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FAIRFOK: EERSTE F3-NEST OUTCROSS WETTERHOUNEN 
GEBOREN!

Op 24 oktober werd het eerste F3-nest met acht 

pups geboren binnen het outcrossprogramma van de 

Wetterhounen. De geboorte verliep zeer vlot en de 

gewichten zijn indrukwekkend: van 440 tot 560 gram. 

Goed nieuws voor dit mooie Nederlandse ras!

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetter-

hounen (NVSW) heeft een fokprogramma lopen om de 

genenpool van het ras te vergroten en dat is nodig: met 

nog geen 1.000 dieren wereldwijd en 10-12 nesten per 

jaar blijft het aantal stabiel, maar stijgt de inteelt. Met 

alle risico’s van dien.

Teefje: Minke

Toen de rasvereniging met dit programma begon, werd als 

eerste een Labrador Retriever ingekruist. Uit dat nest 

kwamen een reu en enkele teven door de keuring om 

verder te worden ingezet. Uit een van de teefjes werd 2,5 

jaar geleden een nest gefokt met een oudere Wetterhoun-

reu. Hieruit werd helaas maar één pup geboren: een teefje 

genaamd Minke. Dit hondje is onlangs bevallen van de 

eerste F3-pups in het outcrossprogramma. 

Alle kleuren

Minke is een eenkleurige zwarte teef en ze werd gedekt 

door een eenkleurige zwarte reu. Bij de Wetterhoun zijn 

alle kleuren toegestaan. Zowel Minke als haar partner, 

Tsjalle Kryn fan de Beemsterklei, bleek alle kleurmogelijk-

heden in zich te dragen. In het nest van acht pups zijn 

zwarte, zwartbonte en bruinbonte pups geboren. Als 

F2-hond heeft Minke een kwart labradorbloed in zich, en 

haar kinderen derhalve een achtste. 

Zoals het zich nu laat aanzien vertoont dit nest qua 

uiterlijke kenmerken geen verschil met raszuivere 

Wetterhounen. De pups hebben een G2-bijlagestamboom 

en worden gezien als volwaardige Wetterhounen. Hun 

nageslacht zal weer gewone NHSB-stambomen krijgen.
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UPDATE FOKKEN MET KORTSNUITIGE RASSEN

Op 21 en 28 oktober jl. organiseerde de Raad van Beheer twee informatieavonden voor fokkers van 

kortsnuitige rassen. Deze avonden waren bedoeld om de fokkers en andere geïnteresseerden een update 

te geven over de huidige situatie van de wetgeving, de inhoud van het fokbegeleidingsplan en mogelijke 

scenario’s voor de toekomst. 

Voor wie deze avonden heeft gemist, hebben wij een update op onze website geplaatst.

MIS HEM NIET: DE HOND VAN HET JAAR SHOW 2019 

Nog even en dan is het zover: de Hond van het Jaar Show 2019. Deze geweldige show, met daarin de kynologische 

“crème de la crème”, wordt gehouden op zondag 12 januari 2019 in De Flint, Amersfoort. Dat mag u niet missen, 

hetzij als (genodigde) deelnemer, hetzij als toeschouwer!

De Hond van het Jaar Show 

onderscheidt zich van andere 

tentoonstellingen, niet alleen doordat 

hier de top van de rashonden in 

Nederland aanwezig is, maar ook door 

de entourage. Het is traditie dat men 

zich feestelijk kleedt voor deze show 

en de honden tip-top worden voor-

gebracht en goed te zien voor iedere 

bezoeker. Net als de honden zien ook 

de exposanten en keurmeesters er op 

hun best uit. 

Deelnemers 

Inmiddels hebben de eigenaren van gekwalificeerde 

honden een bevestiging van hun kwalificatie ontvangen, 

met daarop een referentienummer. Met dit nummer 

kunnen zij inschrijven. Wie meent recht te hebben op een 

kwalificatie, maar deze niet heeft ontvangen, kan een 

e-mail sturen naar hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl. 

Mogelijk hebben wij nog geen aanmelding ontvangen 

van de rasvereniging als het gaat om een Clubwinner. 

Inschrijvingen zonder referentienummer worden niet in 

behandeling genomen. 

Keurmeesters 

Voor deze show hebben we een heel team van de beste 

keurmeesters klaarstaan om de honden te keuren. Bekijk 

de keurmeesterslijst hieronder:

 → Rasgroep 1: Mark Wibier

 → Rasgroep 2: Nadjia Timmermans-Kadenko

 → Rasgroep 3: Wim Wellens

 → Rasgroep 4: Lex Quartel

 → Rasgroep 5: Leon Scholten

 → Rasgroep 6: Jan Coppens

 → Rasgroep 7: Jos Dekker

 → Rasgroep 8: Annemiek van Luyck-Grevelink

 → Rasgroep 9: Wendy van Oosten

 → Rasgroep 10: Anita Gielisse

 → Veteranen: Pieter Burema

 →  Beste Hond van de Nederlandse rassen: Marjoleine 

Roosendaal

 →  Best In Show (de beste hond van het jaar in Nederlands 

bezit): Dick Baars

Show bijwonen?  

Wilt u de show bijwonen? Gebruik dan het formulier op 

onze website om online bezoekerskaartjes te bestellen. 

De kaartjes liggen dan op uw naam klaar bij de entree. 

Misschien ten overvloede, maar gezien de ruimte zijn 

bezoekhonden niet toegestaan. 

Heeft u nog vragen? Stuur dan e-mail naar 

hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl

of kijk op de website.

Dit jaar worden opnieuw de mooiste honden van het jaar op deze catwalk geshowd

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/update-fokken-kortsnuitige-honden
mailto:hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/tickets-hondvanhetjaar/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/tickets-hondvanhetjaar/
mailto:hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2019/
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Een feestelijke en waardige afsluiting van 

het showseizoen 2019, dat moet de Kerst 

Winner Show worden. Deze combinatie van 

de Kerstshow van de Kynologenclub Nijmegen 

Noviomagum en de Winner Show mikt op een 

gezellige kerstsfeer, goede bereikbaarheid 

en betaalbaarheid, en een ‘Winner-waardig’ 

mooie aankleding. U kunt er genieten van 

schitterende honden die in alle tien de FCI-

rasgroepen strijden om de titels, maar ook van 

demonstraties, workshops en een gezellige 

hondenbeurs. 

De Winner Show verhuist van Amsterdam naar 

Gorinchem, nadat vorig jaar werd besloten het 

evenement niet meer in de RAI te houden. Het 

zoeken van een nieuwe locatie was niet moeilijk. 

Dé decembershow is de Kerstshow van de 

Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum. Een 

goed georganiseerde show met een mooie staat 

van dienst. En hij wordt gehouden in de 

Evenementenhal Gorinchem, een schitterende 

moderne accommodatie, goed bereikbaar met 

openbaar vervoer en auto, centraal gelegen in 

het land. 

Kerst Winner Show 21 en 22 december in Gorinchem

Winner Show 2018, Gwen Huikeshoven en Frosty Snowman worden reserve Best In Show

Evenementenhal Gorinchem tijdens de Kerstshow 2018
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Hond Event: demo’s en workshops 

Het Hond Event, dat u kent van de afgelopen drie jaar, 

wordt iets afgeslankt voortgezet. In de erering kunt u 

dagelijks vanaf 10.00 uur genieten van een programma over 

het werken en sportief bezig zijn met je hond. Dit 

programma loopt door tot het begin van de erekeuringen 

om 15.00 uur. Op zaterdag starten we met een demo van 

het Werkhonden Promotie Team, gevolgd door demo’s FCI 

Obedience, de nieuwe sport Detectie (Tau Track) door 

Natascha van der Heiden, onze jeugdafdeling Youth, het 

Nederlands kampioenschap Junior Handling en een 

demonstratie Dogdance van Brigitte van Gestel.

Op zondag start om 10.00 uur de Youth-afdeling met 

demo’s, gevolgd door demo’s FCI Obedience, Detectie, het 

Werkhonden Promotie Team, debutanten Junior Handling 

en afsluitend een demo Dogdance van Brigitte van Gestel. 

Bekijk het exacte programma inclusief beschrijvingen. 

Beurs

Zoals u inmiddels gewend bent, is er ook weer een 

gezellige hondenbeurs, met tal van stands waar u 

accessoires en gadgets voor honden kunt kopen of 

informatie over allerhande hondenzaken kunt krijgen. Wilt 

u weten welke stands u op Hond2019 kunt verwachten? 

Kijk dan op de lijst van standhouders. 

Betaalbaar

Voor de Kerst Winner Show zijn de tarieven betaalbaar 

gehouden en is het showtarief voor de hele inschrijf-

periode gelijk. De deelname aan de koppel- en fokkers-

klasse is gratis.  

 → Jongste Puppy/Puppy-klasse: € 40,-

 → Alle overige individuele klassen: € 55,-

De inschrijving van exposanten verloopt uitsluitend via 

www.onlinedogshows.eu/nl en sluit absoluut op 

10 december!

De toegangsprijs voor bezoekers is € 10,00 per persoon. 

Voor kinderen/studenten/65+ is de toegangsprijs € 7,50. 

Parkeren kan al voor € 6,-/dag.

Sponsors

Het evenement wordt als vanouds gesteund door een 

aantal vaste partners, te weten Purina Proplan, Konink-

lijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, internationaal 

mediapartner Our Dogs, magazine Onze Hond en 

Kynoweb. Hoofdsponsor is  

Royal Canin. 

Meer informatie, zoals de keurmeesterlijst en veelgestelde 

vragen, vindt u op www.winnershow.nl en  

www.hond-event.nl.   
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Junior Handling, onderdeel van het Hond Event. Deze foto is van vorig jaar.

Meer informatie en bestellen via 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

SPECIALE KERST WINNERSHOW ACTIE: 
VOOR SLECHTS €19,95  

NORMALE PRIJS € 29,95; UW KORTING €10,-!
Reserveer nu uw exemplaar via communicatie@raadvanbeheer.nl

A� alen en betalen tijdens Kerst Winner Show.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 

reserveer 

nu!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 
in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 
Nederland.

Diana Striegel
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 
lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 
later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

https://www.royalcanin.nl/
https://www.hond-event.nl/programma/timetable/
https://www.hond-event.nl/standhouders/
http://www.onlinedogshows.eu/nl
http://www.winnershow.nl
http://www.hond-event.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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De Commissie Agility is hét regelgevende orgaan voor de sport Agility onder de Raad van Beheer. De commissie wordt 

benoemd door de Raad van Beheer. Wil je onderdeel uitmaken van deze commissie en mee kunnen beslissen welke 

kant de Agility in Nederland op gaat, dit is je kans! De Raad van Beheer is namelijk op zoek naar een

COMMISSIELID (M/V)
EN

COMMISSIELID MET FINANCIËLE INTERESSE (M/V)

Mensen die passie hebben voor Agility en bereid zijn zich als vrijwilliger in te zetten voor deze sport, worden van 

harte uitgenodigd te solliciteren.

Wij zoeken kandidaten die:

 → affiniteit met Agility hebben; dit is een pre, maar voor de financiële functie niet speciaal vereist;

 → beleid en bestuursbesluiten in- en extern uitdragen; 

 → actief meedenken om de Agility-sport verder te ontwikkelen;

 →  (voor de financiële functie) een financiële achtergrond hebben en op termijn voor de functie van 

penningmeester willen gaan.

Solliciteren

Stuur op één A4’tje jouw motivatie voor toetreding tot de commissie, jouw ervaring met Agility of andere 

kynologische activiteiten, eventuele bestuursfuncties, alsmede overige ervaring die relevant kan zijn. Stuur je 

motivatie vóór 15 december 2019 per e-mail naar: sporten@raadvanbeheer.nl. 

Meer informatie over inhoud en taken van de Commissie Agility vind je op onze website. Vragen over deze 

vacature kun je per e-mail stellen aan de commissie: commissieagility@raadvanbeheer.nl of aan de 

projectafdeling Sporten van de Raad van Beheer: sporten@raadvanbeheer.nl. 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

mailto:sporten@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/vacatures-commissie-agility
mailto:commissieagility@raadvanbeheer.nl
mailto:sporten@raadvanbeheer.nl
http://www.databankhonden.nl
https://hartvoordieren.nl/


Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils! 

Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Checklist fokkers

Hulpmiddel met overzicht 
procedures en regels voor 

het online aanmelden 
nestje stamboompups.

Fokkers helpen 
fokkers

 Een netwerk van 
fokkers in je eigen 

regio waar je terecht
 kunt met vragen.

Fokker Servicelijn

We nemen contact met 
je op voor antwoord op je 

vragen op het moment 
dat het jou uitkomt.

Raadar 
Fokker Special

 Nieuwsbrief met 
informatie specifi ek

 voor fokkers.

Informatiedag 
professionele 

fokkerij 

Deskundige sprekers 
tijdens een hele dag 

vol informatie.

FokkersCafé

Ontmoetingsplek voor 
fokkers op locatie in 

              de regio.

Servicegesprek

Maak een afspraak 
met onze ervaren 

buitendienstmedewerker.
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              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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KORT VERSLAG ROYAL CANIN MASTERS 2019

Op 28 oktober jl. werd in samenwerking met KC De Kempen in Geldrop alweer het vijftiende Royal Canin Masters 

georganiseerd. Alleen combinaties die tijdens het wedstrijdseizoen voldoen aan de selectie-eisen voor deze wedstrijd, 

mogen het tegen elkaar opnemen. Een mooie afsluiting van het Agility-seizoen 2019. Kort verslag van Leon Roumen.

Sinds 2016 sponsort Royal Canin deze laatste grote 

wedstrijd van het jaar, waarvan de winnaars in de klassen 

Small, Medium en Large zich automatisch plaatsen voor 

de European Open van het daaropvolgend jaar. 

Winnaars

De winnaars van Royal Canin Masters 2019 zijn geworden 

Djillz & Natasja Ebben in de klasse Small, Aiden & 

Annemijn Wilde in de klasse Medium en Chase & Jacco 

Mager in de klasse Large. Van bestuurslid Gabri Kolster, 

portefeuillehouders Sporten, ontvingen zij de 

wisselbeker, de rozet en een mooie cheque van Royal 

Canin. Ook ontvingen de winnaars van 2018 na het 

inleveren van “hun” wisselbeker een replica van deze 

felbegeerde prijs.

Intermediate 

Volgend jaar zal er voor het eerst een winnaar in de 

klasse Intermediate zijn. Maar omdat de Intermediate-

hoogte nog niet is geïntroduceerd bij de FCI, zal er nog 

geen ticket voor de European Open 2021 aan vast zitten 

voor de winnaar. Wil een intermediate-combinatie mee-

dingen naar een ticket voor de EO 2021, dan zal deze 

moeten starten in de Large-klasse.
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De winnaars vlnr: Jacco Mager & Chase (L)– Annemijn Wilde 

& Aiden (M)–   Natasja Ebben & Djillz (S)

De winnaars van 2018 vlnr: Tanja Wiersma, Patrick Slokkers, 

Marisa Figee & bestuurslid Gabri Kolster

Masters – Hall of Fame

JAAR LARGE MEDIUM SMALL

Cynophilia-Masters

2005 Ton vd Laar-Djo Jurgen Smit-Ashley Marjo de Ruijter-Jente

2006 Walter Sontrop-Dice Connie Katoen-Bibi Natasja Ebben-Djoura

2007 Ton vd Laar-Djo Marjo Thijssen-Sep Natasja Ebben-Zoe

2008 Walter Sontrop-Eli Sharon Broeders-Filan Piet Prevo-Shena

2009 Hein v Bommel-Dyba Ron Jagt-Willow Fen vd Kruit-Dropje

2010 Ellen de Weert-Athos Wilma Nieboer-Keycha Laura Lancee-Daigo

2011 Margot Hoekstra-Mystique Frank Maene-Enzo Aneska Damen-Gipsy

2012 Martijn Servaas-Kate Rob de Vries-Wicca Frank Maene-Jaykay

2013 Robin Ploegmakers-Gem Sander Proost-Vavite Henk Postma-Dolly

2014 Martijn Servaas-Pem Eerjan de Bruijn-Laika Marissa Figee-Zenzi

RvB - Masters

2015 Ron van Zanten-Ashley Angelique Simons-Fenja Cathrine Sondergaard-Storm

RVB – Royal Canin Masters

2016 Jacco Mager - Chase Henk Postma -Wyfke Marissa Figee - Zenzi

2017 Syl la Vallette-Djody Nicky Spengler-Darby Marissa Figee-Zenzi

2018 Tanja Wiersma - Twilight Marissa Figee-Rimbi Patrick Slokkers-May-Be

2019 Jacco Mager - Chase Willemijn Wilde - Aiden Natasja Ebben - Djillz
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BELEIDSPLAN AANKEUREN LOOK-ALIKES ONDERWEG

Vorig jaar heeft de Raad van Beheer op respectievelijk 29 mei en 11 september bijeenkomsten georganiseerd over 

het aankeuren van look-alikes. Daaruit kwam de wens naar voren om hiervoor algemeen beleid te maken. Een 

beleidsplan met betrekking tot dit onderwerp is inmiddels onderweg.

Binnen de werkgroep Fokkerij en Gezondheid is er veel gesproken over de mogelijkheden van het aankeuren van 

look-alikes. Wat is daarbij belangrijk en wat zijn de kansen én risico’s? Ook worden wetenschappers betrokken, zoals 

geneticaspecialist dr. ir. Pieter Oliehoek. Een en ander moet resulteren in een degelijk beleidsplan, waar op dit 

moment hard aan wordt gewerkt. Het streven is dit beleidsplan in juni 2020 ter besluitvorming aan de Algemene 

Vergadering voor te leggen.

FOKKERSDAG: INFORMATIEDAG VOOR HONDEN- EN 
KATTENFOKKERS   

Op woensdag 15 april 2020 vindt in de Fokker Terminal te Den Haag de tweede Landelijke Fokkersdag plaats, 

als aftrap van het Voorjaarsdagen Congres dat van 15 tot en met 17 april wordt gehouden. Op deze dag komen 

vooraanstaande veterinaire wetenschappers aan het woord over tal van onderwerpen die van belang zijn voor de 

fokkerij. Een prima kans om helemaal bijgepraat te worden, dus noteer deze datum in uw agenda!

De fokkersdag is deze keer opgedeeld in twee thema’s: 

voeding en genetica/erfelijkheid. Binnen deze thema’s 

worden vier verschillende lezingen gehouden en is er 

geruime tijd ingepland voor een paneldiscussie. 

Voeding 

Een greep uit de sprekers en onderwerpen die nu al 

bekend zijn: Esther Hagen-Plantinga en Ronald Jan 

Corbee, beiden dierenarts-specialist in diervoeding, 

geven lezingen over versvleesvoeding, taurine-tekort 

door graanvrije voeding, allergieën en immuun-

afwijkingen. Marieke Dijkman, toxicoloog en werkzaam 

bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum zal 

spreken over giftige etenswaren voor de hond. 

Genetica 

Binnen het thema genetica en erfelijkheid geeft 

genetisch epidemioloog Hille Fieten meer informatie 

over hoe Fit2Breed kan zorgen voor het verminderen 

van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken. Paul 

Mandigers, dierenarts en specialist Neurologie geeft 

een lezing over epilepsie bij de hond. Clara Verdenius, 

dierenarts-specialist Oogheelkunde, geeft meer inzicht 

in oogproblemen en het ECVO-oogonderzoek. Ook 

discussieert dierenrechtadvocate Iaira Boissevain met u 

over het koopcontract: Is het koopcontract een valhelm 

of valkuil?

Nederlandstalig

Op de Fokkersdag zullen alle lezingen in het 

Nederlands zijn en iedereen die interesse heeft in 

verantwoord fokken met honden en katten is welkom. 

Dus bent u fokker, kynoloog, fervent dierenliefhebber, 

student of wilt u graag meer weten over belang-

wekkende fokkerijzaken? Schrijf dan snel in! 

De inschrijving opent in januari, dus houd de website 

van de Voorjaarsdagen in de gaten. 

Wat: Landelijke Fokkersdag

Wanneer: Woensdag 15 april 2019 van 9:00 - 17:00 uur

Waar: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch, koffie en 

thee. Gratis parkeren.

Meer informatie: www.voorjaarsdagen.eu

De Fokkersdag vindt plaats op een prachtige locatie met een 

toepasselijke naam: de Fokker Terminal in Den Haag

http://www.voorjaarsdagen.eu/
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ERESPELD VOOR MARTIN GAUS TIJDENS DUTCH PET 
AWARDS

De Dutch Pet Conference & Awards beleefde op dinsdag 

5 november jl. in het Efteling Theater een druk bezochte 

en geslaagde derde editie. Tijdens het avondprogramma 

werden acht awards uitgereikt aan bedrijven en 

personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 

aan de ontwikkeling van de huisdierenbranche. De 

zilveren speld, een oeuvre-award, werd uitgereikt aan 

‘hondengoeroe’ Martin Gaus. 

In de sprookjesachtige ambiance van de Efteling genoten 

de gasten van een culinaire gala-avond. Acht winnaars 

betraden het podium (zie groepsfoto hieronder), waar ze 

uit handen van de diverse juryvertegenwoordigers hun 

prijs ontvingen. Nieuw dit jaar waren de categorieën 

Webshop Award en Paraveterinair Award. 

Vader en dochter Gaus 

Martin Gaus ontving de zilveren speld (niet die van de 

Raad van Beheer!) als waardering voor zijn loopbaan, die 

van grote betekenis is geweest voor de 

huisdierenbranche in Nederland. Dochter Sacha was 

gevraagd om de speld aan te bieden en op te spelden bij 

haar vader. Martin was zichtbaar geëmotioneerd door het 

hele gebeuren en wist nog uit te brengen dat het voelde 

alsof hij in de hemel was beland. Sacha gaf blijk van haar 

trots en roemde ook haar moeder Helly, de ‘stille kracht’ 

achter Martin.

ALARM VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF

De Tibetan Mastiff/Do-Khyi World Group stuurde 

onlangs een brandbrief naar alle nationale kennelclubs 

over het dreigende uitsterven van de Tibetaanse Mastiff. 

Het verzoek: bespreek de situatie binnen uw organisatie 

en met relevante keurmeesters en rasverenigingen en 

denk met ons mee over hoe de teloorgang van een oud 

en mooi hondenras afgewend kan worden. 

Ter illustratie stuurde men als bijlage een document 

mee, waarin de belangrijkste bedreigingen van het ras 

in woord en beeld worden weergegeven. Tevens 

stuurde men een petitie naar de FCI, ondertekend door 

bijna 9.000 verontruste kynologen. Daarin verzoekt 

men de internationale koepelorganisatie passende 

maatregelen te nemen. Wij hebben de brief met 

bijlagen aan alle relevante keurmeesters en de 

Tibetaanse Mastiff Club doorgestuurd. We houden u 

op de hoogte!

https://dutchpetconference.nl/dutch-pet-awards/
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fokkerondersteuning: fokkerscafé op  
21 januari 2020!

Als koepelorganisatie die staat voor houden van honden, 

vindt de Raad van Beheer het fokken van gezonde en 

sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij 

fokkers graag bij het verantwoord fokken. Speciaal voor 

(aspirant-)fokkers van stamboomhonden organiseren 

we gratis toegankelijke inloopavonden op locatie: 

de Fokkerscafés. De eerstvolgende is op 21 januari 

aanstaande bij KC De Baronie.

Gezellig en informeel, de koffie staat klaar op het eerste 

Fokkerscafé in het nieuwe jaar. Deze vindt plaats op 

dinsdagavond 21 januari aanstaande bij KC De Baronie. 

De regionale buitendienstmedewerker is er, samen met 

een aantal ervaren fokkers. Zij staan klaar om al uw vragen 

te beantwoorden en u te adviseren. Soms is er ook een 

dierenarts of andere specialist aanwezig voor specifieke 

vragen. Als u zich van tevoren aanmeldt, kunt u ook alvast 

vragen of gewenste thema’s insturen. Dan kunnen de 

deskundigen zich voorbereiden. 

NIEUW: De Hulphond Podcast

Hulphond Nederland lanceerde onlangs De Hulphond Podcast. In deze 

podcast wordt u meegenomen in de boeiende wereld van hulphonden. 

Presentator Eric Bouwer ontvangt verschillende deskundigen en spreekt met 

hen over de opleiding en inzet van hulphonden. Elke twee weken publiceert de 

stichting een nieuwe aflevering online. Er zijn al afleveringen verschenen 

over de emotionele beleving van de hond, de training van hulphonden en 

het Hulphondenhuis. Deze zijn te beluisteren via verschillende kanalen: 

Spotify, iTunes en de website van Hulphond Nederland.

welkom
Raad van Beheer FokkersCafé

 
Schuif gezellig aan voor 

koffie & hondenpraat voor fokkers
Dinsdag 21 januari 2020 vanaf 19.30 uur

KC De Baronie – Breda

Meld je nu aan via KC De Baronie – Breda
of via www.houdenvanhonden.nl/fokkerscafe

Fokkerondersteuning

Meer avonden

Er staan ook al Fokkercafés op stapel bij KC Gorinchem, 

KC Nijmegen, KC Zwolle en KV Waalwijk te Kaatsheuvel.  

Een locatieoverzicht, data en het aanmeld formulier vindt u  

op www.houdenvanhonden.nl/fokkerscafe. 

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in 

Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op afspraak. 

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

mogelijk contact met u op.

https://spoti.fi/2pnEFrf
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/de-hulphond-podcast
https://hulphond.nl/category/podcasts/
https://hulphond.nl/category/podcasts/
www.houdenvanhonden.nl/fokkerscafe
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerscafe
https://hulphond.nl/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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IN MEMORIAM HANS REINDERS

Op 13 november 2019 overleed op 84-jarige leeftijd oud-keurmeester Hans Reinders. Hans was tot het jaar 2008, 

toen hij werd getroffen door een herseninfarct, groepskeurmeester voor Rasgroep 1 en de Rottweiler, Pyreneese 

Berghond en de Västgötaspets. 

In 1967 was Hans Reinders een 

van de eerste keur mees ters voor 

de regio Zwolle. Ook was hij 

twintig jaar secretaris van de 

Vereniging van Keurmeesters op 

Kynologisch Gebied in Nederland 

(VKK). Hans was een uiterst 

bekwaam en deskundig keur-

meester. Niet voor niets ontving 

hij in 1998 de Gouden Erespeld 

van de Raad van Beheer wegens 

zijn verdiensten voor de Neder-

landse kynologie. Hij was zeer 

betrokken, kritisch en recht door 

zee: hij zei waar het op stond en 

hield er zijn ‘eigen wijsheid’ op na. Maar als je hem goed 

leerde kennen, kon er een 

vriendschap voor het leven 

ontstaan. Velen vonden het een 

voorrecht hem als vriend gekend 

te hebben. 

Na zijn herseninfarct in 2008 

kon hij zijn werk als keurmeester 

niet voortzetten – een groot 

gemis voor de kynologie. Nu 

moeten we hem voorgoed 

missen. We wensen zijn familie, 

kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte met dit verlies.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

BELEID JUNIOREN-AGILITY ONDERGEBRACHT BIJ 
WERKGROEP YOUTH

Onlangs heeft de Raad van Beheer, in samenspraak met commissie Agility 

en werkgroep Youth, de Agility sport voor Junioren overgeheveld naar de 

werkgroep Youth. Een logische stap, gezien het feit dat de werkgroep juist 

de relevante kennis van en ervaring met jongeren in huis heeft.

Om alles goed te laten verlopen neemt de werkgroep Youth 

de werkzaamheden voor de junioren per direct over van de 

commissie Agility. Er is al een start gemaakt om het 

juniorenbeleid vorm te geven en dit verder uit te werken 

voor de belangrijkste evenementen in 2020: de Neder-

landse deelname aan het European Open voor Junioren 

(EOJ) in Finland 

(o.a. selectie-

criteria, uit zen  ding, 

benoeming 

coaches) en het 

Nederlands 

Kampioen schap 

voor Junioren. 

Vanuit de 

commissie Agility blijft Ankie Hoogeveen de contact-

persoon voor speci fieke Agility-sportzaken, zo blijft de link 

met de Agility-sport behouden.

De Raad van Beheer dankt de commissie Agility, alsmede 

Petra Elias en Joost Hoogeveen als coach en assistent-

coach EOJ in Zwitserland, voor hun inzet voor de Agility-

junioren in de afgelopen tijd. We wensen de werkgroep 

Youth succes met deze nieuwe uitdaging.
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Driedaagse Opleiding Flyball-instructeur NL-Bak 
Module 1

Op 16 februari 2020 start bij Hondensportvereniging Oase in Rotterdam de driedaagse opleiding tot Flyball-

instructeur. De tweede lesdag is 28 juni en de derde en laatste dag valt op 22 november 2020. Docenten zijn 

Diane Verhagen en Marianne van Dongen. 

In deze cursus komen onder meer aan bod: het wedstrijd-

materiaal, het opstellen van de baan, de do’s en don’ts 

van Flyball, (nieuwe) aanleermethodes beginners in 

theorie en praktijk. 

Het programma

 → dag 1: theorie en praktijk met “eigen” hond;

 → dag 2: theorie en praktijk met “eigen” hond;

 →  dag 3: lesgeven aan “groene” cursisten, observatie, 

evaluatie en toetsing;

 →  stage: tussen lesdag 1 en 2 loopt u minimaal tweemaal 

stage bij een andere vereniging.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus, waarvan de kosten € 200,- 

bedragen, is mogelijk via het inschrijfformulier in onze 

webwinkel. Meer informatie kunt u opvragen bij het 

secretariaat van de Commissie Flyball, Sabrina van 

Houten, e-mail info@flyballcommissie.nl. 

Speciale 
aanbieding

10
NUMMERSvoor 
€ 39,50 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/flyball-lezing/
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/flyball-lezing/
mailto:info@flyballcommissie.nl
http://www.onzehond.nl/raadar
https://www.reaal.nl/
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Nimrod: Labrador Retriever ‘Bing’ beste 
jachthond 

Op maandag 11 november jl. vond bij landgoed Nienoord 

(Gr.) de 46e Nimrod plaats, de jaarlijkse topwedstrijd voor 

jachthonden. Dit jaar werd de wedstrijd gewonnen door 

Labrador Retriever ‘Bing’ met voorjager Joachim van 

Beek. De Nimrod 2019 trok ruim 2.000 bezoekers. 

Verschillende jachthondenrassen gaven acte de présence: 

Duitse Staande Langhaar, Duitse Staande Korthaar, Duitse 

Staande Draadhaar, Epagneul Picard, Labrador Retriever, 

Golden Retriever, Heidewachtel, Grote Munsterlander, 

Drentsche Patrijshond, Flatcoated Retriever, Cesky Fousek 

en (voor het eerst sinds 2008) een Curly Coated Retriever.

Proeven

Tijdens een drietal proeven op de terreinen van het 

landgoed moesten de achttien deelnemende jachthonden 

en hun voorjagers alle negen apporten binnenbrengen. De 

proeven waren zeer afwisselend opgebouwd, waarbij de 

honden onder andere een lang geurspoor (‘sleep’) 

moesten volgen, een apport moesten zoeken in een dichte 

begroeiing en buiten het zicht van hun voorjager 

zelfstandig moesten werken om het apport binnen te halen. 

De weersomstandigheden waren koud, maar wel droog. 

AA-diploma

In totaal brachten twee jachthonden en hun voorjagers 

alle negen apporten binnen – een geweldige prestatie 

en een vereiste om kans te maken op de titel. Deze 

honden krijgen een AA-diploma, het hoogst haalbare 

binnen de jachthondenwereld in Nederland. Dit diploma 

is alleen te behalen op de Nimrod, waar een hond maar 

eenmaal in zijn leven aan mag deelnemen. Na de 

wedstrijddag, die startte om 9 uur en eindigde rond half 

5, kwam Labrador Bing met 250 punten (300 punten is 

het maximaal haalbare) als beste uit de bus.

De sfeer zat er goed in. De wedstrijd was zo ingericht dat 

de proeven voor de vele bezoekers goed te volgen 

waren. De organisatie kijkt dan ook terug op een 

geslaagde dag. 

‘RAAD HET RAS’ NOVEMBER: BRACCO ITALIANO

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand meedoen aan het spel 

‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotobureau Kynoweb plaatsen we een troebele foto 

van een rashond en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het 

goede antwoord wordt iedere maand het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot. 

De winnaar kan ook kiezen voor een gratis sessie van onze Kennis Tour. 

De rashond van de maand november was Bracco Italiano. Winnaar 

van deze maand is Samantha Bierbooms-Brog uit Roosendaal. 

Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

Winnaar Bing met voorjager Joachim van Beek (midden)

Curly Coated Retriever ‘Bennie’ van Fred Bekema 

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


https://www.winnershow.nl/
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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR OVER KLEUREN 

Op zaterdag 2 november hield Marjoleine Roosendaal in Ermelo haar lezing ‘De wereld van kleuren bij honden - 

vacht, neus, ogen’. De deelnemers aan deze sessies waardeerden de lezing met een 8,9 voor zowel de spreker en 

als de inhoud.

Deze interactieve sessie van een hele dag ging ’s ochtends in op de kleuren 

die we kennen, de eigenschappen die we ervan kennen en de conclusies die 

we daaruit kunnen en mogen trekken. Marjoleine ging in op de juiste 

benamingen, zodat testuitslagen ook correct kunnen worden gelezen. Verder 

uitleg over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van merle en de 

variaties daarvan. ’s Middags ging het onder meer over oog- en neuskleuren 

en ging Marjoleine in op de link tussen kleuren en ziektes en legde uit welke 

fabels er zijn en wat er wel klopt.  

RAAD VAN BEHEER KENNISTOUR OVER HORMONEN

Op dinsdagavond 19 november jl. hield Sam Turner in 

Nieuwerkerk a/d IJssel haar lezing ‘Hormonen! De invloed 

van hormonen op de ontwikkeling van de jonge hond’. De 

deelnemers aan deze sessies waardeerden de lezing met 

een 8,7 voor de spreker en een 8,6 voor de inhoud.

Met praktische voorbeelden gaf Sam Turner een duidelijk 

beeld van de belevingswereld van puberhonden: Wat 

gebeurt er nu eigenlijk allemaal in de puberteit? Wat zijn 

daar de effecten van en hoe heeft dat invloed op onze 

omgang met jonge honden? Verwachtingen en realiteit 

liggen vaak ver uit elkaar en leiden tot frustratie en irritatie 

met soms verstrekkende gevolgen voor de puberhond. 

Deze sessie was de laatste in de reeks lezingen die voor 

2019 op het programma stonden. Binnenkort maken wij 

bekend welke sessies er voor 2020 zijn gepland. 

werkgroep Fokkerij en Gezondheid wordt 
‘commissie fokkerij’

Tien jaar geleden werd de taskforce Rasvereniging opgericht, de latere werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Deze 

werkgroep met vertegenwoordigers van de rasgroepen fungeert als denktank, maar ontbeert tot nu toe formele 

status. De Raad van Beheer heeft besloten de werkgroep om te vormen naar een formele in het Kynologisch 

Reglement ingebedde Commissie Fokkerij. 

Deze organisatievorm sluit ook aan bij de 

commissiestructuur die breed binnen de Raad van 

Beheer als beleidsvoorbereidend kader geldt. De 

omvorming van werkgroep naar commissie zal door een 

klein comité, bestaande uit onder meer werkgroepleden, 

worden voorbereid. Vervolgens kan het formele voorstel 

tijdens de Algemene Vergadering van juni 2020 in 

behandeling worden genomen. In de tussentijd zal de 

werkgroep in ieder geval nog éénmaal bijeenkomen om 

lopende dossiers af te wikkelen.



16Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 14   |   november 2019 Raadar

OPLEIDINGEN: VOORTGEZETTE KYNOLOGISCHE KENNIS 
VAN START!

De nieuwe opleiding Voortgezette Kynologische Kennis 

(VKK, voorheen KK2) is officieel van start gegaan. In 

de nieuwe opzet zijn er wat dingen veranderd en dat 

zetten we hieronder voor u op een rij. 

Modules

VKK kan, net als de Basiscursus Fokken en Houden van 

honden (BFH), modulair worden gevolgd. Ook de ex amens 

kunnen per module worden gedaan. Verschil is wel dat 

van deze opleiding alleen de Rassenherkenning en 

Terminologie (Module 9) op locatie kan worden gedaan. 

De overige modules worden op locatie bij de Raad van 

Beheer geëxamineerd.

Cursisten die Module 10 hebben gevolgd, kunnen zich 

laten registreren als ringmedewerker. Het formulier dat 

hierbij moet worden ingediend als bewijs dat de module 

is gevolgd, kan de organiserende vereniging via het 

Verenigingen-account downloaden. We adviseren om in 

oefenworkshops ervaring op te doen, zodat de theore-

tische kennis ook een praktijkgerelateerde basis heeft

Oproep examinatoren 

De examendata voor de VKK zijn inmiddels bekend. Voor 

de VKK-examens zijn natuurlijk examinatoren nodig en 

daarvoor doen we hierbij graag een oproep. Voorwaarde 

is dat een examinator tevens docent is van de VKK-

opleiding voor één of meer vakken. Keurmeesters hebben 

onze voorkeur, aangezien die geacht worden de stof te 

beheersen. Maar ook bijvoorbeeld een docent-dierenarts 

zou het vak dat hij/zij doceert kunnen examineren. Een 

andere voorwaarde is dat de examinator op vrijdag 

overdag beschikbaar is. De examens worden in 

Amsterdam afgenomen en altijd op een vrijdag. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 

opleidingen@raadvanbeheer.nl. 

Waar wordt de cursus gegeven?

Belangstellenden kunnen op de website vinden  

welke verenigingen de VKK-opleiding geven. 

Staat uw vereniging er nog niet bij? Geef dan snel de 

data door!

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!

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

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

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk/
mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/vkk/2019-11-19-cursus-aanbod-vkk.pdf
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.reaaldierenzorg.nl/hondenverzekering?utm_source=reaaldierenzorg.nl/huisdierverzekeringen/hondenverzekering&utm_medium=redirect&utm_content=changedurl/?_ga=2.194374253.1168457711.1566911438-682630156.1566911438
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LEZING OVER THAI BANGKAEW DOG

Op vrijdagavond 6 september jl. verzorgde de Thai Ridgeback Club Nederland (TRCN) 

een goed bezochte lezing over de Thai Bangkaew Dog voor (aspirant-)keurmeesters, 

TRCN-leden en overige geïnteresseerden. 

Fokker Leon Scholten gaf een leerzame uitleg over het 

ras, de geschiedenis, de kenmerken, verzorging en 

karakter, en beantwoordde op uiterst deskundige wijze 

de nodige vragen. Er ontstond een levendige discussie, 

waarbij diverse uiteen-

lopende meningen met 

elkaar werden gedeeld. Aan het 

eind van de avond was er desgewenst de mogelijkheid 

om twee Thai Bangkaew Dogs in levenden lijve te zien 

en nader te bekijken. Aangezien de TRCN ook de Thai 

Ridgeback vertegenwoordigt, werd er ook even 

ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen 

de beide rassen. 

De TRCN constateert dat er veel vragen zijn over de 

hondenrassen die zij vertegenwoordigt, en zeker ook de 

typen en karakters. Om die reden ziet de vereniging zeker 

iets in een vervolg op deze avond. Heeft u vragen over de 

Thai Bangkaew Dog of Thai-Ridgeback Dog, neem dan 

contact op met de TRCN via www.trcn.nl. 

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:

 →  21 en 22 december Kerst Winner Gorinchem  

CAC/CACIB alle rasgroepen

 →  12 januari 2020 Hond van het Jaar Show 

Amersfoort 
 →  8-9 februari 2020 Dogshow Eindhoven  
CAC/CACIB alle rasgroepen

 →  29 feb - 1 maart Martini Dogshow Groningen  

CAC/CACIB

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen 

in Nederland vindt u op 

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

Fokker Leon Scholten gaf een leerzame uitleg over het ras

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures. 

Voor meer informatie over deze en andere vacatures gaat 

u naar de vacaturepagina op onze website 

 →  KC Gorinchem e.o. zoekt op korte termijn een (ervaren) 

Instructeur Hoopers (m/v)

 →  Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (SBTCN) is op 

zoek naar een Secretaris (m/v) voor het bestuur

http://www.trcn.nl/
http://www.winnershow.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2019/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2019/
http://www.dogshoweindhoven.nl
http://www.dogshoweindhoven.nl
http://www.martinidogshow.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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 

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.

30 november 2019:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

21/22 december 2019:  Kerst Winner/Hond 2019, 

Gorinchem

11 januari 2020:  Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

12 januari 2020:  Hond van het Jaar 2019 show

15 februari 2020:  Dag van de Lokale Kynologie 

(locatie volgt)

17 mei 2020:   Dag van de Hond (thema ‘Kind & 

Hond’)

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/

