organiseren bij elkaar op de jaarlijkse Secretariatendag 

Agility in Woudenberg. Een mooie opkomst! 

Er werd onder andere gesproken over de nieuwe Junioren

competitie, de Debutantenklasse, toestel wijzigingen die op 

stapel staan, en het meetreglement. Ook werd er een korte 

demonstratie gegeven van de nieuwe mogelijkheden op de 

website sport.raadvanbeheer.nl

Supportgroep 

Om alle veranderingen zo makkelijk mogelijk te laten 

verlopen, heeft een kleine groep personen de 

Supportgroep Secretariaten opgericht. De verenigingen 

ervaren deze ondersteuning als heel positief. De 

Supportgroep kreeg dan ook de nodige complimenten. 

Draagvlak 

De Commissie Agility vindt het belangrijk dat er onder 

deelnemers, keurmeesters en verenigingen draagvlak is 

voor de beslissingen die genomen worden. Er werd dan ook 

heel constructief gediscussieerd over de diverse mogelijk

heden om de juistheid van de hond en de handler te 

controleren tijdens wedstrijden. 

De volgende Secretariatendag wordt begin 2018 gehouden. 

Voor vragen over Agility kunt u altijd contact opnemen met 

de Commissie Agility, E-mail: sporten@raadvanbeheer.nl. 

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

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://sport.raadvanbeheer.nl
mailto:sporten@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.wds2018.com
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‘RAAD HET RAS’ maart:  basset hound

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 maart was de Basset Hound. Winnaar van deze maand is 

Tessa Biesbrouck uit Purmerend. Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreek  uur op het kantoor van 

de Raad van Beheer in Amsterdam.

Het volgende spreek uur staat gepland op 12 april aanstaande. Wilt u hiervan gebruikmaken, 

dan kunt u zich aan melden via m.snip@raadvanbeheer.nl.  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie  
en demonstraties op meer dan 30 locaties. www.dagvandehond.nl

Zondag 21 mei 2017 • Kind & Hond

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van: 
 Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg • Happy Dog • 

Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree • 
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond •
Prins Petfoods • Lifestyle for pets

Zondag 21 mei 2017
Kind & Hond

www.dagvandehond.nl
Zondag 21 mei • Kind & Hond

“Fikkie,
pak bal!”

Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie  
en demonstraties op meer dan 30 locaties. www.dagvandehond.nl

Zondag 21 mei 2017 • Kind & Hond

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van: 
 Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg • Happy Dog • 

Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree • 
Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond •
Prins Petfoods • Lifestyle for pets

Zondag 21 mei 2017
Kind & Hond

www.dagvandehond.nl
Zondag 21 mei • Kind & Hond

“Fikkie,
pak bal!”

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://petsplace.nl
http://www.dagvandehond.nl
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NIEUWE video VOORDEEL STAMBOOMHOND onlINE!

Ons achtste videofilmpje over de voordelen van 

stamboomhonden is 1 maart jl. online gegaan: 

‘Zekerheid door DNA-controle van ouders en pups’. 

De video benadrukt dat je zekerheid hebt over de 

afstamming van je stamboompup door verplicht DNA-

onderzoek. Kennis over afstamming is belangrijk om te 

weten of jouw pup verantwoord is gefokt.

Met het afgenomen DNA wordt het DNAprofiel van een 

pup vastgesteld. Dit wordt vervolgens vergeleken met 

het DNAprofiel van zijn ouders, om zo te controleren of 

de afstamming klopt. Daarnaast wordt de identiteit van 

de moederhond nog eens extra gecontroleerd aan de 

hand van haar chipnummer. Zo kan er geen twijfel 

bestaan over de moeder van het nest. Kennis van de 

ouders is belangrijk om te weten of u een pup koopt die 

zo verantwoord mogelijk gefokt is. Zo weet u zeker wie 

de ouders van de pup zijn en welke onderzoeken er door 

de Raad van Beheer geregistreerd zijn. Bij niet

stamboomhonden zijn de ouderdieren vaak onbekend 

en heb je geen zekerheid over afstamming en 

gezondheidsonderzoeken.

Campagne 

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

een stamboomhond’, waarin we maar liefst twaalf 

voordelen van stamboomhonden belichten. Iedere 

maand komt er een nieuwe video, dus verschijnt er per 1 

april ook weer een. 

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!

Met het afgenomen DNA wordt het DNAprofiel van een 

pup vastgesteld.

RDA-ZIENSWIJZE BIJTINCIDENTEN: REACTIE RAAD VAN 
BEHEER

Voor de aanpak van bijtincidenten adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) een dynamische lijst aan te 

leggen van rassen, kruisingen en look-alikes met een relatief hoog bijtrisico. Voor zulke “hoogrisicohonden” moeten 

extra voorschriften komen. Dit staat in de zienswijze “Hondenbeten aan de kaak gesteld”, die eind februari verscheen. 

De Raad van Beheer heeft een uiterst 

kritische reactie op deze zienswijze 

gestuurd aan de RDA, de 

staatsecretaris en het ministerie van 

Economische Zaken. Tot nu toe kregen 

wij veel bijval voor onze reactie uit 

onze achterban. Lees de complete 

reactie op onze website

Overleg in Woudenberg

Naar aanleiding van de actuele 

maatschappelijke discussie over 

agressie bij honden heeft de Raad van Beheer de RDA, 

het ministerie van EZ, de 

Hondenbescherming en leden 

uitgenodigd voor een bijeenkomst in 

Woudenberg op 10 april aanstaande. 

De American Staffordshire Terrier Club 

Holland (ASTCH) hebben wij bereid 

gevonden hun ervaringen met het 

gezelschap te delen. Insteek zal zijn om 

van gedachten te wisselen en te 

bespreken wat we gezamenlijk kunnen 

doen tegen bijtincidenten. Als een ieder 

zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen 

we met elkaar veel bereiken.

https://www.youtube.com/watch?v=EWfOLfSEKXg
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
https://www.youtube.com/watch?v=EWfOLfSEKXg
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-van-beheer-op-rda-rapport-hondenbeten/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-van-beheer-op-rda-rapport-hondenbeten/
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. 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.

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.

10 april 2017:   overleg met diverse partijen over 

tegengaan bijtincidenten, Woudenberg

28-30 april 2017:   Animal Event, Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek.

21 mei 2017:   Dag van de Hond, thema ‘Kind & Hond’.

14 juni 2017:   symposium Genetica voor de Kynologie, 

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

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  vent, Nationaal Hippisch Centrum 

Ermelo.

5 oktober 2017:   evaluatie uitvoeringregels 

keurmeesterbeleid (voor keurmeesters en 

verenigingen gezamenlijk), locatie wordt 

bepaald op basis van het aantal 

aanmeldingen.

8-12 november 2017:  World Dog Show 2017, 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. 

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
https://hulphond.nl/

