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 FOKKERSTOUR 2014
Op 14 oktober start onze Fokkerstour 2014, georganiseerd 
in samenwerking met partners Eukanuba en Proteq Dier 
& Zorg. 

De tour vindt plaats verspreid over drie verschillende 
avonden en over drie locaties door het land. Sprekers zijn 
dr. Paul Mandigers, mr. ing. Iaira Boissevain en een derde 
spreker, die door de fokkers zelf kan worden aangedragen. 

Paul Mandigers – Sessie: Neurologie
Dinsdag 14 oktober – Zwolle (Mercure).
Donderdag 30 oktober – Berlicum (Den Durpsherd).
Donderdag 13 november – Woudenberg (De Camp). 

Iaira Boissevain – Sessie: Confrontatie of Contract
Woensdag 22 oktober – Berlicum (Den Durpsherd).
Donderdag 6 november – Woudenberg (De Camp).
Dinsdag 18 november – Zwolle (Mercure).

Deelname kost € 19,50 per persoon, inclusief een warm of 
koud drankje. Er geldt er een maximum van 50 tot 70 
deelnemers per avond (afhankelijk van de zaalgrootte) en 
‘vol = vol’. Aanvangstijd is 20.00 uur. 

Meer over de Fokkerstour 2014 leest u in het 
oktobernummer van Onze Hond. Aanmelden en informatie 
via www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour

 WINNER SPECIAL 2014
Eind oktober verschijnt er weer een Winner Special van Onze Hond. Daarin onder 
meer informatie over de Eukanuba World Challenge, het Honden Welzijn Team, 125 
jaar Winner Show, en aandacht voor de samenwerking tussen de Raad van Beheer 
en ‘Cynophilia’. Aanbevolen zijn de interviews met de tien groeps keurmeesters en de Best-in-Show keurmeester. Tot slot in de 
rubriek Raadar XL een interview met drie buitendienst medewerkers van de Raad – de Chippers. 

 TIP: FAIRPUP-CAMPAGNE HONDENBESCHERMING
De Hondenbescherming startte onlangs een 
voorlichtingscampagne om het publiek ervan bewust te 
maken dat er helaas nog steeds ‘foute fokkers’ actief zijn 

en hoe je die herkent. De campagne, 
waarin diverse voorlichtingsvideo’s 
centraal staan, is zeer informatief en 

consumentgericht. Zo kun je de ‘pup-check’ 
doen om erachter te komen of de pup die je wilt kopen 
van een eerlijke fokker afkomstig is. De Raad van Beheer 
is blij met deze sterke campagne, die in lijn is met ons 
beleid ten aanzien van de malafide hondenhandel en 
-fokkerij. Daarom ondersteunen wij deze campagne van 
harte en adviseren fokkers, rasverenigingen en 
kynologenclubs dat ook te doen! 
Meer informatie op www.fairpup.nl.

Iaira Boissevain tijdens de Fokkertour 2013

www.raadvanbeheer.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
http://www.fairpup.nl
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 11 JANUARI 2015:
  HOND VAN HET JAAR SHOW 2014
Vorig jaar is besloten de Hond van het Jaar Show voortaan 
in januari te houden. Achterliggende gedachte is dat deze 
show het voorgaande jaar afsluit en meteen ook het nieuwe 
jaar opent. Met de nieuwjaarsreceptie van de Raad van 
Beheer op zaterdag 10 en de Hond van het Jaar Show op 
zondag 11 januari, kunnen we spreken van een echt 
kynologisch weekend. In dit weekend zullen er in Nederland 
geen andere shows plaatsvinden. 

De Hond van het Jaar 2014 Show belooft weer een prachtig 
kynologisch festijn te worden. In De Flint in Amersfoort ziet 
u letterlijk het neusje van de zalm op de catwalk 
voorbijkomen. Niet alleen qua schoonheid, maar zeker ook 
qua gezondheid en vitaliteit. De fokkers en eigenaren van 
deze tophonden hebben er immers alles aan gedaan hun 
honden zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. Als het 
om zorgvuldig fokken, opvoeden en verzorgen gaat, is bij 
hen het beste vaak niet goed genoeg.   

Nederlands tintje
De Hond van het Jaar Show heeft altijd een extra 
‘Nederlands tintje’. Behalve dat de eigenaren van de honden 
allemaal uit Nederland (moeten) komen, geldt dat ook voor 
de keurmeesters. In het kadertje ziet u hun namen en de 
rasgroepen die zij keuren. Niet alleen rasgroepen, ook de 
veteranen en de Nederlandse rassen worden gekeurd, 
terwijl de eer om Best in Show te mogen keuren dit jaar is 
toegevallen aan Anita Gielisse. Zij zal de beste hond van 2014 
aanwijzen. 
De Raad van Beheer is belast met de taak de gekwalificeerde 
honden uit te nodigen en de administratie te voeren, zie ook 
www.raadvanbeheer.nl/hondvanhetjaar. 

RASGROEP KEURMEESTERS
1: Rob Douma
2: Jos van Dijk
3: Gerda van Stuivenberg-Bulters
4: Jos Roberts
5: Corrie Saes
6: John Wauben
7: Lydia Erhart
8: Gerda Groeneweg-de Klerk
9: Peter van Baaren-Grob
10: Willem Buitenkamp
Veteranen: Annemiek van Luyk-Grevelink
Nederlandse rassen: Gerda Halff-van Boven
Best in Show: Anita Gielisse

Kynologie op hoog niveau
De Hond van het Jaar Show is geen gewone tentoonstelling. 
De honden en hun eigenaren zijn er op uitnodiging, maar 
bezoekers zijn meer dan welkom! Wat u kunt verwachten is 
kynologie op hoog niveau, iets wat de organisatoren graag 
met liefhebbers van rashonden delen. Geen gewone 
tentoonstelling dus, eerder een feestje. En voor dat feestje 
kleedt iedereen zich een beetje feestelijk. U toch ook? 

Hond van het Jaar Show 
Datum: zondag 11 januari 2015
Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort
Aanvang keuringen: 12.00 uur
Route: www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid 
Parkeren: op het plein of in de parkeergarage 
Entree: € 7,50

Best in Show 2013: Welsh Terrier, Poirot from Michel at Husken van eigenaar P.M.J. Krautscheid.  

http://www.raadvanbeheer.nl/hondvanhetjaar
http://www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid
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 HET JUISTE ANTWOORD OP HONDONVRIENDELIJK GEDRAG:  
HONDEN WELZIJN TEAM 

Op de Winner 2014 zal het Honden Welzijn Team (HWT) 
weer aanwezig zijn. Coördinator van het team is oud-
politieagent Aad van ’t Hof. In de Winner Special van Onze 
Hond geeft hij voorbeelden van hondonvriendelijk gedrag 
die hij in de praktijk tegenkomt: prikbanden, sprayen 
zonder de ogen af te dekken, omhoog tillen aan de staart 
(‘tail lifting’) en het te strak aanlijnen. 

De aanwezigheid van het HWT op een tentoonstelling werkt 
op zich al preventief. In 2013 heeft de Raad van Beheer een 
lik-op-stukbeleid ingevoerd en door inschakeling van de 
gedelegeerde van de Raad kan het team daarvan 
gebruikmaken. In de toekomst zal het HWT ook op andere 
kynologische evenementen worden ingezet, zoals 
Kampioenschapsclubmatches, windhondenrennen en andere 
sporten met de hond. Meer informatie in het november-
nummer van Onze Hond, dat eind oktober verschijnt.  

Oproep!
Heeft u voldoende kynologische kennis en wilt u 
meehelpen door gedurende een aantal dagen in het jaar 
tijdens kynologische evenementen actief te zijn als lid 
van het team? Stuur dan een e-mail naar:  
hwt@raadvanbeheer.nl 

 ‘RAAD HET RAS’ OP FACEBOOK
Op de Facebook-pagina van de 

Raad van Beheer kunt u iedere 
eerste dag van de maand 
meedoen aan het spel ‘Raad 
het Ras’. In samenwerking met 
fotopartner Kynoweb plaatsen 

we een foto van een rashond. 
De foto is troebel gemaakt 

en iedere twee dagen 
wordt een stukje van de 

originele, 
scherpe foto 

onthuld. Wie weet om welk ras het gaat, zendt de 
oplossing in. Onder de inzenders van het goede antwoord 
wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken van 
rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per foto 
telt uw eerste reactie mee.

Oplossing september
De rashond van de maand september was een flatcoated 
retriever. De winnaar is Marcella Alferink. Zij krijgt het 
boek van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

Kijk van de eerste dag van de maand op onze Facebook 
pagina www.facebook.com/raadvanbeheer, ‘like’ ons en doe 
mee met ‘Raad het Ras’!

 FCI: AANDACHT VOOR DE JEUGD
De Fédération Cynologique Internationale (FCI) heeft zeven 
jonge mensen, afkomstig uit alle windstreken, gevraagd 
een FCI-plan voor de toekomst te maken. De oprichtings-
bijeenkomst van deze groep werd gehouden op 29 en 30 
maart jl. en de eerste presentatie was in augustus, tijdens 
de World Dog Show in Helsinki. 
Dit belangrijke initiatief wordt geleid door sterke waarden: 
sportiviteit, verantwoordelijkheid, ondersteuning, educatie, 
gelijkheid, vooruitstrevendheid en loyaliteit. Deze waarden – in 
combinatie met creatieve en moderne ideeën – zullen 
jongeren in staat stellen om een stap voorwaarts te zetten en 
te bouwen aan de FCI van de toekomst. De leden van deze 
dynamische groep komen uit verschillende FCI-secties. Ze 
opereren onder leiding van vice-voorzitter Gerard Jipping.   

Achterliggende gedachte van deze groep is dat de 
jeugd van vandaag de leiders van morgen levert. 
Wij moeten onze jeugd daarom voorbereiden 
op de uitdagingen waarmee zij in de 
toekomst zullen worden geconfronteerd. 
Dat betekent dat bij de volgende generatie 
een blijvende interesse in honden moet 
worden aangewakkerd, en dat zij moet worden uitgerust 
met de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om 
leiderschap te kunnen uitoefenen.  

Meer informatie in de Winner Special van Onze Hond, op 
Facebook (facebook.com/4youngdoglovers), twitter  
(fci_youth) en Hashtag (#FCInext).    

Juiste antwoord september: Flatcoated Retriever

mailto:hwt@raadvanbeheer.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.facebook.com/4youngdoglove
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 DANCE ACT MET HOND IN HOLLAND’S GOT TALENT
Op zaterdag 30 augustus jl. gooide Brenda 
van den Hoek uit Goes hoge ogen in het 
RTL-programma ‘Holland’s Got Talent’. 
Dat deed ze in een dansact met haar hond 
‘Sterre’. Juryleden Chantal Janzen, Dan 
Karaty en Gordon zorgden ervoor dat 
Brenda doorging naar de volgende ronde. 
Een beestachtig mooie dans werd haar act 
genoemd. Maar liefst 1,5 miljoen mensen 
keken naar dit programma. 

De video van ‘Holland’s Got Talent’ is te 
bekijken op:  
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/
brenda-van-den-hoek-en-hond-sterre-uit-
goes-scoren-bij-holland-s-got-talent-
video-1.4510967#.VAMfMyRv9Io.facebook

Brenda van den Hoek is al sinds haar zevende jaar met dog dance bezig.  
Met Shelties en Border Collies is zij samen met haar moeder actief in diverse 
hondensporten en op shows.

 BENELUX WINNER SHOW ROTTERDAM
Wie van de exposanten je vroeger ook aansprak over de 
show in Rotterdam, meestal was de reactie: “Koffie met 
cake”! Dat is sinds 6 en 7 september definitief anders 
geworden. In samenwerking met de Raad van Beheer heeft 
de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam immers de 
eerste Nederlandse Benelux Winner Show mogen 
organiseren, uiteraard in de bekende hallen van Ahoy. En ja, 
de koffie met cake was er gelukkig ook nog.

Ruim 2.600 ingeschreven honden over twee dagen verdeeld 
is een prima score in een tijd waarin de inschrijvingen wat 
teruglopen. Natuurlijk zal de kynologische samenwerking 

tussen België, Nederland en 
Luxemburg die resulteert in de 
officiële titels ‘Benelux 
Winner’, ‘Benelux Jeugd 
Winner’ en ‘Benelux Veteranen 
Winner’ daar mede debet aan 
zijn. Maar belangrijk is dat dit 
concept lijkt aan te slaan. Ook 
de mogelijkheid om hier een 
kwalificatie voor Crufts te behalen, zal een aantal 
exposanten over de streep trekken om zich in te schrijven.  

Exposanten uit alle windrichtingen 
Het hardwerkende en altijd zeer gemotiveerde bestuur van 
de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam heeft 
exposanten uit alle windstreken weten te bereiken. Dat het 
grootste aantal ingeschreven honden toch uit Nederland 
afkomstig was, zal niemand verbazen. De Benelux Winner 
kende een aantrekkelijk aanbod aan standhouders en mooie 
rozetten voor de Benelux Winners, in combinatie met een 
certificaat van deelname voor iedere ingeschreven hond. Dat 
zijn toch leuke dingen voor de exposanten. 

Aan het eind van de dag verscheen er in de ere-ring een 
aantal erg mooie honden. Aan mevrouw Monique van 
Brempt de eer om de eindkeuring te verrichten. Haar BIS was 
de Pointer “Weimpoint Keep Smilin” van K. Lenaerts uit 
België. Achter bordje 2 de Middenslag Poedel Zwart 
“Curlfinch Collin” van mevrouw G.C. Kroes - Vink als RBIS. 

De Benelux Winner is een jaarlijkse show. De Benelux Winner 
is volgend jaar in Groningen op 28 februari en 1 maart 2015. 

Best In Show van de Benelux Winner 2014, Pointer 
“Weimpoint Keep Smilin” van K. Lenaerts uit België.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/brenda-van-den-hoek-en-hond-sterre-uit-goes-scoren-bij-holland-s-got-talent-video-1.4510967#.VAMfMyRv9Io.facebook
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/brenda-van-den-hoek-en-hond-sterre-uit-goes-scoren-bij-holland-s-got-talent-video-1.4510967#.VAMfMyRv9Io.facebook
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/brenda-van-den-hoek-en-hond-sterre-uit-goes-scoren-bij-holland-s-got-talent-video-1.4510967#.VAMfMyRv9Io.facebook
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/brenda-van-den-hoek-en-hond-sterre-uit-goes-scoren-bij-holland-s-got-talent-video-1.4510967#.VAMfMyRv9Io.facebook
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 ZILVEREN ERESPELDEN 2013

Tijdens de door de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar 
georganiseerde veldwedstrijd in IJzendijke op vrijdag 29 
augustus, heeft bestuurslid Hugo Stempher van de Raad 
van Beheer de laatste Zilveren Erespelden van 2013 
uitgereikt. Ben Troost en Cor Woets waren de gelukkigen.  

Ben Troost
Ben Troost, sinds 1989 keurmeester voor de veldwedstrijden, 
classificatie Dashonden, Lopende Honden, Zweethonden en 
Terriërs, was tot voor kort actief als voorjager. Ben heeft een 
schat aan wedstrijdervaring, was als keurmeester graag gezien 
en werd veelvuldig uitgenodigd. Hij was rechtvaardig, maar 
direct. Hij keurde niet om het keuren, maar wilde de voorjagers 

helpen goed te presteren. Na een 
periode waarin hij wat slechter 
ter been was – maar wel kwam, 
al was het maar voor de 
watertest – gaat het lopen hem 
nu beter af. Hoewel hij niet meer 
keurt, nam Ben wel de moeite 
om vanuit Haamstede naar 
IJzendijke te komen.

Cor Woets
Cor Woets is sinds 1992 
keurmeester voor de 
veldwedstrijden, classificatie 
Staande Honden en sinds 1994 
voor Retrievers. Hij is erelid van 
de Nederlandse Vereniging 
Langhaar. Zijn kennelnaam is 
‘van de jachtpassie’. Met 
Drentsche Patrijshond ‘Huib’ 
nam hij als eerste deel aan de 

apporteerwedstrijd van de KNJV in Oostelijk Flevoland. Met 
Drentsche Patrijshond ‘Sil’ is Cor begonnen met de 
veldwedstrijden en na ‘Sil’ is hij in 1980 overgegaan op de 
Duitse Staande Hond Langhaar. ‘Djura van de Liniedijk’ was 
zijn eerste Duitse Staande Hond Langhaar en met haar heeft 
hij ook aan veldwerk en KNJV-proeven meegedaan.
Daarna kwam ‘Rambo van de Jachtpassie’, zelf gefokt uit 
‘Djura’. Met ‘Rambo’ heeft Cor Woets veel prijzen gehaald. 
Zijn reu ‘Tiger Woods van de Eppenzolder’ is beste Duitse 
Staande Hond Langhaar Jeugd geweest en beste 
Continentale Staande Hond van het jaar. Cor Woets is een 
groot liefhebber van de jacht en vindt kennis overbrengen 
aan aankomende voorjagers heel belangrijk.

Zilveren Erespeld van de Nederlandse Kynologie

 SAMENWERKING CYNOPHILIA EN RAAD VAN BEHEER
De Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’ en de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gaan 
nauw samenwerken. In dit kader worden de 
hondensporten G&G, Agility en Flyball per 1 januari 2015 
bij de Raad van Beheer ondergebracht. Ten aanzien van de 
Winner Show, de Holland Cup en de Eukanuba World 
Challenge hebben beide organisaties de intentie 

uitgesproken om deze shows per direct 
gezamenlijk te organiseren. In de loop van 
2015 wordt bekeken hoe seminars, 
cursussen en andere opleidingstrajecten 
gezamenlijk tot 
stand kunnen 
worden gebracht.  

 NIEUWE WEBSITE FCI
De FCI heeft een nieuwe website: www.fci.be, met onder 
meer een nieuw ontwerp voor de rasstandaarden-sectie, 
een duidelijker ‘leden’-sectie onderverdeeld naar de vijf 
FCI-secties, en een vernieuwde kalenderfunctie. De 
‘Regelgeving’-sectie is nu onderverdeeld naar de 

verschillende disciplines en daardoor lezersvriendelijker 
geworden. Met de nieuwe ‘zoek’-functie kunt u nu 
makkelijker op zoek naar bepaalde onderwerpen.
Sinds 1 april 2014 zijn de FCI CACIB-showuitslagen al online 
en kunt u zelf de CACIB-certificaten downloaden. 

http://www.fci.be
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 NAUWE SAMENWERKING DUITSE KENNELCLUB ‘VDH’ EN RAAD VAN BEHEER
De Duitse ‘collega’ van de Raad van Beheer, de Verein für das Deutsche Hundewesen, 
is de overkoepelende organisatie in Duitsland voor alles wat met honden te maken 
heeft. Vorige maand kwamen de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer en de 
VDH samen in Amsterdam om met elkaar van gedachten te wisselen over een 
intensievere samenwerking.
Het gesprek verliep in een zeer open en constructieve sfeer. De punten van 
samenwerking die uit dit eerste overleg zijn gekomen:
•  Informatie-uitwisseling over elkaars producten en diensten, waaronder de ‘VDH 

Fokkersclub’ en de ‘Dag van de Hond/Tag des Hundes’.
•  Overleg over de wijze waarop de VDH en de Raad van Beheer samen met andere 

NGO’s de Europese malafide puppyhandel kunnen aanpakken.
•  Combinatietitel Shows Duitsland/Nederland naar analogie van de Benelux 

Winner titels.
•  Ondersteuning bij promotie van Wereldshow 2018.
•  Artikelen uitwisseling voor elkaars media.
•  Specifieke informatie-uitwisseling over veranderende regels die ook 

betrekking hebben op fokkers/deelnemers uit Duitsland en vice versa.
•  Samenwerking kynologie breed op internationaal vlak.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De delegatie van de VDH met de 
vertegenwoordigers van de Raad van 
Beheer (RvB): v.l.n.r. Gerard Jipping 
(RvB), Prof. Dr. Peter Friedrich 
(voorzitter VDH), Rony Doedijns (RvB), 
Jörg Bartscherer (directie VDH), Leif 
Kopernik (directie VDH), Paul Peeters 
(RvB). 

 EUKANUBA WORLD CHALLENGE KOMT NAAR AMSTERDAM!
Het is ‘wereldnieuws’ dat door de kynologische pers groot 
wordt opgepakt: de Eukanuba World Challenge (EWC) 
verhuist in 2014 van Orlando, Florida naar Amsterdam. 
Op zaterdag 13 december wordt de EWC in de RAI 
gehouden, tijdens de Amsterdam Winner Show. De 
organisatie is in handen van de Raad van Beheer in nauwe 
samenwerking met de Winner-organisatie.

De EWC is een unieke internationale competitie, speciaal 
georganiseerd om tophonden van over de gehele wereld 
te laten strijden om de Eukanuba World Challenge Cup. 
Fokkers uit alle windstreken krijgen de kans zich te tonen 
bij de beste vijftig honden. De deelnemende honden 
worden genomineerd door de nationale kennelclubs. In 
enkele gevallen worden ze geselecteerd vanwege de zeer 
goede resultaten die ze hebben behaald op de 
internationale CACIB-shows of tijdens kampioenschappen.

Internationaal vertrouwen
De keuze voor Europa, de Raad van Beheer, Amsterdam en 
daarmee de Winner Show, is gemaakt in samenwerking 
met de American Kennel Club en de FCI. Natuurlijk speelt 
de centrale ligging in Europa mee, terwijl de FCI just 
around the corner ligt. Maar het is eens en vooral een 
groot blijk van internationaal vertrouwen in de Raad van 
Beheer, in de Nederlandse kynologie en in de 125ste 
Winner Show. ‘Voor Nederland is dit weer een uitgelezen 
kans het imago van de Nederlandse Kynologie te 
verstevigen’, aldus Gerard Jipping, bestuursvoorzitter van 
de Raad van Beheer. 

Neusje van de zalm
Exposanten en bezoekers 
kunnen tijdens de 
Winner Show genieten 
van het neusje van de 
zalm. Tientallen 
tophonden zullen zich 
presenteren en er zullen 
ongetwijfeld veel 
‘kippenvel-momenten’ zijn. 

Meer informatie in de 
Winner Special van Onze 
Hond (november) en op  
www.raadvanbeheer.nl

De Raad van Beheer is vanaf 
2014 gastheer voor de 
Eukanuba World Challenge

Jippie!
Ik heb mijn 
DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups  
een verplicht DNA-afstammingsbewijs.
Goed nieuws voor pupkopers en voor 
rashondenfokkers!

Voor meer informatie  
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

http://www.raadvanbeheer.nl
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 BUITENLANDS SUCCES NEDERLANDS WATERWERKDUO

De uit Rockanje afkomstige André de Neeff behaalt aan de 
lopende band internationale watersport-successen met zijn 
Newfoundlanders Emiel, Eddie en Uri. 

Eind 2013 accordeerde de Raad van Beheer het programma 
Watersport met Honden. Sindsdien bestaat de mogelijkheid 
erkende Nederlandse waterwerkbrevetten te halen – iets dat 
in de ons omringende landen al jaren bestaat. Dat was de 
reden waarom steeds meer Nederlanders de grens 
overgingen om, bijvoorbeeld, in Duitsland, België, Frankrijk 
en Luxemburg op jacht te gaan naar die erkende brevetten.  

Sea Champion
André de Neeff is met zijn Newfoundlanders al sinds 2008 
actief over de grens en wist ook al vele successen te behalen. 
In 2012 haalde zijn hond Emiel als eerste Nederlandse hond 
de Duitse kampioenstitel ‘Sea-Champion’. En dat door drie 
keer in drie verschillende landen het hoogste 
waterwerkbrevet te behalen. Met Eddie werd deze titel in 
2013 behaald. 
In juni 2014 wist hij met zijn jongste hond Uri deze prestatie 
in Duisburg te herhalen. Uri haalde daarmee ook zijn laatste 
punt binnen voor DNK Wasserarbeit Champion, een 
kampioenstitel die nooit eerder door een Nederlandse hond 
werd behaald. Deze titel wordt toegekend als drie keer het 
hoogste Duitse D-Diplom wordt behaald. 

Coupe de France
Nog een hoogtepunt dit jaar was de uitnodiging voor André en Uri 
voor de jaarlijkse, prestigieuze Coupe de France, een van de twee 
grootste waterwerkwedstrijden in Frankrijk. Hiervoor worden 
slechts de twintig beste honden uitgenodigd. Het gaat dan om 
honden die het jaar daarvoor minstens drie keer gestart zijn in het 
Selectif, het hoogste wedstrijdniveau in Frankrijk, en die daarbij de 
hoogste scores hebben gehaald. 
Het was vorig jaar voor het eerst dat een Nederlandse hond 
startte in het Selectif, op zich dus al uniek. Nog mooier was het 
dat Uri zich dit jaar ook plaatste voor de Coupe de France. Deze 
happening vond plaats in het eerste weekend van augustus in 
Plan d’eau des Hommes. André en Uri wisten een prachtige 7de 
plaats te behalen, een prestatie om trots op te zijn! De kans is 
overigens groot dat dit Nederlandse waterwerkduo volgend jaar 
weer een uitnodiging krijgt voor de Coupe de France. Hun scores 
in het Selectif van dit seizoen zijn nog hoger dan die van vorig jaar. 

Veelbelovend
Het internationale waterwerk mag zich ondertussen 
verheugen in steeds meer belangstelling, dus hopelijk volgen 
meer Neder landse successen in de toekomst. In de gelederen 
van de Wasser arbeitsgruppe (WAG) Colonia, de vereniging van 
André, die ook samenwerkt met de Landseer Club Nederland, 
zit een aantal teams dat erg veelbelovend is. Overigens niet 
alleen met Newfoundlanders en dat maakt deze prachtige 
sport des te leuker!

André de Neeff met Newfoundlander Uri tijdens de Coupe de 
France 2014



Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX  Amsterdam
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De teksten in RAADAR overnemen in uw 
clubblad of op uw website? Prima idee, 
maar graag met bronvermelding.

 VOOR DE AGENDA
Okt. + nov. 2014:  Raad van Beheer Fokkerstour, zie 

www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
5-6 oktober 2014:  IJsselshow, Zwolle  

www.ijsselshow.nl
1-2 november 2014:  Dogshow Bleiswijk,  

www.dogshowbleiswijk.nl
6 december 2014:  Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (alleen leden). Houtrust in 
Hooglanderveen.

12-14 december 2014:  Holland Cup, Eukanuba World 
Challenge en Winner Show 
Amsterdam, www.winnershow.nl

19-21 december 2014:  Kerstshow, www.kerstshow.com
10 januari 2015:  Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer
11 januari 2015: Hond van het Jaar Show 2014,  

www.raadvanbeheer.nl/
hondvanhetjaar 

28 februari -  Benelux Winner, Groningen
1 maart 2015:  

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, 
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 
Windhondenrensport en Werkhonden zie: 
www.raadvanbeheer.nl/agenda

 MELD U AAN VOOR RAADAR…
…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van 
Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

 RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android tablet. U 
kunt de app downloaden via: 
App Store Apple
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
Android Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.
raadar.android&hl=nl 

 STUUR RAADAR DOOR…
…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 
fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen die 
op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de Raad van 
Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)hondenwereld.

 LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en 
downloaden via de website van de Raad van Beheer: 
www.raadvanbeheer.nl/raadar

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer 
Like en share onze berichten op Facebook met uw 
Facebook-vrienden.

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013
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