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HOND VAN HET JAAR SHOW 2020 EN 
NIEUWJAARSRECEPTIE AFGELAST

Helaas hebben wij moeten besluiten de Hond van het Jaar Show 2020, gepland voor zondag 17 januari 2021, af te 

gelasten. Hetzelfde geldt voor de Nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer, die de dag ervoor zou plaatsvinden. 

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen kunnen beide 

evenementen niet op verantwoorde wijze doorgang vinden.

De Nieuwjaarsreceptie en de Hond van 

het Jaar Show zijn in de loop der jaren 

aan elkaar gelinkt en vinden traditioneel 

in hetzelfde weekend plaats. Onze 

nieuwjaarsreceptie, waarbij normaliter 

circa 300 genodigden bij elkaar komen, 

kan onder de huidige omstandigheden 

nauwelijks verantwoord georganiseerd 

worden. Ook de organisatie van de Hond 

van het Jaar Show vraagt om uitstekende 

voorbereiding, planning en grote 

zorgvuldigheid. De verantwoordelijkheid 

voor exposanten, keurmeesters en vele 

vrijwilligers menen wij onder de huidige 

omstandigheden niet op ons te kunnen 

nemen. Bovendien was door de 

annulering van vele tentoonstellingen en 

kampioenschapsclubmatches in 2020 de 

mogelijkheid zich te kwalificeren voor 

deelname aan de Hond van het Jaar 

Show veel beperkter dan normaal. 

We hopen in 2022 weer een mooie 

combinatie van Nieuwjaarsreceptie en 

Hond van het Jaar Show 2021 te kunnen 

organiseren.

...noch een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie

Helaas dit keer geen ‘catwalk’ voor de mooiste honden van het jaar 2020...
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ONDANKS CORONA TOCH MOOIE ROYAL CANIN MASTERS 2020

Op zondag 11 oktober vonden de Royal Canin Masters plaats bij KC de 

Kempen in Geldrop. Het was nog lang onzeker of dit wel door kon gaan 

vanwege de dreiging van strenger wordende coronamaatregelen, maar de 

vergunning werd gelukkig verleend. Op deze (grotendeels) zonnige herfstdag 

streden Nederlands beste agilityhonden in de buitenlucht tegen elkaar in een 

Jumping van keurmeester Jan Sprij en een Vast Parcours van keurmeester Ton van de Laar.

De Royal Canin Masters is een jaarlijks evenement en was nu extra beladen omdat er al een streep was gezet door het 

Nederlands Kampioenschap, en de selecties voor het Europese Open en het Wereldkampioenschap. Als bonus waren 

er zoals gebruikelijk tickets voor deelname aan het Europese Open 2021 in Portugal te bemachtigen voor de winnaars 

in elke categorie. De Commissie Agility heeft veel werk in korte tijd verzet om de Masters voor elkaar te krijgen, en ook 

grote dank gaat uit naar KC de Kempen en haar vrijwilligers voor hun bijdrage aan het succes van de dag.

Trofee Nederlandse Kynologie

Omdat het Europees Kampioenschap wegens corona 

gecanceld moest worden, werd de gelegenheid 

aangegrepen om in de pauze de prestigieuze Trofee van 

de Nederlandse Kynologie uit te reiken. Deze trofee is 

voor teams en combinaties die een podiumplaats halen 

op een Europees of Wereldkampioenschap, FCI-

selectieshow, FCI World Dog 

Show of de Crufts, dan wel 

tweemaal in dezelfde 

samenstelling kampioen worden 

bij erkende hondensport- en 

jachtwedstrijden.

De Sporttrofee van de 

Nederlandse Kynologie ging 

naar het Team Small dat op het 

European Open van 2019 op 

Papendal tweede werd in een 

bijzonder sterk internationaal 

deelnemersveld. Teamleden 

waren toen Patrick Slokkers, 

Marissa Figee, Natasja Ebben 

en Anouk Herijgers. De prijs 

werd eveneens toegekend aan 

Caitlin van Zon, omdat zij vorig jaar eerste werd bij het 

European Open voor Junioren. 

Behalve Patrick Slokker en Marissa Figee waren de 

winnaars niet aanwezig om hun prijs in ontvangst te 

nemen. Deze is op een andere manier aan hen uitgereikt.
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Spannend

De jumping werd in de ochtend gelopen. ’s Middags werd 

het vast parcours in omgekeerde volgorde gelopen, met de 

beste honden uit de jumping als laatste. Het was daardoor 

tot de laatste hond heel spannend. Je hebt dan niet alleen 

goede handling skills nodig, maar ook stalen zenuwen! De 

handlers en honden die beide bleken te hebben, waren 

Marissa Figee met Zenzi (Small), Cathrine Sondergaard met 

Touch of Pink (Medium), Wilco van Tellingen met Mel 

(Intermediate) en Truus Voshart met Evy (Large).

Het Small-team (oranje) werd 2e tijdens de EO in 2019 en kreeg daarvoor de Trofee
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Dat de gemeente wel degelijk controleert, 

bleek toen BOA’s (Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren) op 3 oktober jl. de 

agilitywedstrijd van KC Noord-West Veluwe 

bezochten – en tevreden weer vertrokken.

Winnaars klasse Large

Winnaars klasse Medium

Winnaars klasse Small

Vlnr: Kirsten van Ravenhorst (2), Truus Voshart (1) en Sifra de Pauw (3)

Vlnr: Bo Dekker (2), Cathrine Sondergaard (1) en Marleen Koning (3)

Vlnr: Michèle Taffijn (2), Marissa Figee (1) en Angela Koopman (3)

Agility en coronamaatregelen

Sinds er eind juli weer een start was 

gemaakt met het organiseren van 

agilitywedstrijden, zijn diverse coronaregels 

ingevoerd: onder andere houden aan 

looproutes, extra hygiène, naleven van de 

1,5 meter afstand en sinds eind september 

ook het verplicht dragen van mondkapjes 

tijdens het verkennen van het parcours. Als 

extra maatregel was bij de Masters, volgens 

de geldende landelijke regels, publiek 

absoluut niet toegestaan. In plaats daarvan 

werd met crowdfunding een livestream 

geregeld, zodat de thuistribune kon 

meegenieten.

Het is nog maar de vraag of de komende tijd 

wedstrijden kunnen worden georganiseerd. 

Voor de geplande Winterwedstrijden (de 

eerstvolgende op 29 november) zal vier 

weken van tevoren een beslissing worden 

genomen.

Vlnr: Tanja Wiersma (2), Wilco van Tellingen (1) en Angela Koopman (3)

Winnaars klasse Intermediate



http://www.rijksoverheid.nl
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PUPPY'S NIET AAN TE SLEPEN TIJDENS CORONACRISIS

De coronacrisis blijkt de uitgelezen kans voor hondenliefhebbers om eindelijk de langverwachte trouwe viervoeter 

aan te schaffen. Waar mensen voorheen geen tijd hadden voor een puppy, zorgt het thuiswerken er nu voor dat 

het ‘rondje lopen met de hond’ als een welkome afwisseling voelt. En dat merken hondenfokkers ook: “Ze zijn niet 

aan te slepen”, aldus de Nederlandse Teckelclub.

De Nederlandse fokkers van stamboomhonden, die aan 

strenge eisen moeten voldoen, kunnen de vraag niet aan. 

Door impulsiviteit van mensen tijdens de coronacrisis is 

de vraag naar pups erg groot. Henri Cooiman, fokker van 

Leonbergers: ”Mensen kunnen zaterdagavond bedenken 

van ‘ik wil een hond’, en dan willen dan zondagochtend 

de hond ophalen.' 

Marktplaats

Zo snel gaat dat echter niet bij Nederlandse fokkers dus 

wijken mensen uit naar schimmige handelaren, vaak via 

Marktplaats. ”Per jaar komen er tientallen duizenden 

pups binnen vanuit het Oostblok, waar de regels minder 

streng zijn. Het is er bijna een soort van supermarkt waar 

jij je pup uit kan kiezen”, vertelt Cooiman. Maar je pup 

daar vandaan halen is niet zonder risico. ”Ze kunnen 

ziektes onder de leden hebben die in Nederland niet 

voorkomt”, legt Cooiman uit. ”Daarnaast hebben de 

honden vaak een nep-paspoort en stamboom, het gaat 

daar allemaal wat makkelijker.” (Zie ook artikel op p. 9.)

Checklist

Mocht u een pup willen aanschaffen en twijfelt u over de 

fokker? Bekijk dan naar de checklist foute puppyhandel van 

de Dierenbescherming. Juist nu: kies een pup verstandig 

en heb geduld! Een stamboomhond is en blijft een 

verantwoorde, verstandige keuze. Kijk op onze website.

Bekijk het bericht en de desbetreffende reportage op de 

website van Hart van Nederland.

Beeld uit de Hart van Nederland-reportage over de toeloop op pups tijdens corona

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://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/puppys-megapopulair-tijdens-coronacrisis/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/puppys-megapopulair-tijdens-coronacrisis/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/aanschaffen-van-je-hond/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/puppys-megapopulair-tijdens-coronacrisis/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/puppys-megapopulair-tijdens-coronacrisis/
http://www.puppyverschillen.nl
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INTERNATIONAAL PLATFORM IPFD ROEPT OP TOT 
GEZAMENLIJKE ACTIE VOOR HET WELZIJN VAN (RAS)HONDEN

Het International Partnership for Dogs (IPFD), waarin meerdere nationale 

kennelclubs partner zijn, doet een oproep aan alle betrokkenen – 

liefhebbers van hondenshows, kennelclubs, rasverenigingen, wetgevers, 

hondenbezitters, dierenartsen en dierenbeschermers – in Europa om de 

handen ineen te slaan voor de gezondheid en het welzijn van (ras)honden. 

De Raad van Beheer is ondersteunend partner van het IPFD en sluit zich van harte aan bij deze oproep. 

In een artikel met als titel ‘Rashondenproblematiek: 

samen naar een nieuwe aanpak. Oproep tot een 

respectvolle dialoog, samenwerking en collectieve acties’ 

reageert het IPFD op de golf van recente wet- en 

regelgeving in Europa, gericht op gezondheid en welzijn 

van bepaalde hondenrassen. Hoewel de nieuwe regels 

voornamelijk gericht zijn op kortsnuitige rassen, zullen de 

maatregelen uiteindelijk ook impact hebben op alle 

honden, met of zonder stamboom. Lees het hele artikel 

op onze website. 

In het december/januari-nummer van magazine Onze Hond 

komen wij uitgebreid terug op de oproep van het IPFD en de 

vertaling daarvan voor de Nederlandse situatie.

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
VEENEMAN EN MAKKINK 
VOORGESTELD IN MAGAZINE 
ONZE HOND

Op de Algemene Vergadering van 5 september jl. werden twee 

nieuwe bestuursleden benoemd in het bestuur van de Raad van 

Beheer: Jan Veeneman en Andy Makkink. Zij stellen zichzelf 

uitgebreid voor in het glossy hondenmagazine Onze Hond van 

november 2020. Ook vertellen zij over hun ambities en ideeën. 

Het lezen zeer de moeite waard!

 Bekijk het hele artikel in magazine Onze Hond of op onze website. Jan Veeneman Andy Makkink

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/oproep-ipfd-voor-collectieve-actie-welzijn-rashonden/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/oproep-ipfd-voor-collectieve-actie-welzijn-rashonden/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/oh09_raadar_xl_bestuursleden.pdf
http://www.hartvoordieren.nl
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RAAD VAN BEHEER ZET VOLGENDE STAP IN TRANSPARANT 
GEZONDHEIDSBELEID: DE NORMENMATRIX

 

Nog vaak krijgen wij vragen van leden en fokkers over 

het hoe, wat en waarom van de normenmatrix. Het 

doel van dit instrument is fokkers te helpen te fokken 

volgens de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun 

ras gelden. In dit artikel lichten wij dit instrument voor 

de verantwoorde fokkerij nog een keer toe. 

De Raad van Beheer heeft regels voor het fokken van 

stamboomhonden. Deze regels zijn een toevoeging op 

de algemene regels van de overheid. Deze regels uit het 

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden voor 

alle rassen. De normenmatrix is een aanvulling op deze 

algemeen geldende regels en is afgestemd per ras. 

IT4Dogs

De normenmatrix is straks online in IT4Dogs te raadplegen. 

Fokkers en (toekomstige) hondeneigenaren kunnen er dan 

makkelijk mee controleren of een reu-teefcombinatie de 

belangrijke gezondheidsonderzoeken heeft ondergaan die 

volgens de normen voor dit ras zijn vastgesteld. Hiervoor 

heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke 

gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. 

Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de 

normenmatrix opgenomen. Naast gezondheidsonderzoeken 

zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn 

van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap 

nog verder te beperken.

Wat vindt u in de normenmatrix?

Standaard wordt al jarenlang voor alle rassen op de 

fokregels van het Basisreglement Welzijn en Gezondheid 

(BWG) gecontroleerd. Dat blijft uiteraard ook in de 

normenmatrix zo. Het ligt voor de hand dat je kunt zien of 

een hond goede resultaten heeft aangaande 

heupdysplasie en elleboogdysplasie, maar ook een 

niet-geprotocolleerd onderzoek, zoals de controle op 

hartproblemen, kan in de normenmatrix worden 

opgenomen. De onderzoeken, die door de eigenaar van 

de hond kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras 

en worden onder meer bepaald op basis van het 

Verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en). 

Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde 

eisen, is dit zichtbaar op de stamboom vermeld in tekst 

en een ‘groen vinkje’. Heeft een of beide ouders niet het 

vereiste onderzoek ondergaan of geen goede resultaten 

behaald, dan staat dit ook op de stamboom vermeld 

inclusief een ‘rood kruis’.

Ideaal: proefcombinatie reu/teef

In het programma wordt zichtbaar wat er bij een hond 

onderzocht is en met welk resultaat. Voor fokkers is dit 

ideaal, je kunt hier een proefcombinatie van een teef en 

een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte 

dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien of de 

combinatie van ouderdieren voldoet aan alle 

gezondheidseisen. Zo niet, dan wordt ook verteld 

waarom dat zo is. Heel handig! Ook potentiële pupkopers 

kunnen zo zien of een pup uit deze combinatie zou 

voldoen aan de normen en zo hun keuze bepalen voor 

hun toekomstige huisgenoot.

100 rassen opgenomen

We starten bij de lancering van IT4Dogs met ruim honderd 

rassen in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn de regels 

afgestemd met de rasverenigingen en in het programma 

ingebouwd. De andere rassen volgen bij volgende releases 

van de normenmatrix. 

Rassen die nog niet direct bij de lancering van IT4Dogs een 

ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren 

van het administreren van gezondheidsonderzoeken. 

Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen 

en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. Nu 

komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij, maar 

ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, 

OCD enzovoort. 

Met de normenmatrix zet de Raad van Beheer een 

volgende stap in een transparant en duurzaam fokbeleid 

van stamboomhonden en het stimuleren van aanbod van 

verantwoord gefokte stamboompups.

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

 

BESTEL HET BOEK NU!
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

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.

Nu  
€ 19,95!

http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


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.

 f
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              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning


9Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 8   |   nummer 16   |   oktober 2020 Raadar

PUP IN HUIS? WERK MEE AAN DE AANPAK VAN MALAFIDE 
HONDENHANDEL! 

Het Expertisecentrum Genetica van de Faculteit 

Diergeneeskunde roept eigenaren van pasgeboren 

pups op mee te werken aan onderzoek dat moet leiden 

tot een betrouwbare methode om de leeftijd van 

importpups te bepalen. Zo’n methode kan van grote 

betekenis zijn bij het tegengaan van malafide import 

van te jonge pups naar Nederland.

Het Expertisecentrum doet onderzoek naar het 

wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Hiermee wil 

men de leeftijd in kaart brengen waarop bij pups van 

verschillende rassen de snijtanden wisselen. Met de 

onderzoeksresultaten wil men een betrouwbare methode 

ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een 

pup. Dit kan een belangrijk ‘wapen’ worden in de strijd 

tegen malafide hondenhandel. 

15 weken

Wettelijk moeten importpups minimaal 15 weken oud zijn 

bij aankomst in ons land. Dat heeft te maken met de 

verplichte rabiësvaccinatie die pas op de leeftijd van 12 

weken gegeven mag worden, gevolgd door een wachttijd 

van drie weken. Malafide handelaren proberen daar 

massaal onderuit te komen, onder andere door papieren 

te vervalsen en de leeftijd in het hondenpaspoort aan te 

passen. Op dit moment is er geen geschikte methode 

voor de handhaving om daar uitsluitsel over te krijgen. 

Hopelijk is het onderzoek van het Expertisecentrum een 

eerste stap naar een goede methode.

Oproep

Heeft u een pasgeboren pup? Dan kunt u een bijdrage 

leveren aan het onderzoek naar de leeftijdsbepaling van 

pups. Voor het onderzoek vraagt het Expertisecentrum u 

om twee keer per week een foto te maken van het gebit 

van uw hond in de leeftijd van 10 tot 20 weken. Is uw pup 

maximaal 10 weken oud en wilt u een bijdrage leveren? 

Meld u dan aan! 

De Raad van Beheer probeert al sinds 2015 van de 

overheid gedaan te krijgen dat er een uitzondering op de 

leeftijdseis van 15 weken wordt gemaakt voor de invoer 

van buitenlandse stamboomhonden. Tot nu toe weigert de 

overheid dit. Diverse andere landen hebben die 

mogelijkheid wel.

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:

Wettelijk moeten pups 15 weken zijn bij aankomst in ons land

https://diergeneeskunde.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=aanmeldformulieronderzoekwisselpatronenvanpups&theme=1
http://www.puppyverschillen.nl
http://www.databankhonden.nl
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PORTEFEUILLEVERDELING BESTUUR PER 23 SEPTEMBER 2020

Graag informeren wij u omtrent de portefeuilleverdeling binnen het bestuur van de Raad van Beheer, ingaande op 

23 september 2020. 

Voorzitter Jan Veeneman

Vice-voorzitter Gabri Kolster

Penningmeester Albert Hensema

Secretaris Roelof Nuberg

Portefeuilles Bestuurslid

Algemene Zaken Jan Veeneman

Personeel & Organisatie Jan Veeneman & Albert Hensema

Financiën Albert Hensema

ICT Albert Hensema & Roelof Nuberg

Stamboekhouding Albert Hensema

Juridische zaken (vacature) Roelof Nuberg

Bestuurlijke vernieuwing Gabri Kolster & Andy Makkink

Communicatie & Marketing (incl. belangenbehartiging) Roelof Nuberg

Gedrag Roelof Nuberg

Fokkerij & Gezondheid Gabri Kolster

Opleidingen (vacature) Roelof Nuberg

Sporten met honden: agility/flyball/FCI obedience/ dogdance  (vacature) Jan Veeneman

Werken met honden (incl. watersport/ kuddehonden) Jan Veeneman

Jacht met honden (vacature) Jan Veeneman

Windhondenrensport (vacature) Jan Veeneman

Keurmeesterszaken Roelof Nuberg

Tentoonstellingszaken (incl. Hond Event) Andy Makkink

Nederlandse Rassen Gabri Kolster

Lokale kynologie Andy Makkink

Jeugd (vacature) Andy Makkink

Rasgroep/ Rayons Bestuurslid

Rasgroep 1 Jan Veeneman

Rasgroep 2a Andy Makkink

Rasgroep 2b Andy Makkink

Rasgroep 3 Roelof Nuberg

Rasgroep 4/6 Albert Hensema

Rasgroep 5 Albert Hensema

Rasgroep 7/8 Jan Veeneman

Rasgroep 9 Gabri Kolster

Rasgroep 10 Gabri Kolster

Rayon Noord Andy Makkink

Rayon Midden Roelof Nuberg

Rayon Zuid Jan Veeneman

Rayon West Albert Hensema
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ENGELSE KENNELCLUB WERKT AAN BOAS-SCREENING 
VOOR NOG EENS DERTIEN KORTSNUITIGE RASSEN

De Kennel Club Charitable Trust (KCCT) van de Engelse Kennelclub kondigde 27 oktober jl. aan dat het  

€ 297.000 heeft uitgetrokken om onderzoek naar de gezondheid van kortsnuitige hondenrassen te bevorderen. 

De kennelclub heeft hiervoor een inzamelingsactie op touw gezet en hoopt dat meerdere rasverenigingen, 

fokkers, eigenaren en internationale partners financieel willen bijdragen aan dit fonds. 

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge, 

gefinancierd door de KCCT, hebben de afgelopen tien 

jaar gezondheidsonderzoek gedaan naar kortsnuitige 

honden. De resultaten daarvan hebben geleid tot de 

ontwikkeling van een screeningmethode waarmee 

Engelse en Franse Bulldoggen en Mopshonden kunnen 

worden beoordeeld op ademhalingsproblemen die 

bekend staan onder de naam BOAS (Brachycephalic 

Obstructive Airway Syndrome). Tot op heden zijn via het 

programma meer dan 700 honden gescreend. 

Dertien rassen

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge willen 

dit onderzoek graag uitbreiden met nog eens dertien 

kortsnuitige rassen: Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, 

Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Bordeauxdog, 

Griffon Bruxellois, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, 

Maltezer, Pekingees, Dwergkeeshond en Shih Tzu. Men 

wil onderzoeken hoe elk ras wordt beïnvloed door de 

ademhalingsproblemen, en hoe dit zich verhoudt tot hun 

conformatie, interne fysiologie en, in de toekomst, 

genetica. Bij genoemde rassen zullen ook neurologische 

problemen zoals Chiari-achtige(?) misvorming/

syringomyelia (CM/SM), worden onderzocht. Onderzoek 

naar deze neurologische aandoeningen zal de impact 

van de vorm van het hoofd onderzoeken, en of 

aandoeningen zoals deze op een of andere manier 

verband houden met andere problemen zoals BOAS. 

Screeningmethode 

Het is te hopen dat dit nieuwe onderzoek eveneens zal 

leiden tot screeningsschema's om fokkers te helpen de 

toekomst van deze rassen vorm te geven en het risico op het 

fokken van aangetaste honden te verminderen. 

Onderzoeksleider Jane Ladlow, vooraanstaand BOAS-expert: 

“Nu honden met een korte snuit steeds populairder worden, 

is het belangrijker dan ooit dat we proberen de complexe en 

uiteenlopende factoren te begrijpen die ertoe leiden dat 

sommige van deze honden ziek worden. De volgende 

stappen in ons onderzoek zullen ons helpen meer inzicht te 

krijgen in de relatie tussen ademhalingsproblemen en 

neurologische problemen, en hoe deze problemen verband 

houden met de bouw van aangetaste honden. Ons eerdere 

onderzoek heeft aangetoond dat een oplossing voor deze 

gezondheidsproblemen niet altijd eenvoudig is en dat 

ademhalingsproblemen bij deze honden dramatisch kunnen 

variëren; niet alleen tussen rassen, maar ook binnen een 

raspopulatie. Ons onderzoek heeft geleid tot 

screeningsprogramma's die fokkers helpen het risico te 

verkleinen dat ze honden met ademhalingsproblemen 

voortbrengen, en we hopen dat de volgende stappen van 

ons onderzoek meer rassen zullen helpen hetzelfde te doen.” 

Meer geld nodig

De donatie van The Kennel Club Charitable Trust helpt 

dit belangrijke onderzoek op te starten, maar er is meer 

geld nodig. Daarom nodigt men rasverenigingen en 

andere betrokkenen uit een donatie te doen. Voorzitter 

Bill King: “Het is belangrijk dat rasverenigingen en 

andere internationale kennelclubs met ons 

samenwerken om de gezondheid van kortsnuitige 

honden te helpen beschermen en verbeteren. 

Onderzoek aan de Universiteit van Cambridge heeft ons 

in staat gesteld actie te ondernemen om de gezondheid 

en het welzijn van een aantal rassen te verbeteren. We 

hebben al een mooie donatie ontvangen van de King 

Charles Spaniel Club Welfare and Rescue en hopen dat 

anderen die interesse en passie hebben voor deze 

dertien rassen, zullen volgen om dit onderzoek te 

ondersteunen en het de maximale impact te geven die 

deze rassen verdienen."

Meer informatie

Ga naar www.thekennelclub.org.uk/KCCT voor meer 

informatie en om te doneren aan The Kennel Club 

Charitable Trust. Hier kunt u meer info vinden over wat 

The Kennel Club doet voor de gezondheid van 

kortsnuitige honden, inclusief het door het KCCT 

gefinancierde onderzoek en het Respiratory Function 

Grading Scheme.

http://www.thekennelclub.org.uk/KCCT
https://www.thekennelclub.org.uk/health-and-dog-care/health/getting-started-with-health-testing-and-screening/respiratory-function-grading-scheme/
https://www.thekennelclub.org.uk/health-and-dog-care/health/getting-started-with-health-testing-and-screening/respiratory-function-grading-scheme/
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FCI WORLD DOG SHOW DOORGESCHOVEN NAAR 2022

De FCI World Dog Show 2020, die van 17 tot en met 20 december zou plaatsvinden in Madrid, wordt wegens 

het coronavirus uitgesteld tot 2022.  Ondanks een uitgebreid pakket aan voorgenomen maatregelen maakt de 

ontwikkeling van de pandemie het noodzakelijk het evenement uit te stellen. 

Er is overeenstemming bereikt om in 2022 twee World Dog Shows te organiseren: één in Spanje en één in Brazilië 

(waar de felbegeerde en exclusieve 2020 en 2022 “FCI World Winner”-titels zullen worden toegekend). Zo wordt 

2022 een heel bijzonder kynologisch jaar! Binnenkort zullen de precieze data van beide evenementen bekend 

worden gemaakt. 

RECTIFICATIE

In de Raadar-nieuwsbrief van september 2020 plaatsten wij een artikel 

waarin wij onder anderen de nieuwe leden van het Tuchtcollege in eerste 

aanleg aan u voorstelden. Abusievelijk stelden wij als één der nieuwe 

leden drs. ing. Astrid Veldhuizen-van ’t Hul voor als dierenarts. Dit had 

moeten zijn: ‘bedrijfseconoom en werktuigbouwkundige met een flinke 

portie kynologische kennis’. Met excuses aan Astrid Veldhuizen 

rectificeren wij bij dezen deze fout. Inmiddels is de Raadar van september 

2020, te vinden op onze website, eveneens op dit punt aangepast.

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

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 42,95
20 nummers voor € 74,95

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.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkershelpenfokkers
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OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde 

keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij elkaar.  

U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

MOOIE RADIOCOLUMN VAN 
ELFIE TROMP OP NPO1

Met verwijzing naar Werelddierendag kwam columniste 

Elfie Tromp op 5 oktober jl. in het programma De 

Nieuws BV met een mooie column waarin zij een lans 

breekt voor een verbod op malafide dierenhandel via 

Marktplaats. Ook waarschuwt zij de consument: ‘Een 

T-shirt van vijf euro klopt niet. Een puppy van een paar 

honderd piek ook niet.’ 

Hoewel op bepaalde onderdelen Elfie’s betoog niet 

helemaal correct is, blijft de rode draad in haar betoog 

overeind: maak ook tijdens coronacrisis een bewuste en 

verantwoord keuze voor een hond in huis. Kies daarom 

voor een stamboomhond, de voordelen daarvan zijn nog 

steeds actueel. Maar de vraag naar stamboompups is 

nog steeds groter dan het aanbod, dus heb geduld! De 

aanschaf is niet alleen voor de komende maanden maar 

voor de komende jaren. 

Bekijk en beluister de column van Elfie Tromp. 

Voor meer informatie over verantwoorde aanschaf van 

een pup kijk op onze website.

CORONA: GEEN ALTERNATIEF VOOR TITEL NEDERLANDS 
JEUGDKAMPIOENSCHAP

Doordat veel tentoonstellingen en Kampioenschaps-

clubmatches in verband met het coronavirus zijn ge-

canceld, zijn er op dit moment weinig mogelijkheden 

om met honden het Nederlands Jeugdkampioenschap 

te behalen. 

Om de titel Nederlands Jeugdkampioen te behalen, 

moet een hond in de jeugdklasse op een Nederlandse 

CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of 

kampioenschapclubmatch driemaal een eerste plaats 

met de kwalificatie ‘uitmuntend’ behalen onder minimaal 

twee verschillende keurmeesters. Door de coronacrisis 

was er dit jaar te weinig gelegenheid om aan deze 

voorwaarde voldoen. 

Vanaf het begin van de coronapandemie bereikten ons 

vele vragen over het behalen van het Nederlands 

Jeugdkampioenschap. Zo werd er gevraagd of wij 

alternatieven aan konden bieden, zodat het Nederlands 

Jeugdkampioenschap alsnog behaald kon worden. We 

hebben naar zulke alternatieven gezocht, maar helaas 

bleek dit niet haalbaar. In de praktijk betekent dit dat een 

bepaalde groep honden het Nederlands 

Jeugdkampioenschap niet zal kunnen behalen. We 

beseffen dat dit voor veel exposanten een teleurstelling 

zal zijn. Echter, in een jaar waarin werkelijk alles anders is 

dan normaal, en de vooruitzichten niet veel aanleiding tot 

optimisme geven, hadden we geen andere mogelijkheid 

dan deze beslissing met spijt in ons hart te nemen.

https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/65824-2020-10-05-druktemaker-elfie-tromp-walhalla-voor-honden
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN

De coronacrisis maakt dat alles behoorlijk in beweging 

is en helaas niet altijd op een prettige manier. Hieronder 

een overzicht van de aanpassingen die we met het oog 

op de coronamaatregelen hebben doorgevoerd.

Examens

We hebben besloten de mondelinge examens op een 

alternatieve locatie af te nemen, zodat er voldoende 

afstand kan worden gehouden. Op het bureau van de Raad 

van Beheer was dit niet mogelijk. Dat is weliswaar wat 

omslachtiger, maar het is fijn dat alles toch kan doorgaan. 

Of alle locatie-examens doorgaan, hangt af van de 

organiserende vereniging. Kijk hiervoor op onze website. 

Opleidingen

Datzelfde geldt voor de opleidingen. De gebouwen die 

worden gebruikt voor de cursussen zijn veelal 

sportkantines en die vallen onder de maatregelen die 

gebruik momenteel verbieden. Kijk dus op de website 

van uw lokale kynologenclub of op onze website om te 

zien of een opleiding wel/niet doorgaat.   

In sommige gevallen wordt er online lesgegeven, zodat 

deze problemen kunnen worden omzeild. Doordat de 

maatregelen voortdurend wijzigen, is het heel lastig 

vastomlijnde regels te geven. Heeft u vragen, aarzel dan 

niet om even een mailtje te sturen naar opleidingen@

raadvanbeheer.nl.  

Oproep

Wij vragen alle kynologenclubs die de Basiscursus 

Fokken en Houden van honden (BFH) en Voortgezette 

Kynologische Kennis (VKK) organiseren, ons zo snel 

mogelijk op de hoogte te stellen als er wijzigingen of 

nieuwe cursussen te vermelden zijn! De Raad van Beheer 

zal wijzigingen in locaties en andere aanpassingen 

uiteraard zo snel mogelijk vermelden op de website en in 

de Raadar-nieuwsbrief.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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. 

‘RAAD HET RAS’ OKTOBER: GROTE POEDEL ZWART-WIT-BRUIN

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 oktober is Grote Poedel zwart-wit-

bruin. Winnaar van deze maand is Klasine Lautenbach uit Sint 

Jacobiparochie. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst 

genomen. Gefeliciteerd!

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/bfh/2020-07-08-overzicht-aanvragen-examens-op-locatie.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/
mailto:opleidingen%40raadvanbeheer.nl?subject=
mailto:opleidingen%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
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Houden van honden

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.

28 november 2020:   Algemene Vergadering (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen). Let op: deze 

vergadering wordt geheel online 

gehouden!

Januari 2021:  Hond van het Jaar Show / 

Nieuwjaarsreceptie: beiden 

afgelast 

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond, locatie 

wordt later bekendgemaakt

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

