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BESTUUR, DIRECTIE EN ALLE MEDEWERKERS 
VAN DE RAAD VAN BEHEER WENSEN U EN UW 

VIERVOETERS SFEERVOLLE KERSTDAGEN EN EEN 
MOOI, SUCCESVOL EN VOORAL GEZOND 2019!

BEREIKBAARHEID BUREAU RAAD VAN BEHEER
Het kantoor van de Raad van Beheer is in verband met de feestdagen gesloten van 24 tot en met 26 december. 

De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een minimale personele 

bezetting. Telefonische wachttijden kunnen oplopen en reacties kunnen wat langer op zich laten wachten. Graag 

uw begrip daarvoor.
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HOND2018: EDUCATIEF DAGJE UIT VOOR HOND EN GEZIN

Duizenden hondenliefhebbers uit alle windstreken verzamelden zich 14, 15 en 16 december jl. in de Amsterdam 

RAI. Hond 2018, hét hondenevenement van Nederland, stond dit jaar in het teken van ‘houden van honden’. 

Naast de hondenshows Holland Cup en Amsterdam Winner Show genoten bezoekers van een beursgedeelte en 

educatief programma boordevol demonstraties, workshops en wedstrijden. 

Aan de hondententoonstellingen namen dit jaar enkele 

duizenden honden deel die gezamenlijk bijna 300 rassen 

vertegenwoordigen. Voor de Holland Cup en Amsterdam 

Winner Show was een internationaal team van keur mees

ters aangetrokken. Het werd weer een mooi kyno logisch 

weekend. Wel waren er minder inschrijving en dan vorig 

jaar, doordat veel exposanten een keuze moesten maken 

in het enorme aanbod aan tentoon stellingen in Noord 

Europa en velen eerder dit jaar kozen voor deelname aan 

de World Dog Show in de RAI. Het aantal standhouders 

was minder dan vorig jaar. De bezoekersaantallen haalden 

de gebudgetteerde aantallen helaas niet.  

Diversiteit

“Hond2018 bood een diversiteit aan leuke activiteiten 

voor hond en gezin. Bezoekers maakten tijdens 

interactieve workshops kennis met diverse honden

sporten, variërend van Agility en Hoopers tot Jacht

training en Dog Dance”’, aldus directeur Rony Doedijns. 

Ook waren er demonstraties van ‘honden met een baan’, 

FOTO’S: KYNOWEB

Hond2018 ademde een gezellige en gemoedelijke sfeer en zorgde voor een prachtig weekend voor hondenliefhebbers...
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zoals detectie en 

assistentiehonden. “Net als 

voorgaande edities was ook 

dit jaar het rassendefilé een 

populair programma onder

deel. Hondenliefhebbers zien 

de meest populaire en 

opvallende rassen voorbij 

komen en leren alles over 

hun specifieke rasken

merken. Leuk én leerzaam!” 

Winnaars

De ‘Best in Show’ titel van de 

Holland Cup werd op vrijdag 

gewonnen door de Petit 

Basset Griffon Vendéen 

Cookie Crunch Van Tum

Tum’S Vriendjes van Gwen 

Huikeshoven. De ‘Best in 

Show’ Winner 2018 werd de 

witte Grote Poedel Afterglow 

Poppa Don’t Preach van 

Jason Lynn. Nederlands 

kampioen in Junior Handling 

werd Jorisa van Lenthe.  

Strenge welzijnsrichtlijnen

De Raad van Beheer stelde 

een Hondenwelzijnsteam 

samen dat toezicht houdt op 

het welzijn van alle honden. 

Zaken als het niet beschikken 

Best in Show Amsterdam Winner

Best in Show Holland Cup

Winnaar Junior Handling
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over vers drinkwater, het te lang op de (trim)tafel staan en 

te lang in een bench zitten waren aandachtspunten.  

De gezondheid en het welzijn van honden staan centraal 

bij alle hondenshows die onder auspiciën van de Raad 

van Beheer worden georganiseerd. Het Fairfok

programma (gestart in 2014 onder regie van de Raad van 

Beheer) waarin diverse stakeholders samenwerken om 

tot gezonde en sociale Nederlandse honden te komen, 

werpt duidelijk vruchten af. Tijdens Hond2018 was er een 

speciale Fairfokstand, waar de bezoekers meer 

informatie ontvingen over dit succesvolle programma. 

Afscheid RAI en Holland Cup

We praten even bij met Hugo Stempher, Raad van 

Beheerbestuurder en een van de organisatoren van 

Hond2018. Hij is blij met hoe het evenement verloopt, 

ondanks het teruggelopen aantal inschrijvingen en 

helaas ook minder bezoekers. ‘Met het Hondconcept is 

een evenement neergezet dat niet alleen rechtdoet aan 

showhonden, maar ook aan het hele fenomeen “houden 

van honden”. Hij memoreert ‘het eind van een tijdperk’, 

namelijk het afscheid van de RAI als showlocatie (zie 

kader). ‘Wat de nieuwe locatie gaat worden weten we 

nog niet, maar we verwachten dat het in de regio 

Amsterdam zal blijven.’ Er is nog een ander afscheid, 

namelijk van de Holland Cup: ‘We hebben besloten dat 

we in Nederland vanaf 2021 geen dubbelshows meer 

organiseren – een vorm die niet heeft gebracht wat we 

ervan verwachtten. Dan moet je als Raad van Beheer het 

goede voorbeeld geven en daarom hebben we besloten 

de Holland Cup niet meer te koppelen aan de Winner 

Amsterdam. We nemen zowel van de RAI als van de 

Holland Cup met pijn in het hart afscheid.’ 

In onze Fairfokstand konden bezoekers alles te weten komen over het succesvolle Fairfokprogramma
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Rondstruinen

Wie wilde, kon samen met zijn hond deelnemen aan 

workshops en clinics. Maar je kon op Hond2018 ook 

gewoon lekker rondkijken. Bezoeker Marcel Kalk uit 

Veendam is er met zijn Mechelse Herder Pablo: 'We 

hebben het prima naar ons zin. Pablo is voor het eerst 

mee op zo'n groot hondenevenement en hij doet het heel 

goed. Voor mij is het de tweede keer, vorig jaar zonder 

hond, dit jaar met hond. Hartstikke leuk om met andere 

eigenaren van Mechelse Herders te praten en weetjes uit 

te wisselen. Het leukste vind ik het rondstruinen langs de 

vele kraampjes, maar ook de demo’s zijn geweldig – zo 

heb ik genoten van het eendendrijven met een Schotse 

Herdershond!' 

Mooiste stand

De prijs van de verkiezing ‘Mooiste stand van het 

Hondendorp 2018’ ging naar de Ierse Water Spaniel 

Afscheid RAI na 129 jaar 

Op 14 december nam de Raad van Beheer officieel afscheid als oudste 

klant van de RAI. Na 129 edities van de Winner komt er een einde aan een 

lange samenwerking. Na de World Dog Show in augustus jl. en Hond2018 

als laatste evenementen is het nu tijd om te kijken naar een nieuwe locatie 

waarmee de juiste invulling gegeven kan worden aan het vernieuwde concept 

Hond, pas send bij de huidige inzichten omtrent het aantal inschrijvingen, 

standhouders en overige mogelijk heden in 2019. 

De RAI heeft volop begrip voor de nieuwe weg die de 

Raad van Beheer inslaat. De directie bood de Raad van 

Beheer bij het afscheid twee gelimiteerde 

kopergravures aan, waarop de oude binnenstad van 

Amsterdam en het Stadhuis op de Dam staan afge

beeld, met op de voorgrond een honden tentoon

stelling. De gravures werden in ontvangst genomen 

door directeur Rony Doedijns en voorzitter Jack 

Alberts. Ze passen goed in de stijl van het kantoor van 

de Raad van Beheer aan de Emmalaan. Deze bijzon

dere geschenken zullen daar een speciale plaats 

krijgen. Bekijk hier een mooie historische terugblik 

Deze penning kregen deelnemers 

aan de Amsterdam Winner in 1927. 

Ook toen al in de RAI...

Krantenartikel uit 1948 over de Winner in de RAI 

https://youtu.be/VHDBGQ5nuKY
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Vereniging Nederland. De zelfgemaakte 

beelden, mooie foto’s en de uitgebreide 

informatie over het oorspronkelijk 

gebruik van het ras zorgen voor de 

overwinning. Nettie Zindel, die de stand 

namens de vereniging aankleedde, 

ontvangt een certificaat, een Prins

verrassingspakket en twee kaartjes voor 

een lezing naar keuze van de Raad van 

Beheer Kennis Tour 2019. Nettie: 

'Hartstikke leuk dat we winnen, maar ik 

heb er ook wel erg mijn best voor 

gedaan. Ik zit in het bestuur van de 

vereniging en doe het graag. Het is een 

kleine vereniging, er zijn maar 85 

honden van dit ras in Nederland, er zijn 

slechts vijf fokkers actief en we hebben 

maar heel incidenteel pups. Ik promoot 

het ras graag en het werkt: mensen zijn 

heel enthousiast over deze honden.' 

Afscheid Monique van Wijk

Nog een afscheid: kunstenares Monique van Wijk staat voor de laatste keer met haar schilderijen op Hond: ‘Het 

doet me wel wat, dit afscheid. Ik ben hier 25 jaar geleden begonnen en het is steeds een zeer belangrijke schakel in 

mijn werk geweest. Hier ontmoette ik mijn klanten, hier kon ik laten zien wat ik kan. Maar nu is het tijd om te gaan. 

De Winner verhuist, ik verhuis niet mee. Met pijn in het hart, maar ik denk dat het een goede beslissing is.’ 

Monique rolde 25 jaar geleden de kynologische wereld 

binnen door een echtpaar dat zij in opdracht had 

geschilderd. ‘Zij hadden een jonge Sharpei en daar had ik 

voor de aardigheid een schilderij van gemaakt. Ze waren 

heel enthousiast en tipten me om mijn werk op een 

hondententoonstelling te laten zien. Dat deed ik en ik was 

meteen verkocht: dit was wat ik wilde!’ Uiteindelijk stond ze 

op meerdere grote shows per jaar, waaronder 

Dortmund. Daar komt nu een einde aan: ‘De 

laatste jaren veranderden de sfeer en de 

systematiek van de grote shows zodanig, dat het 

minder interessant voor mij werd. Ik blijf wel 

schilderen, maar ik ga mijn publiek op een andere 

manier benaderen. Ik ga mijn werkterrein 

verleggen van grote shows naar clubmatches en 

ook via social media weet ik een goed publiek te 

bereiken. Ook ga ik me weer wat meer toeleggen 

op het portretteren van mensen.’

Traditie is sinds 1995 dat Monique de Best in 

Show van de Winner Show portretteert als 

onderdeel van de hoofdprijs. Houdt dat nu ook 

op? ‘Nee, dat wil ik wel blijven doen, daarvoor 

hoef ik niet met een stand aanwezig te zijn. Sowieso 

maak ik altijd een afspraak achteraf met de winnaar om 

alles te regelen.’ Zo gebeurde het ook met het portret 

van Frosty Snowman van Gwen Huikeshoven, de Best 

in Show op de World Dog Show 2018. ‘Het portret is 

inmiddels klaar en hangt hier in de stand. Gwen komt 

het aan het eind van Hond2018 ophalen.’ Mooie traditie.

Mooiste stand van het Hondendorp 2018



7Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 19   |   december 2018 Raadar

Raad van Beheer Youth

Onze jeugdclub was er dit jaar ook weer met een stand 

en een eigen demonstratiering. Daar presenteerden de 

kids dagelijks een leuk programma met demonstraties en 

workshops. Met als klap op de vuurpijl een Agility

wedstrijd voor de jeugd op zondag. Begeleidster Mariska 

Vijvers vertelt: 'Nu mensen weten dat we hier staan en 

dat er wat te beleven valt, krijgen we veel aanloop. Youth 

krijgt steeeds meer bekendheid, en dat is geweldig.’ De 

jeugdclub ontwikkelt een cursus voor kynologenclubs en 

rasverenigingen die iets voor kinderen willen organiseren 

en daar handvatten voor zoeken. Hier op Hond2018 laten 

ze voorbeelden daarvan zien. Mariska: ‘Men kan straks 

een beroep op ons doen voor een lesprogramma, 

bestaande uit modules die je op zichzelf staand kunt 

geven maar ook als geheel, naar gelang de behoefte.’ 

Goed bezig!

Keurmeesters

De veelgevraagde allround keurmeester Jochem 

Eberhardt uit Duitsland reist gemiddeld tweemaal per 

maand over de wereld om honden te keuren. Hij is zeer 

enthousiast over de organisatietalenten van de 

Nederlandse kynologie in het algemeen en van Hond in 

het bijzonder. ‘De Raad van Beheer weet hoe het werkt 

en dat merk je aan alles. Ook de World Dog Show eerder 

dit jaar zat uitstekend in elkaar. Vooral het feit dat er zo 

veel vrijwilligers meewerken en dat ze zo goed zijn 

opgeleid en ingewerkt, dwingt veel respect af. Dat vind je 

niet in veel andere landen. Daarnaast helpt het snel 

elektronisch vastleggen en verwerken van de resultaten 

om het allemaal soepel en duidelijk te laten verlopen.’ 

Best In Showkeurmeester Ekaterina Senashenko uit 

Rusland is een zeer ervaren allround keurmeester, die over 

de hele wereld keurt  zo'n veertig shows per jaar. Best In 

Show keuren deed ze ook al vele malen, maar toch vindt ze 

haar optreden in de finale van de Amsterdam Winner Show 

spannend en heel speciaal. 'De Amsterdam Winner is een 

Stand Raad van Beheer Youth
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wereldberoemde show, het is ook een van de oudste 

shows. Ik kom hier al heel lang als bezoeker en als 

keurmeester. Maar Best In Show keuren, het grote moment 

van iedere grote show, dat is wel even wat anders! Best in 

Show op de Amsterdam Winner staat al heel lang hoog op 

mijn verlanglijstje, dus was heel blij toen ik werd 

uitgenodigd! Ik kon het eerlijk gezegd bijna niet geloven. Als 

je wordt gevraagd de belangrijkste keuze van het hele 

evenement te maken, een grote verantwoordelijkheid, dan 

heeft men kennelijk heel veel vertrouwen in je. Dat voelt 

heel goed, dan heb je het goed gedaan.’

Exposanten

Exposant Kim van Oosten uit Almere showt met haar 

Bullterrierpup Floor op de Winner en is heel tevreden 

over de prestaties van haar telg. ‘We kregen een 

‘belovend’, dus vallen we niet in de prijzen, maar ik ben 

hartstikke trots op hem. Dit was een mooie oefening voor 

hem, als hij wat ouder is gaan we het serieus aanpakken.’ 

Carol Peffers uit Londen, Engeland, showt met haar 

Middenslag Schnauzer, peper en zout, Miccosukees 

Playboy. Ze is gelukkig: 'Hij is bij de Holland Cup Best of 

Breed geworden en mag zich nu Nederlands Kampioen 

noemen!' Carol is vol lof over de organisatie van 

Hond2018: 'Het is hier altijd goed geregeld, iedereen is 

ontzettend aardig en hulpvaardig en we zijn dol op de 

heerlijke cake die hier wordt geserveerd!'

We spreken Jorisa van Lenthe met de vierjarige Berner 

Sennenhond Sebb – kennelnaam DeVael Loud ‘n Proud. 

Jorisa: ‘Sebb vindt het hier hartstikke leuk en hij is helemaal 

Stand van de Nederlandse rassen

Prijzen genoeg te winnen op de Winner
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op zijn gemak. Twee jaar geleden werd hij Best of Breed en 

zijn vader verleden jaar.’ Later wordt Jorisa met Sebb 

kampioen Junior Handling, zie elders in dit artikel.

Bape Nentjes uit Urk showt met Grote Poedels, en met 

succes: ‘We hebben vandaag (zaterdag, red.) alles 

gewonnen wat we maar konden winnen! Daar zijn we 

heel blij mee. Dit zijn allemaal jeugdhonden, met onze reu 

gaan we voor de titel Beste Jeugdhond.’

Partners aan het woord

Ralf de Wit van Eukanuba is in zijn nopjes met Hond2018: 

‘Het evenement zit weer goed in elkaar. Vrijdag was een 

gezellige dag, met veel studenten. Vandaag (zaterdag, 

red.) is het wat rustiger, maar aan de sfeer 

ligt dat niet. Het is hier hartstikke gezellig 

en gemoedelijk.’ Het honden snackbuffet 

in de Eukanubastand trekt voortdurend 

hongerige snackers. Ralf: ‘Dat loopt 

lekker door, de honden kunnen nu al aan 

een uitgebreid kerstdiner. En er wordt niet 

met mes en vork ge geten, dus onze 

schoon maak ploeg heeft het druk!’

Linn van der Borst is lid van het CareTeam 

van Prins Petfoods, dat gratis 

voedingsadviezen geeft. Ook zij is 

tevreden: ‘Fokkers met wie we 

samenwerken praten we bij over onze 

noviteiten, maar ook nieuwe mensen die 

geïnteresseerd zijn in ons programma.’ Prins heeft dit jaar 

de Healthcheck geïntroduceerd. Linn: ‘We presenteren 

hier testkits om urine en ontlasting van honden te 

onderzoeken. We geven ze aan fokkers mee om te 

kunnen inzetten om te zien of de spijsvertering van hun 

honden in orde is.’ In de Prinsring worden behalve het 

rassendéfilé allerhande clinics en demonstraties gegeven 

die veel publiek trekken. 

Marketingmedewerkster Djody van de Wiel van Royal 

Canin is enthousiast over Hond2018: ‘Onze hal is heel 

gezellig, er is heel veel te doen: leuke kraampjes, een 

leuk programma in onze Royal Caninring.’ Over de 

aanloop is ze tevreden: ‘Het is drukker dan vorig jaar, 

toen het weer niet meezat. We hebben de opzet wat 

aangepast, waardoor mensen makkelijker binnenlopen.’ 

Royal Canin lanceert op Hond2018 een nieuw product: 

Puppy Protech, een innovatieve ondersteuning voor de 

groei en ontwikkeling van (zwakkere) pasgeboren pups. 

Djody: ‘We hebben er lang aan gewerkt en zijn heel trots 

dat we het nu kunnen presenteren.’

Bekijk hier een mooie sfeerimpressie van Hond2018

https://youtu.be/MwrlMaEFUxQ

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

https://youtu.be/MwrlMaEFUxQ
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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FAIRFOK-VERGADERING IN WOUDENBERG: WE GAAN DOOR!

Op 22 november jl. kwamen de deelnemers aan het Fairfok-programma bijeen in Woudenberg voor een 

evaluatieve vergadering. Omdat het programma formeel dit jaar ten einde loopt, maakte men pas op de plaats om 

te zien wat Fairfok, dat in 2014 startte, heeft opgeleverd. 

Ook werd gekeken naar de toekomst, waarbij alle 

deelnemers het erover eens waren dat het Fairfok

overlegplatform door moet gaan op de ingeslagen weg.

Alle deelnemers aan deze uiterst positief verlopen 

vergadering waren het erover eens dat er veel is bereikt, 

maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Daarom wil 

men doorgaan, liefst in gezamenlijkheid met het 

inmiddels ontstane overlegplatform en in de goede sfeer 

waarin het programma de afgelopen jaren zijn beslag 

kreeg. Een uitgebreide eindrapportage waarin ook de 

evaluatie van 22 november zal worden meegenomen, 

verschijnt naar verwachting begin 2019. Hij zal op een 

nader te bepalen datum worden aangeboden aan de 

minister van LNV. We houden u op de hoogte!

BOEK ‘TRAINEN MET EEN TWIST’ VAN 
JUDITH LISSENBERG

Judith Lissenberg heeft twee passies: schrijven en honden. Ze maakte van schrijven 

haar vak en haar vrije tijd gaat op aan het leven en werken met honden, met als 

specialiteit het creatief lesgeven aan zowel hondeneigenaren als instructeurs. 

Belangrijk in het (honden)leven vindt ze GLBZ: Gewoon Lekker Bezig Zijn.

Judith’s lezing ‘Creatief lesgeven voor hondentrainers’ die in 2013 bij de 

Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en –opleiding 

(O&O) in première ging, leidde tot een serie over creatief lesgeven in Los Vast, 

het tijdschrift van O&O. Die serie leidde weer tot deze bundel. Wilt u weten wat 

creatief lesgeven is en leren hoe u leuke én nuttige oefeningen voor mens en 

hond op maat maakt? Lees dit boek, laat handlers lachen en maak honden blij!

Judith Lissenberg: ‘Trainen met een twist. Creatief lesgeven. Zo maak je leuke én 

nuttige oefeningen voor mens en hond op maat’, ISBN 9789 0903 1256 9, 122 pagina’s, paperback, €17,95. Het boek is 

verkrijgbaar via www.hondenopvoeding.nl en via www.mediaboek.nl. 

Ook de promotie van het boek pakt 

Judith Lissenberg creatief aan.

http://www.hondenopvoeding.nl
http://www.mediaboek.nl
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UPDATE AUTOMATISERING: IT FOR DOGS

In september 2018 is Vx Company gestart 

met de bouw van een systeem dat het 

huidige Darwin-systeem moet vervangen. 

De samenwerking met extern ingehuurde 

IT-professionals en de medewerkers van de 

Raad van Beheer verloopt soepel. En dus is er 

alle vertrouwen in een succesvolle oplevering 

van het nieuwe systeem medio 2020. 

Het team van Vx Company is inmiddels goed 

ingewerkt in de materie en alle betrokken 

medewerkers zijn zeer enthousiast. Het is 

voor hen weer eens wat anders dan de 

standaard ITsystemen bij verzekeringsmaat

schappijen en landelijke en lokale overheden. 

Samenwerking

De samenwerking met twee door de Raad van Beheer 

ingehuurde ITprofessionals verloopt soepel. Samen met 

de medewerkers van de Raad van Beheer en Vx 

Company vormen zij een team met ieder zijn eigen 

expertise en inbreng. Door het huidige inzicht in de 

database van Darwin verwachten wij dat de omzetting 

naar het nieuwe systeem straks goed zal verlopen.

Fasegewijze realisering

In fase 1 is het team gestart met het opzetten van de 

dekaangifte. Daarna is de geboorteaangifte aan de beurt 

en zo komen alle stappen in het proces aan bod, tot aan 

de stamboomafgifte in een vereenvoudigde versie. 

Verder wordt in fase 1 gewerkt aan andere processen die 

te maken hebben met de Stamboekhouding. 

In fase 2 worden de processen uit fase 1 verder 

uitgewerkt en worden andere modules gerealiseerd, 

zoals die voor het verwerken van de 

tentoonstellingsuitslagen. 

In de laatste fase worden de koppelingen met andere 

databases gemaakt en zal er gewerkt worden aan de 

laatste stappen van de omzetting naar het nieuwe 

systeem. We verwachten het nieuwe ITsysteem medio 

2020 in gebruik te kunnen nemen.

Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij die 

natuurlijk graag.

In dit schema krijgt u een indruk van de te volgen route en de te nemen 

stappen in het bouwproces.

https://petsplace.nl/vipclub
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IN MEMORIAM EVERT WIELDRAAIJER

Op 11 december jl. overleed in Arnhem Evert Wieldraaijer, 

rasgroepkeurmeester voor FCI groep 1 en 2. In Evert verliezen we een 

belangrijk ambassadeur voor de Nederlandse kynologie. 

Evert Wieldraaijer was onder meer oudvoorzitter van Kynologenclub Arnhem 

en van de bekende Pinkstershow waaraan hij vele jaren zijn medewerking 

heeft verleend. Als voorzitter van de Vereniging van Keurmeesters op 

Kynologisch Gebied in Nederland zette hij zich zo’n vijftien jaar geleden met 

zijn team in voor de vernieuwing en verbetering van het opleidings en 

examenbeleid voor exterieurkeurmeesters. 

Evert was een graag geziene keurmeester en mentor voor veel fokkers en 

keurmeesters. Hij was Lid in de Orde van OranjeNassau, drager van de 

Gouden Erespeld en de Gouden Draagpenning van de Nederlandse 

kynologie. De Nederlandse Kynologie is Evert heel veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en belangrijke 

bijdrage aan het vormgeven van onze mooie hobby, het ‘houden van honden’ in Nederland. 

Amsterdam, Raad van Beheer

FCI WIJZIGT RASNAAM: DOGO 
CANARIO WORDT PRESA CANARIO

De FCI laat weten dat zij gehoor hebben gegeven aan het 

verzoek van de Real Sociedad Canina de Espana (de Spaanse 

kennelclub) om de naam van de “Dogo Canario” te veranderen 

in “Presa Canario”. Deze nieuwe naam geldt met ingang van 1 

januari 2019.

De FCI General Committee heeft besloten met deze 

naamsverandering akkoord te gaan. De FCI nomenclatuur en de 

rasstandaard worden geupdate aan het eind van december 2018. De Raad van Beheer zal de FCI hierin volgen en de 

aanpassingen eveneens per 1 januari 2019 doorvoeren.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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NEDERLANDSE KAMPIOENEN BAANRENNEN EN COURSING 2018

In dit artikel geven we een beknopt overzicht van 

diverse windhondenrennen die het afgelopen jaar 

zijn gehouden om de titel Nederlands Kampioen op 

verschillende afstanden.

Korte baan 280 meter

Op 3 juni 2018 werd het Nederlands Kampioenschap korte 

baan, 280 meter, georganiseerd door de Windhonden 

Renvereniging ZuidHolland op de renbaan in Rotterdam. 

In totaal kwamen er 53 honden aan de start.

Nederlands Renkampioen 2018 op de 280 meter werden:

 → Whippetteef Magic Lady off Gasbyfirst

 → Whippetreu  Madaki’s Mad Dog

 →  Afghaanse windhondreu Fhanouk van de Bremmen

 → Greyhoundteef Vigorous Marcena

 → Greyhoundreu Blakes Rascal

Korte baan 350 meter

Op 30 juni 2018 werd het Nederlands Kampioenschap 

korte baan, 350 meter, georganiseerd door de 

Windhonden Renvereniging Rijssen op de renbaan in 

Rijssen. Het was zonnig en warm en er kwamen 79 

honden aan de start.

Nederlands Renkampioen 2018 op de 350 meter werden:

 → Whippetteef Chasing Lanes Hot Top

 → Whippetreu Vitali Klytsjko Twirlwinds

 → Greyhoundteef Abbigail van de Sanpollia

 → Greyhoundreu Angry Angel’s Someone Special

 → Afghaanse windhondreu Farao van de Bremmen

 → Afghaanse windhondteef Farah van de Bremmen

Tizpa Porgouhar Isfandiyar

Magic Lady 

Of Gasbyfirst

Fhanouk Van 

De Bremmen

Blakes Rascal

Angry Angels 

Someone Special

Chasing Lane’s Hit Gold

Abbigail Van De Sanpollia

Farah Van De Bremmen
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Lange baan 475 meter

Op 5 augustus 2018 werd het Nederlands 

Kampioenschap lange baan, 475 meter, georganiseerd 

door de Pekelder Windhonden Renclub op de renbaan in 

Oude Pekela. Het was zonnig en warm en er kwamen 28 

honden aan de start.

Nederlands Renkampioen 2018 op de 475 meter werden:

 → Whippetteef Chasing Lanes Hit Gold

 → Greyhoundteef Abbigail van de Sanpollia

Coursing

Op 15 september 2018 werd het Nederlands 

Kampioenschap Coursing georganiseerd door de Osse 

Windhondenrenvereniging ‘t Haasje op een terrein in 

Werkendam. Het was droog en zonnig en er kwamen 59 

honden aan de start.

Nederlands Kampioen Coursing 2018 werden:

 → Whippetteef Oppies Challenge Proud Mary

 → Whippetreu  Desigual of Gentle Mind

 → Afghaanse windhondteef Ephyra van de Bremmen

 → Afghaanse windhondreu HakimDev el Harakat

 → Salukireu Tizpa Porgouhar Isfandiyar

Speciale 
aanbieding

10 
NUMMERSvoor 
€ 35,00 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Volg ons op  en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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SEMINAR OVER ZES NATIONAAL ERKENDE RASSEN

Op maandagavond 10 december jl. organiseerde de Raad van Beheer een seminar over de zes Nationaal Erkende 

Rassen. Sectie- en/of groepskeurmeesters voor de sectie/rasgroep waarin deze rassen ingedeeld zijn, werden na 

het bijwonen van dit seminar benoemd. De sfeer in de zaal was zeer goed, alle aanwezigen hebben van en met 

elkaar kunnen leren. Een geslaagde avond!

MAS en Chodsky Pes

Rachel DijkhorstNoij vertelde gepassioneerd over de 

Miniature American Shepherd, ook wel afgekort tot MAS. 

Ze had haar eigen 10 maanden oude MAS meegenomen, 

zodat de aanwezigen ‘live’ konden zien dat het een 

energiek, actief en levendig hondje is. Hoewel hij het 

zonder de aanwezigheid van het hondje moest stellen, 

kon Rony Doedijns een goed beeld geven van de 

Chodsky Pes. Met dank aan de Tsjechische Kennel Club 

kon hij veel vertellen over dit kleine herdertje. 

De zes erkende rassen 

 → Miniature American Shepherd, FCI groep 1 sectie 1.6

 → Chodsky Pes, FCI groep 1 sectie 1.7

 →  RusskoEvropeyskaya Ovchark (voorheen Vostochno 

Evropeyskaya Ovcharka), FCI groep 1 sectie 1.7

 → Barbado da Terceira, FCI groep 1 sectie 1.9

 → Cão de Gado Transmontano, FCI groep 2 sectie 2.3

 →  Prazsky Krysarik, FCI groep 9 sectie 9.11

Russische herdershond

Daarna was het de beurt aan Nadjia Timmermans

Kadenko om te vertellen over de trots van Rusland: de 

Russische Herdershond (RusskoEvropeyskaya Ovchark). 

Twee prachtige honden toonden hun kalme maar 

waakzame karakter in de zaal en ondersteunden de vele 

foto’s in de presentatie.

Portugese rassen

Na een korte pauze vertelde John Wauben over twee 

Portugese rassen. Zijn presentatie over de Barbado werd 

ondersteund door drie rasvertegenwoordigers, waardoor 

de toegestane variatie in het ras getoond kon worden. 

Van de Cão de Gado Transmontano was weliswaar geen 

hond aanwezig, maar John’s persoonlijke ervaringen met 

deze honden tijdens hun oorspronkelijke werk schetste 

een duidelijk beeld van een nobele, zelfstandige waker 

die leeft voor zijn baas en schaapskudde.

Praagse Rattler

Als laatste ras besprak Rony Doedijns het veelzijdige 

gezelschapshondje de ‘Praagse Rattler’. Ook over deze 

hond had het land van herkomst veel informatie gestuurd, 

waardoor de overeenkomsten en verschillen met andere 

rassen goed duidelijk zijn geworden.
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BELGISCHE GAIA VOERT CAMPAGNE TEGEN MALAFIDE 
HONDENHANDEL

De Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA voert campagne tegen de illegale handel en import van (te jonge) 

puppy’s uit Oost-Europa. Centraal in de campagne staan zeven getuigen die één ding gemeen hebben: ze werden 

allemaal opgelicht door een broodfokker.

Het aantal klachten van mensen die opgelicht werden 

door een broodfokker, blijft jaar na jaar stijgen. Ook bij 

GAIA regent het klachten. Deze klachten heeft zij 

omgezet in een campagne. In een emotionele 

documentaire vertellen zeven getuigen over hoe ze 

opgelicht werden door een broodfokker. Bij drie getuigen 

stierf de puppy amper enkele dagen na aankoop aan één 

of andere ziekte.

Oost-Europa

Elk jaar worden tienduizenden puppy’s door handelaars 

vanuit OostEuropa (voornamelijk Slovakije, Tsjechië en 

Hongarije) naar België getransporteerd waar ze 

terechtkomen bij broodfokkers. “Al te vaak zijn de jonge 

dieren ziek, zwak, niet gesocialiseerd en zijn ze veel te 

vroeg bij de moeder weggehaald. Sommigen overleven 

de lange rit, dicht op elkaar gepropt in kleine kratten, van 

OostEuropa naar ons land niet.”

Mijd de broodfokker

Voor GAIA is de oplossing: adopt, don’t shop. En wil je 

toch per se een puppy van een bepaald ras? Ga dan niet 

langs bij een broodfokker. Want elke koper houdt het 

systeem van dierenleed in stand. In het kader van Fairfok 

voeren in Nederland de Dierenbescherming, de 

Hondenbescherming en het LICG campagne tegen 

malafide hondenhandel.

Meer informatie op 

www.eenpuppykopen.be. 

Of bekijk de GAIA-documentaire.

BESLUITEN 48e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN 
BEHEER 2018

Op zaterdag 1 december 2018 vond de 48e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder treft 

u de besluitenlijst aan.

 →   Notulen 46e Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2018  

– vastgesteld (met inachtneming van tekstuele 

wijzigingen)

 →  Begroting 2019 – goedgekeurd

 →   Verkiezing Financiële Commissie – de heer R. Boekholt 

en mevrouw L. StoppkotteLinschoten zijn herkozen

Belangrijke mededelingen

 →   Update IT 

 →   Update inschrijvingen honden, standhouders en 

sponsoring Hond/Winner 2018

 →   Update WDS 2018 

 →  Update Fairfok

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

https://vimeo.com/301565507
http://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/algemene-vergadering-av
http://www.puppyverschillen.nl


17Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 19   |   december 2018 Raadar

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR SPEURHONDEN 2019

Op 1 en 2 december jl. werd in Nieuw-Weerdinge (Dr.) 

het Nederlands Kampioenschap voor Speurhonden 

gehouden, georganiseerd door NBG-vereniging De 

Monden. Uitblinker en winnaar was Roland Scholten met 

zijn jonge Duitse Herder Sita van Meerblick die een totaal 

van 190 punten bij elkaar speurden. Met deze overwinning 

kwalificeerde het duo zich voor deelname aan het 

Wereldkampioenschap in Horni Briza, Tsjechië, in 2019.

Behalve Roland Scholten lukte het Anja Matekovic met 

haar Duitse Herder Henry ‘t Palmaleinehof om zich te 

plaatsen. Harrie ten Have met zijn Duitse Herder Zazou van 

Kleyn Hammer plaatste zich als reserve. 

Droge zomer

Deelname aan het Nederlands Kampioenschap is mogelijk na het afleggen van een zestal selectieexamens. Door de 

droge zomer vond een groot aantal speurcombinaties hun Waterloo bij deze selectieexamens en dus was het aantal 

aanmeldingen dit jaar lager dan de Commissie Werkhonden gewend is. 

Uitdaging

In NieuwWeerdinge in de kop van Drenthe zijn 

geweldige speurvelden die ook optimaal werden 

gebruikt. Zo konden de geleiders met hun honden 

op zaterdag speuren op weilanden, en op zondag 

op akkerland. Sporen van circa 1½ kilometer, met 

zeven voorwerpen en verleidingssporen erin, zijn 

een uitdaging voor deze speurneuzen. Ging het op 

de weilanden nog prima, op de akkerlanden werd 

door veel honden het verleidingsspoor 

aantrekkelijker gevonden dan het te volgen spoor 

en moesten dus worden afgefloten. Uiteindelijk 

bereikten maar drie deelnemers een 

eindklassering door te slagen over twee dagen.

Naam Geleider  Ras:  Naam:    Ver.:  Zat:  Zon:

               NK  NK

Roland Scholten DH  Sita van Meerblick  VDH  94  96

Henk Graas  DH  Luna    NBG  80  85

Harrie ten Have DH  Zazou van Kleyn Hammer VDH  72  90

Elle Willemse  Arts DH  Yetta von Haus Valkenplatz VDH  94  60

Anja Matekovic  DH  Henry ‘t Palmaleinehof  NBG  96  55

Peter van Oorschot MH  Halden NPA Detection Dog NBG  93  50

Bianca Gubbels MH  Negunder Isha   NBG  90  30

Carlo Vervoordeldonk  DH  Darek Strbsky Stit  NBG  86  12

Willem Helder  DH  Jumping ‘t Palmaleinehof NBG  19  21

Wilma Wolvers  DH  Enzo vom Rothebachquellchen VDH    

Winnaar Roland Scholten geflankeerd door Henk Graas en 

Harrie ten Have

Roland Scholten deed het uitermate goed op de akker
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ROLAND SCHOLTEN: “DE VIJF P’S ZIJN MIJN GEHEIM”

Topdarter Roland Scholten, oud-international en dartscommentator bij RTL7, is al vele jaren actief in de 

werkhondensport. Begin december won hij met zijn driejarige Duitse Herderteefje Sky (Sita van Meerblick) het 

Nederlands Kampioenschap Speurhonden (zie vorige pagina). Zijn motto: de vijf P’s (perfect planning prevents 

pathetic performance). Een kort interview. 

Sinds wanneer doe je aan 

hondensport?

‘Net als met het darten ben ik er op 

mijn 17e mee begonnen. Darts speel je 

altijd binnen, ik wilde voor het 

evenwicht ook een buitenactiviteit 

doen. Toen ik stopte met voetballen zei 

mijn vader (een liefhebber van Duitse 

Herders) waarom ga je geen honden 

africhten? Dat vond ik een goed idee, 

en zo begon ik met de IPO

hondensport. Elke week op mijn fietsje 

naar de club. Een heerlijk tegenwicht 

voor het darten.’ 

Hoe is het om Nederlands kampioen te worden?

‘Heel leuk! Of ik nou darts speel, blaasvoetbal of 

sjoelbakken  ik ga om te winnen. Dus heb ik mijn uiterste 

best gedaan om me te kwalificeren. Zo heb ik keihard 

getraind met Franjo Matekovic, de absolute top op dit 

gebied. Hij heeft me een heleboel geleerd en dat is goed 

van pas gekomen. Overigens mijn welgemeende 

complimenten aan HSV De Monden in NieuwWeerdinge, 

want die hebben dit kampioenschap uitermate goed 

georganiseerd, samen met de Commissie Werkhonden, 

keurmeesters, spoorleggers en wedstrijdleiders!’

Je won met afstand. Zijn jullie zo goed of is het mazzel?

‘Bij aanvang stond ik al tweede in de ranking, dus 

daarvóór hadden we het al heel goed gedaan. Maar je 

hebt ook mazzel nodig, want je hebt met levende have te 

maken. Na de eerste proef in het veld stond ik twee 

punten achter op Anja Matekovic, dat was spannend. 

Gelukkig hadden Sky en ik de volgende dag op de akker 

meer geluk dan Anja. Maar het bleef spannend tot en met 

de laatste hond. Vanuit het darten heb ik wel het 

voordeel dat ik mijn zenuwen heel goed onder controle 

kan houden en onder druk kan presteren.’

Wat is je geheim?

‘Ik werk altijd volgens de vijf P’s: Perfect Planning 

Prevents Pathetic Performance! Zorg ervoor dat alles waar 

jij invloed op hebt, ook perfect in orde is: goede training, 

al je spullen op orde, niets aan het toeval overlaten. 

Daarom train ik met de beste mensen die in deze tak van 

hondensport te vinden zijn – voor speurwerk kies ik dan 

voor zo’n topper als Franjo. Dat je vervolgens met 

levende have te maken hebt en er altijd iets kan 

gebeuren waardoor je hond is afgeleid, blijft een 

gegeven. Maar dan ligt het in elk geval niet aan jou!’

Wat zijn de overeenkomsten tussen darten en 

speurwerk?

‘Grote gemene deler is dat je in beide sporten in control 

moet zijn. Zoals gezegd moet je de finesses van de sport 

kennen door met heel goede mensen te trainen, maar je 

moet je ook goed voorbereiden en heel gefocust zijn. En 

het is logisch: als je niet voldoende traint kun je ook geen 

wonderen verwachten. Ik train twee, drie keer per week, 

dan loop ik ergens in het veld of op een akker met Sky te 

trainen met drie of vier collegasporters en lopen we van 

tevoren uitgezette sporen. Gezellig én goed voor de 

samenwerking met je hond.’

Volgend jaar naar het WK in Tsjechië. Hoe zie je je 

kansen?

‘Je weet het nooit, maar natuurlijk wil ik daar ook weer 

winnen! Ik ga keihard trainen met Sky, we bootsen alle 

mogelijke situaties na die we daar zouden kunnen 

verwachten en proberen op die manier zo goed mogelijk 

voorbereid te zijn.’

Topdarter Scholten begon al met hondensport op zijn 17e. ‘Een mooi tegenwicht 

voor het darten’
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FCI-SCHORSING LUXEMBURG DOGSHOWS OPGEHEVEN

De tijdelijke intrekking van het CACIB voor het houden 

van FCI-shows door de FCL (Féderation Cynologique 

Luxembourgeoise) die de FCI eind juni had ingesteld 

wegens misstanden tijdens eerdere shows, is per 3 

december jl. opgeheven. 

Dit betekent dat exposanten hun honden weer kunnen 

inschrijven voor de Luxemburg Dogshow en dat deze 

show een onderdeel blijft van ons gezamenlijke initiatief, 

de Benelux Winner Shows.

De reden voor de schorsing was dat er tijdens eerdere 

shows helaas ernstige misstanden plaatsvonden. Zo 

hadden enkele exposanten hun honden bij hoge 

temperaturen in auto’s achtergelaten en werden enkele 

honden op zeer ruwe wijze behandeld tijdens de shows. 

Voor de FCI is het welzijn van de honden van het grootste 

belang. Met deze schorsing heeft de organisatie een 

duidelijke, krachtige boodschap willen afgeven en de FCL 

aangezet maatregelen te nemen om herhaling van 

dergelijke incidenten te voorkomen en te voldoen aan de 

eisen die de Luxemburgse overheid aan hen stelt. Naar 

aanleiding van positief overleg tussen de Luxemburgse 

autoriteiten en de FCL besloot eerstgenoemde weer 

toestemming te verlenen voor het organiseren van de 

Luxemburg Dogshows. Aansluitend ging de FCI op 3 

december over tot intrekking van de ingestelde schorsing. 

(Zie ook Benelux Winner Show, elders in deze Raadar)

MIS HEM NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW

Volgende maand is het alweer zover: de Hond van het 

Jaar Show 2018. Deze geweldige show, met de mooiste 

honden van het land, wordt gehouden op 13 januari 2018 

in De Flint, Amersfoort. Dat mag u niet missen, hetzij als 

(genodigde) deelnemer, hetzij als toeschouwer!

In 2018 kunnen honden zich tijdens de CAC (CACIB) shows 

en kampioenschapsclubmatches kwalificeren. Wilt u nog 

eens nalezen hoe een hond zich kan kwalificeren, kijk dan 

op de website. Eind oktober ontvingen de eigenaren van 

de gekwalificeerde honden een uitnodiging om hun hond 

aan te melden en mee te dingen naar de titel “Beste Hond 

in Nederlands bezit van 2018”.

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het 

Jaar show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst 

hieronder:

 → Rasgroep 1 Dhr. Dick Baars

 → Rasgroep 2 Dhr. Rob Douma

 → Rasgroep 3 Mevr. Mieke JansenKalshoven

 → Rasgroep 4 Dhr. Theo Viets

 → Rasgroep 5 Mevr. Corry Saes

 → Rasgroep 6 Dhr. John Wauben

 → Rasgroep 7 Mevr. Rini LeenenCompen

 → Rasgroep 8 Dhr. Hans Stigt

 → Rasgroep 9 Dhr. Hildeward  Hoenderken

 → Rasgroep 10 Dhr. Gerard Jipping

 → Veteranen Mevr. Iona OnstenkSchenk

 → Nederlandse Rassen Mevr. Erica Bakkerv.d. Woestijne

 → Best in Show Dhr. Wout Arxhoek

Inschrijven (op uitnodiging)

Alleen honden die zich op de Kerstshow nog kwalificeren 

kunnen nog tot 31 december worden ingeschreven. 

Mocht u menen dat uw hond gekwalificeerd is, maar 

heeft u nog geen inschrijfuitnodiging ontvangen, neem 

dan contact op met hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl. 

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar show ook als 

toeschouwer bezoeken. Meer informatie hierover vindt u 

op onze website. Meer over de Hond van het Jaar Show, 

waaronder gedragsregels, vindt u op de speciale 

webpagina.

mailto:hondvanhetjaar%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
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HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 →  22-23 december Kerstshow KNON Venray  

CACCACIB

 →  1 - 3 februari Dog Show Eindhoven   

CAC/CACIB

 →  17 februari Gezelschapshondenshow Zutphen 

CAC

 →  1 - 3 maart Martinidogshow Groningen  

CAC/CACIB/Benelux Winner

BEGIN MAART: BENELUX WINNER SHOW IN GRONINGEN

Komend jaar wordt de internationale Benelux Winner Show op 2 en 3 maart in 

Groningen gehouden, als onderdeel van de Martinidogshow die op 1 maart van start 

gaat. De Benelux Winner en Benelux jeugdwinner kwalificeren zich voor Crufts 2020. De 

Inschrijving sluit op 10 februari 2019 - of eerder als het maximumaantal  ingeschreven 

honden is bereikt. De Benelux Winner wordt gesponsord door partner Eukanuba.

Om in aanmerking te komen voor de organisatie van 

deze titelshow in Nederland, moet men aan een aantal 

criteria voldoen. Niet alleen moet de locatie voldoende 

plaats bieden voor een dergelijke show, men moet ook 

een intentieverklaring tekenen en een projectplan en 

begroting indienen, die goedgekeurd moeten worden 

door de Raad van Beheer. De Martinidogshow voldoet 

prima aan alle eisen en criteria. 

Bijzonder

Het evenement van 2019 wordt heel bijzonder en bestaat 

uit twee shows en drie showdagen. Op vrijdag 1 maart 

vindt een jubileumshow plaats met CAC/CACIB, de 

”Peerd van ome Loeksshow”. 

Voor elke best of breed is er 

het “Peerd van ome Loeks” in 

special edition en voor elke exposant een rozet. De Best 

In Show ontvangt een replica van de Martinitoren van 

45 cm hoog. Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 

wordt vervolgens de Benelux Winner met CAC/CACIB 

gehouden.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en 

inschrijvingen gaat u naar 

www.martinidogshow.nl

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is het 

verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te tonen 

aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het 

paspoort van uw hond te controleren. 

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/

specifieke-agendas

http://www.kerstshow.com
https://www.dogshoweindhoven.nl
http://www.gezelschapshonden.nl/
http://www.martinidogshow.nl
http://www.martinidogshow.nl
https://www.eukanuba.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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SPREEKUUR VOORZITTER RAAD VAN BEHEER
Raad van Beheervoorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in 

Amsterdam. Voor de maand januari is er geen vaste datum gepland, maar kunt u desgewenst een afspraak maken.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo 

spoedig mogelijk contact met u op.

NIET VERGETEN: CRUFTS IN MAART 2019

Van 7 tot 10 maart aanstaande wordt in het Engelse Birmingham de jaarlijkse 

Crufts gehouden. De grootste hondenshow van de wereld, waar meer dan 20.000 

rashonden aan deelnemen, waaronder ook de nodige Nederlandse honden.

Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, 

kunt u op Crufts ook genieten van tal van 

hondensportwedstrijden, demonstraties van 

politiehonden en blindengeleidehonden, workshops en 

clinics. Ook vindt u er alle mogelijke producten voor 

honden, zoals boeken, verzorgingsproducten, leibanden, 

trainingshulpmiddelen, video’s, kleding, 

toilettageproducten, schilderijen en zelfs juwelen!

Meer informatie over het evenement vindt u op de 

website van Crufts. 

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

mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.crufts.org.uk/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/
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HULPHOND NEDERLAND ZOEKT GASTGEZINNEN

Hulphond Nederland zoekt gastgezinnen 

die willen zorgen voor moederhonden en 

hun pups. De moederhond woont bij het 

gastgezin en krijgt, onder begeleiding van 

een gastgezinbegeleider, haar nestje. Ook 

worden de pups uit dit nestje bij het gezin 

gesocialiseerd. Hulphond Nederland zoekt 

gastgezinnen die ervaring hebben met het 

houden van honden en liefst met kennis en 

kunde om een bevalling te kunnen begeleiden. 

“Gastgezinnen met een moederhond besteden 

veel tijd aan het socialiseren en observeren van 

de pups. De informatie die wij in die eerste paar 

weken van het gastgezin ontvangen, is enorm 

waardevol”, aldus Saskia Spanjaard van Hulphond 

Nederland. “Het voordeel van het fokken van onze eigen 

pups is dat we de honden al van begin af aan goed leren 

kennen. Zo kunnen we ze niet alleen beter matchen aan 

een gastgezin, maar uiteindelijk ook aan de cliënt.” 

Regio’s en meer informatie

De vraag naar de inzet van hulphonden groeit en de stichting 

wil daarom meer pups aan de opleiding laten starten. 

Hulphond Nederland zoekt momenteel gastgezinnen 

voor haar moederhonden en nestjes in de volgende 

regio’s:

 → Den Bosch – Oss  Nijmegen

 → Rotterdam

Wilt u meer weten over wat het betekent om gastgezin 

voor een moederhond en nestje te zijn? Neem dan 

contact op met Hulphond Nederland via 

inkoop@hulphond.nl of telefoon 0486411878.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
NOVEMBER 2018

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 de maand november 

zijn: Lilian Kamps (boek Fokken van rashonden), Shimay Lieven (cadeaubon) 

en Els van Wijk (boek Kynologische Kennis 1). Van harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de PuppyEnquête? 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
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mailto:inkoop%40hulphond.n?subject=
https://hulphond.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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KENNIS TOUR OVER HARTZIEKTEN BIJ HONDEN

Op woensdagavond 19 december jl. hield specialist cardiologie Marjolein den Toom in Ermelo de lezing “Van 

puppyruis tot echoscreening; vragen en antwoorden over hartziekte bij rashonden”. De toehoorders gaven als 

waardering een 8,6 voor de inhoud en een 9,2 voor de spreker. 

Wat doe ik als mijn puppy hartruis heeft? Verdwijnt die 

ruis nog, of niet? Welke hartziekte komt binnen mijn ras 

vaak voor? Moet ik mijn hond laten screenen op 

hartziekte? Door wie kan ik mijn hond het beste laten 

screenen? Zijn alle hartziektes erfelijk? Bij mijn hond is 

een hartziekte vastgesteld, wat nu? Zomaar wat vragen 

waar hondenliefhebbers mee zitten en waarvan de 

antwoorden lang niet altijd duidelijk zijn. Cardioloog 

Marjolein den Toom, als specialist verbonden aan de 

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht, 

behandelde deze en andere vragen aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke onderzoeken. 

Kennis Tour in 2019

Met veel enthousiasme kunnen wij voor de Kennis Tour 

2019 de volgende thema’s en sprekers bekendmaken:

 →  De voor(oor)delen van graanvrije voeding en andere 

fabels en feiten; weet je hoe het werkelijk zit? Door 

Esther HagenPlantinga.

 →  Hormonen! De invloed van hormonen op de 

ontwikkeling van de jonge hond. Door Sam Turner.

 →  ECVOonderzoek; oogaandoeningen en –onderzoek 

bij honden, door Roswitha van de Sandt.

 →  De wereld van kleuren bij honden. Door Marjoleine 

Roosendaal. 

Meer inhoudelijke informatie over de lezingen, data, 

inschrijven en dergelijke vindt u vanaf januari 2019 op 

onze website.

‘RAAD HET RAS’ DECEMBER: 
SCHIPPERKE

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 het Schipperke. Winnaar van 

deze maand is Caroline Krabshuis. Zij heeft haar prijs inmiddels 

thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

Marjolein den Toom was de laatste spreker van dit jaar

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
http://www.databankhonden.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 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.

12 januari 2019:   Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

(uitsluitend op uitnodiging)

13 januari 2019:  Hond van het Jaar Show 2018

26 mei 2019:   Dag van de Hond thema ‘Hond & Ras’ 

(www.dagvandehond.nl)

22 juni 2019:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

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

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

