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KORTSNUITEN: RAAD VAN BEHEER TEKENT VOOR GEBRUIK 
BOAS-TEST 

Op donderdag 3 september jl. tekenden de Raad van Beheer en de Engelse Kennelclub een intentieverklaring 

waarin zij overeenkomen om op korte termijn een licentie af te sluiten met de Cambridge University en de Engelse 

Kennelclub om het Respiratory Function Grading Scheme (RFG scheme) in gebruik te nemen voor de Mopshond, de 

Franse Bulldog en de Engelse Bulldog.

Het RFG scheme heeft als doel een universele standaard 

te bieden in het herkennen van BOAS-problemen (lucht-

wegproblemen), maar ook ter bevestiging van honden die 

geen ademhalingsproblemen hebben.

Voorwaarden

Het uitvoeren van deze weten schappelijk onderbouwde 

en gevalideer de test is voorbehouden aan speciaal 

opgeleide dierenartsen. Alleen wanneer de kennelclub 

en de opgeleide 

dieren  artsen aan alle 

voorwaarden voldoen, 

mogen de naam en 

het beeldmerk van 

Cambridge University 

gebruikt worden. 

Primeur

Hiermee heeft de 

Raad van Beheer een 

internationale pri meur: wij 

zijn de eerste kennelclub 

die deze licentie krijgt. 

Als start gaan we de inzet 

van de BOAS-test samen 

met de rasverenigingen 

Commedia Mopshonden 

Vereniging en Shih Tzu 

Club Nederland uitwerken 

voor het gebruik in 

de rasspecifieke 

convenanten voor de 

Mopshond en de  

Shih Tzu.

Namens de Raad van Beheer ondertekenden bestuurslid Gabri Kolster (links) en directeur Rony 

Doedijns de verklaring in het bijzijn van bestuursleden van de rasverenigingen Commedia 

Mopshonden Vereniging en Shih Tzu Club Nederland.
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Kortsnuiten: bijeenkomst met fokkers Mopshonden 
en Shih Tzu

Op 16 september jl. was er op uitnodiging van Commedia, de vereniging van fokkers en liefhebbers van de 

Mopshond in Nederland, de Shih Tzu Club Nederland en de Raad van Beheer een bijeenkomst van fokkers van 

Mopshonden en Shih Tzu. Centraal stond het 10-stappenplan dat de Raad van Beheer met de rasverenigingen wil 

doorlopen om tot een werkbaar convenant te komen.

Beide rasverenigingen willen zo snel mogelijk ras spe-

cifieke convenanten met de Raad van Beheer afsluiten. 

Op basis van deze convenanten kunnen weer stambomen 

worden verstrekt aan pups waarvan de ouderdieren 

voldoen aan het convenant. 

Juridische toets

De laatste weken is er hard gewerkt door alle partijen 

en veel voorwerk gedaan om de stappen uit het door 

de Raad van Beheer voorgestelde 10-stappenplan uit 

te werken. Dat betekent concreet dat de rasspecifieke 

convenanten in concept gereed zijn en nu worden 

getoetst op juridische houdbaarheid. Dit is belangrijk 

om de fokkers in de toekomst te kunnen bijstaan bij 

een eventueel conflict met de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA). De uitslag van de juridische 

toets wordt binnenkort afgehandeld. 

BOAS-test

Verder zijn afspraken gemaakt met Engelse Kennel club 

en Cambridge University om tot een licentieovereenkomst 

te komen voor het gebruik van de zogenaamde BOAS-

test (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome – 

een verzameling aandoeningen van de luchtwegen bij 

kortsnuitige honden) die de omstreden snuitlengteratio 

(bekend als CFR - craniofaciale ratio) gaat vervangen.

Lees verder op p. 3 

Dankwoord twee fokkers

‘Maanden slecht geslapen. Kijken naar mijn met zorg 

gefokte, zo geliefde hondjes. Onbegrip, verwondering, 

boosheid vechten om voorrang en dan berusting. Als 

niemand meer in ze gelooft dan zijn ze veilig bij mij. 

Dan genieten wij er zelf van. Teleurstelling ook, omdat 

al die mensen die ik aan een gezond hondje had 

kunnen helpen nu naar de broodfok rennen, met alle 

gevolgen van dien. 

Maar dan ineens... een paar koppen worden bijeen 

gestoken. Er worden geschillen opgelost, excuses 

gemaakt voor vergissingen, beloftes gedaan om het 

zo goed mogelijk te doen. Een sprankje hoop wordt 

een vlammetje en dat weer een lichtje. Geloof in 

datgene waar ik in geloofde komt terug, en daarmee 

ook de blijheid die ik lang niet meer voelde. Ik kijk in 

een heleboel vragende oogjes van m’n mopsen en 

zeg “Kom, we gaan een heel eind wandelen, neus in 

de wind en oog op de toekomst”. 

Met dank aan De Shih Tzu Vereniging , de 

Mopshonden Vereniging Commedia, de Raad van 

Beheer, Gabri Kolster, Pieter Burema, Joke Abbenhuis, 

Houkje van der Meer en Wendy Davenschot.’

Maja Sandman, Pug Kennel Clownycake 

Marion Geessink, Winnefall Pugs

Op veilige afstand van elkaar bediscussieerden de fokkers het 10-stappenplan van de Raad van Beheer
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De intentieverklaring met de Engelse Kennelclub wordt 

omgezet in de definitieve licentieovereenkomst. Het 

wachten is nog op de goedkeuring van de juridische 

afdeling van de Universiteit van Cambridge. De 

overeenkomst wordt afgesloten door drie partijen 

(Engelse Kennelclub, Universiteit Cambridge en de Raad 

van Beheer). Dit is belangrijk omdat dit de kwaliteit van 

de test gaat waarborgen, en centrale opslag van de data 

mogelijk maakt zodat analyse mogelijk is. 

De uitvoerende dierenartsen zullen worden getraind 

door de hoofdonderzoekers van Cambridge en zo nodig 

krijgen zij bijscholing. Omdat de huidige coronaperikelen 

de training van de dierenartsen op dit moment onmo-

gelijk maakt, zullen er overgangsbepalingen worden 

opgenomen. Na het afsluiten van de convenanten zal er 

een voorlichtingscampagne volgen.

De aanwezige fokkers stelden de informatie die zij kregen 

zeer op prijs. Men stelde vast dat de informatie die 

veelal op social media voorbijkomt onvolledig of onjuist 

is, wat in deze bijeenkomst kon worden rechtgezet. De 

meeting was zeer inspirerend voor de delegaties van 

beide rasverenigingen, die met de Raad van Beheer hard 

werken aan de realisering van het stappenplan.

KORTSNUITEN: BEKIJK DE Video-update 

Graag vragen wij uw aandacht voor de videopresentatie waarin ons bestuurslid Gabri Kolster een uitgebreide 

toelichting op, en uitleg geeft over de actuele situatie rondom de kortsnuitige rassen. 

In deze update gaat Gabri Kolster nader in op 

het actuele beleid en beantwoordt een aantal 

van de vragen die er leven over dit onderwerp. 

De videopresentatie duurt ongeveer 15 minuten. 

Wij hopen u hiermee een relevante en reële update 

te geven.

Bekijk de video via ons Youtube-kanaal 

BRAINSTORMAVOND MET DE LOKALE KYNOLOGIE

Op 15 oktober aanstaande vindt er weer een brainstormavond plaats met kynologenclubs. De vorige 

brainstormavond, op 13 augustus jl., was inspirerend en interactief, waarbij de aanwezigen constructief met elkaar 

in gesprek gingen. 

Doel van deze brainstorms is de wederzijdse 

verwachtingen tussen de kynologenclubs en de Raad 

van Beheer te bespreken en te kijken hoe er constructief 

verder samengewerkt kan worden. Besloten is om 

regelmatiger een sessie met de kynologenclubs te 

houden, waardoor we gezamenlijk kunnen bepalen welke 

acties gewenst en mogelijk zijn om deze vervolgens ook 

daadwerkelijk uit te voeren. 

KORTSNUITEN: TIJDLIJN REGELGEVINGSPROCES 

De Raad van Beheer wordt regelmatig gevraagd om duidelijk aan te geven hoe het regelgevingsproces rondom 

de kortsnuiten precies is verlopen. Omdat wij grote waarde hechten aan duidelijke en feitelijk verifieerbare 

verslaglegging, hebben wij het proces dat de Raad van Beheer samen met zijn partners en betrokken verenigingen 

de afgelopen jaren heeft doorlopen, voor u in een duidelijke tijdlijn gezet. 

Bekijk de tijdlijn op onze website  

https://youtu.be/dvGdmFbTlk4
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/tijdlijn-kortsnuiten/
https://www.youtube.com/watch?v=dvGdmFbTlk4&feature=youtu.be
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Rasverenigingen in actie tegen fok van extreem 
kleine hondjes

‘Nee tegen teacup!’, zo heet de actie die 17 bezorgde 

rasverenigingen voeren tegen de snel groeiende handel 

in extreem kleine ‘Teacup’-hondjes. Helaas worden 

deze hondjes door hun extreem kleine formaat steeds 

gevoeliger voor allerlei gezondheids- en welzijns pro-

blemen. Ook worden ze ten onrechte geassocieerd met 

de verantwoorde fokkerij van kleine hondenrassen. De 

verantwoorde fokkers willen hier een stokje voor steken.

Door de groeiende populariteit van piepkleine hondjes 

worden fokkers van kleine rassen steeds vaker benaderd 

met de vraag naar miniatuurhondjes. En dat baart hen 

zorgen, gezien de groeiende problemen met gezondheid 

en welzijn van deze hondjes en de wantoestanden in 

fokkerijen die zo veel mogelijk miniatuurhondjes willen 

fokken - want er valt veel geld te verdienen. 

Onterecht gebruik van rasnamen

Hoewel deze kleine hondjes zelden binnen de rasstan-

daard vallen van het ras waartoe ze zogenaamd behoren 

en ook zelden een stamboom hebben, worden ze wel bij de 

rasnamen genoemd: Chihuahua, Toypoedel, Dwergkees-

hond, Yorkshire Terriër… Het gevolg is dat de deze extreem 

kleine dieren worden geassocieerd met de ver ant woorde 

(stamboom)fokkers. Daarom maken de verantwoorde 

fokkers een vuist tegen deze fokkerij van extreme “teacup”-

hondjes. Zij zetten zich in om gezonde honden te fokken, 

zonder extreme kenmerken en zonder welzijnsbeperkingen 

en willen dus verre blijven van deze extreme fokkerij. 

Ze hebben de handen ineengeslagen om samen met 

deskundige partners in beeld te brengen welke problemen 

er samenhangen met de extreem kleine formaten en willen 

daar vervolgens het grote publiek over voorlichten. 

Help mee!

Wilt u meer informatie of de actie steunen? Stuur dan een 

e-mail naar neetegenteacup@gmail.com. 

Deelnemende rasverenigingen zijn: Airedale Terrier 

Verbond Nederland, Eerste Gezelschapshonden 

Club Nederland, Havanezer Club Nederland, 

Lancashire Heelerclub Nederland, Manchester Terrier 

Club Nederland, Nederlandse Border Terrier Club, 

Nederlandse Chihuahua Club, Nederlandse Fox Terrier 

Club, Nederlandse Keeshonden Club, Nederlandse 

Markiesjesvereniging, Nederlandse Norwich Terrier Club, 

Nederlandse Poedelclub, Nederlandse Yorkshire Terrier 

Club, Norfolk Terrier Club Nederland, Schotse Terrier Club, 

West Highland White Terrier Club Nederland, Yorkshire- 

en Biewer Terrier Vriendenclub.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

mailto:neetegenteacup@gmail.com
http://www.hartvoordieren.nl
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GESLAAGDE BUITENSHOW ZWOLLE OUTDOOR 

Kynologenclub Zwolle e.o. organiseerde op 12 en 13 september jl. een buiten-

show zonder publiek en erering, met toekenning van het CAC voor alle rassen: 

‘Zwolle Outdoor’. De show, waar 800 honden aan konden deelnemen, was 

binnen een week uitverkocht en werd een groot succes. Smaakt dit naar meer?

Organisator Mark Wisman: ‘Iedereen is heel enthousiast 

over hoe deze buitenshow is gegaan. Niet alleen wij 

als organisatie, maar juist ook de deelnemers. Ruim 

300 exposanten hebben onze tevredenheidsenquête 

ingevuld – een uitstekende respons. Daaruit bleek dat 

vrijwel iedereen super enthousiast was. We scoorden 

een 4,7 op een schaal van 5. Dat is heel mooi. Een 

veelgehoorde opmerking was dat dit soort shows ook na 

corona mogen blijven. Dat zegt wel wat!’ 

Coronaproof

Om de show coronaproof te houden hield de 

organisatie alles aan de zeer veilige kant. Zo waren de 

inschrijving en complete verwerking gedigitaliseerd 

via onlinedogshows.eu en werd de toegangscontrole 

gedaan terwijl de exposanten nog in de auto zaten. 

Zo ontstonden er nergens rijen en kon overal de 1,5 

meter gewaarborgd worden. Dat werd gewaardeerd 

en begrepen door de exposanten. Mark: ‘We hoefden 

gelukkig niet als politieagent op te treden, want iedereen 

hield zich er uit zichzelf aan, een compliment aan 

alle exposanten! Blijkens de enquête vond praktisch 

iedereen de maatregelen duidelijk en voelde zich veilig.’ 

Zonder publiek showen, daar hadden mensen wel wat 

problemen mee. Een tentoonstelling is normaliter de 

plek om je kynologisch netwerk in te duiken, dat was nu 

maar beperkt mogelijk. Exposanten mochten wel een 

‘begeleider’ meenemen. Mark: ‘Losse bezoekers zijn 

voor ons niet te traceren, een begeleider 

die meekomt met een exposant wel. Voor 

de begeleider moest men € 1,- betalen 

via de inschrijving. Zo hadden we zicht op 

http://onlinedogshows.eu
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extra meegekomen mensen, mocht het komen tot een 

contactonderzoek in verband met corona.’ 

Rustig

De dagen verliepen opvallend rustig en ook op de foto’s 

oogt het niet druk. Mark: ‘Om het aantal gelijktijdig 

aanwezige mensen te reguleren - er mochten maar 250 

mensen tegelijk aanwezig zijn - werkten we met een van 

tevoren toegestuurd tijdschema. Exposanten mochten 45 

minuten voor de keuring van hun eerste hond het terrein 

op en moesten dit 45 minuten na keuring van hun laatste 

hond weer verlaten. Een enkel commentaar ging dan ook 

over dit gedwongen vertrek: “Buitenshows prima, maar 

hopelijk mogen we in de toekomst wél langer blijven.” 

Doordat er geen ereringprogramma was, hoefde men 

daar ook niet op te wachten.’ 

Herhaling?

Is deze buitenshow voor herhaling vatbaar? Mark: ‘We 

moeten nog uitgebreid evalueren, maar we hebben 

laten zien dat het goed kan. Iedereen is enthousiast, 

de exposanten waarderen de grote ringen, de rust, de 

ruimte, het lopen op gras in plaats van op beton. Het 

enige dat kan tegenzitten is het weer. Maar daar hadden 

we dit keer zeker geen klachten over!’

De uitslagen van Zwolle Outdoor vindt u op  

www.onlinedogshows.eu

TWEE TUCHTCOLLEGES BENOEMD

In de Raadar van augustus hebben we aandacht besteed aan het afscheid van het oude Tuchtcollege. Met het 

nieuwe tuchtrecht dat op 1 juli 2020 in werking trad en waarvan een reparatie tijdens de Algemene Vergadering is 

goedgekeurd, zijn er nu twee Tuchtcolleges: het Tuchtcollege in eerste aanleg en het Tuchtcollege in hoger beroep.

Eerste aanleg

Eind juni, voor de inwerkingtreding van het nieuwe 

tuchtrecht, zijn al drie leden benoemd voor het Tucht-

c ollege in eerste aanleg. Dit zijn mr. dr. René Grotens 

(voorzitter), mr. Johan Hollebeek (vice-voorzitter) 

en Floor Zijdenbos-Jansen (secretaris). Zij zijn op 

grond van het oude tuchtrecht nog door het bestuur 

benoemd. De Algemene Vergadering van 5 september 

jl. heeft vervolgens nog twee dierenartsen benoemd, 

te weten drs. José Nienhuis-Koppes en drs. ing. Astrid 

Veldhuizen-van ’t Hul.

Hoger beroep

Het Tuchtcollege in hoger beroep is sowieso nieuw 

en de leden daarvan zijn alle vijf tijdens de Algemene 

Vergadering van 5 september jl. benoemd. Het gaat 

om mr. Alexandra Boot (voorzitter), mr. Noëlle Aimée 

de Leon- van den Berg (vice-voorzitter), Albert Jan van 

Koerten (secretaris), Léon Verheugt en dr. Gerard van 

Essen (DVM PhD).

Wij wensen de leden van beide Tuchtcolleges veel succes, 

plezier en wijsheid bij de vervulling van hun functies.
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René Grotens

Tuchtcollege in eerste aanleg

Tuchtcollege in hoger beroep

Alexandra Boot

Johan Hollebeek

Noëlle de Leon

Floor Zijdenbos

Albert Jan van Koerten

José Nienhuis 

Léon Verheugt

Astrid Veldhuizen

Gerard van Essen

http://www.onlinedogshows.eu
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DENK MEE OVER Wedstrijdseizoen Flyball 2021

Nu het Flyball-wedstrijdseizoen 2020 door corona als verloren kan worden beschouwd, is de Commissie Flyball alweer 

bezig met het uitwerken van ideeën voor het wedstrijdseizoen van 2021. Voorop staat dat er op een voor iedereen 

verantwoorde manier gelopen moet kunnen worden. Meedenken ‘vanuit het veld’ wordt zeer op prijs gesteld!

We hopen het wedstrijdseizoen 2021 op de ons bekende 

manier te kunnen organiseren. Toch nemen we in alle 

overwegingen mee dat seizoen 2021 in aangepaste vorm, 

dus mét coronamaatregelen, zal moeten plaatsvinden. 

Dus bedenken we een plan A en een plan B. Onze 

ideeën voor seizoen 2021 willen we graag met u delen, 

maar net zo graag willen we uw ideeën horen. De 

Commissie Flyball nodigt u dan ook uit om uw ideeën 

voor de organisatie van coronaproof toernooien in te 

sturen. Dat kan naar e-mail info@flyballcompetitie.nl. 

Daarnaast denken we nog na over een communi-

catievorm waarbij we met inachtneming van de geldende 

coronamaatregelen wat persoonlijker met flyballers in 

gesprek kunnen gaan. We houden u op de hoogte! 

FCI Flyball: enquête en oproep voor werkgroep

De Commissie Flyball wil graag weten hoe er in het land wordt gedacht over de Flyball-variant FCI Flyball, nu de 

interesse in deze variant snel groeit. We zouden het dan ook fijn vinden als u wilt deelnemen aan onze enquête.

De Flyball-sport in Nederland kent twee varianten: FCI 

Flyball die in vrijwel alle landen op dezelfde manier 

wordt beoefend, en Flyball Nederlandse Bak die alleen 

in Nederland wordt beoefend. Bij beide versies gaat het 

om een teamsport in een estafettevorm. In een team 

racen vier honden, één voor één, over de Flyballbaan 

tegen een ander team met vier honden. De Flyballbaan 

bestaat uit vier hindernissen en een ballenapparaat. De 

hond leert zo snel mogelijk via de vier hindernissen naar 

het apparaat te gaan, het apparaat te bedienen zodat de 

bal tevoorschijn komt, en via de hindernissen de bal weer 

terug naar de baas te brengen.  
Lees verder op p. 8

mailto:info@flyballcompetitie.nl
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Enquête

Van FCI Flyball worden er bijna geen wedstrijden in 

Nederland georganiseerd. Dit betekent ook dat er vrij-

wel geen Nederlandse deelname is aan Europese en 

Wereldkampioenschappen. De interesse voor FCI Flyball 

groeit momenteel sterk. Graag willen wij onderzoeken 

wat op verenigingen de situatie is, welke behoeften er 

zijn en waarin wij kunnen ondersteunen. Daartoe hebben 

we een enquête voor verenigingen ontwikkeld, met als 

doel een breder inzicht te krijgen. We zouden het zeer op 

prijs stellen als u hieraan zou willen meewerken door de 

enquête in te vullen. Ga naar de enquête

Oproep leden Werkgroep FCI Flyball

De Commissie Flyball zet momenteel een speciale 

Werkgroep FCI Flyball op. We zijn daarvoor op zoek 

naar personen die vanuit hun passie, kennis en serieuze 

interesse zitting willen nemen in deze werkgroep en hun 

bijdrage willen leveren. 

Aanmelden kan via e-mail info@flyballcompetitie.nl.

ZOEK DE VERSCHILLEN! 

Waar het bij beide Flyball-varianten draait om snelheid en heel veel plezier, zijn er ook een paar verschillen. 

Bekijk ze hieronder.

Flyball NL BAK

 →  Het apparaat wordt door de hond met één poot in 

werking gebracht.

 →  De hoogte van de hindernissen is vanaf 20 cm tot en 

met 35 cm en gaat per 5 cm omhoog of omlaag.

 →  Er mogen maximaal twee honden van hetzelfde ras 

meedoen in een team.

 → Afstand tussen de hindernissen is 300 cm.

FCI Flyball

 →  De Box wordt in werking gebracht doordat de hond 

erop springt door middel van een draai.

 →  De hoogte van de hindernissen is vanaf 15 t/m 32,5 

cm en gaat per 2,5 cm omhoog of omlaag.

 → Er is geen beperking op het aantal honden per ras.

 → Afstand tussen de hindernissen is 305 cm.

Workshop FCI Flyball 

Gezien de sterk groeiende interesse in de Flyball-

variant FCI Flyball organiseren we op 21 november 

aanstaande van 13.00 tot 17.00 uur in de WW Indoor 

4 All-hal in Hoogerheide een FCI Flyball workshop. 

Deelnemers gaan aan de slag met verschillende 

nieuwe, leuke aanleermethodes voor zowel de 

hindernissen als de box. De workshop is voor honden 

vanaf 9 maanden en van elk niveau.

We behandelen de verschillen en het om-trainen, zodat 

deelnemers inzicht kunnen krijgen in en kunnen proeven 

van deze versie van Flyball. Naast veel plezier beleven, 

is het doel om deze versie van Flyball verantwoord 

aan te leren en hierbij het welzijn en gezonde 

lichamelijke belasting van de hond centraal te zetten. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Of beoefent 

u al langer deze variant van Flyball, maar wilt u zich laten 

bijscholen in de laatste aanleermethodes? Schrijf dan in 

voor deze workshop! Meer informatie en inschrijven

https://www.flyballcompetitie.nl/nieuws/enquete-2020
mailto:info@flyballcompetitie.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/workshop-fci-flyball/
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PRINS EXPERIENCE VANAF 1 OKTOBER AANSTAANDE OPEN

Op 1 oktober aanstaande opent onze partner Prins Petfoods 

de Prins Experience, het bezoekerscentrum waar iedereen kan 

zien en beleven wat Prins onder gastvrijheid en passie voor 

dieren verstaat.

Op 1 oktober aanstaande is de officiële opening, die de start 

betekent van een reeks openingsweken waarin Prins kleinere 

groepen dagelijks dit unieke centrum laat beleven. Voor meer 

informatie kijk op de website van Prins Petfoods of stuur een 

e-mail naar evenementen@prinspetfoods.nl.

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  

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)

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

Artist impression van het bezoekerscentrum

https://www.prinspetfoods.nl
mailto:evenementen@prinspetfoods.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkershelpenfokkers
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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IN MEMORIAM WIM DIJKKAMP

Op 31 augustus jl. overleed op 65-jarige leeftijd Wim Dijkkamp. Als 

keurmeester voor de Jachthondenproeven beoordeelde hij al meer dan 

twintig jaar vele combinaties van voorjager en hond op hun gezamenlijk 

talent. Het daaraan voorafgaande traject had ook zijn belangstelling. Hij gaf 

niet voor niets al vijftien jaar de cursus Zelfafrichting Jachthonden. Wim was 

actief betrokken bij de organisatie van de Nimrod op kasteel Haarzuilens. 

Deze prestigieuze wedstrijd is hèt icoon van de jachthondenproeven. 

Binnen ORWEJA was Wim ook bestuurlijk actief als lid van de Raad van 

Jachthondencommissarissen. Voor zijn inzet en passie voor de jacht-

hondensport werd Wim beloond met de Zilveren Erespeld van de Raad 

van Beheer (zie foto). De kynologie verliest in hem een zeer gewaardeerd 

en kundig keurmeester en een buitengewoon aimabele collega. Wij 

wensen zijn nabestaanden veel sterkte de komende tijd.

Bestuur en medewerkers Raad van Beheer  

IN MEMORIAM WOUT ARXHOEK
Op 10 september jl. overleed volkomen onverwacht op 73-jarige leeftijd 

Wout Arxhoek. Jachtman in hart en nieren, bevlogen keurmeester, docent 

en examinator. Wie hem kende werd gegrepen door zijn enthousiasme en 

bevlogenheid. Altijd bereid tot advies en uitleg, ongeacht of hij iemand 

goed of oppervlakkig kende. Wout was een echte jachthondenman en 

exterieurkeurmeester voor vele jachthondenrassen. Tevens was hij een 

veel gevraagd examinator bij de rasexamens en was hij jarenlang docent 

Exterieur & Beweging voor de Raad van Beheer. De functionele bouw 

van de hond en het daarbij behorende gangwerk waren zijn stokpaardje. 

Zijn bevlogenheid en passie voor de functionaliteit en beweging van 

gebruikshonden zette hij om in lezingen die hij door het hele land gaf. 

Hij was daarbij altijd bereid nog extra uitleg te geven. De kynologie zal zijn 

enorme inzet en passie missen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte 

in deze moeilijke periode.

Bestuur en medewerkers Raad van Beheer 

IT4DOGS UITGEBREID BEHANDELD IN 
‘ONZE HOND’

In het glossy hondenblad ‘Onze Hond’ van september staat een uitgebreid 

artikel over ons omvangrijke IT-project IT4Dogs, dat dit najaar het 

registratiesysteem ‘Darwin’ gaat vervangen. In het artikel geeft Onze Hond 

alvast een voorproefje van de diverse nieuwe mogelijkheden die u straks kunt 

verwachten. 

In het artikel komen IT-projectleider Barbera Hollmann en Raad van Beheer-

collega èn Barbetfokker Anne Plomp uitgebreid aan het woord over de 

gebruikerstests die zeer veelbelovend zijn. Anne Plomp: ‘Ik ben er als fokker 

heel enthousiast over!’. U leest het artikel in Onze Hond of op onze website. 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2020/oh07_raadarxl_it4dogs.pdf


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
o

k
k
ers helpen fo

k
k
e
r
s

R
aa

d van beheer

              de regio.              de regio.              de regio.

FOKKERONDERSTEUNING 

http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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AD INTERIM BESTUUR BESTAAT NIET

Tijdens de Algemene Vergadering van 5 september jl. bleek dat er veel onduidelijkheid bestaat over (ad) interim 

bestuursleden. Alleen gekozen bestuursleden mogen hun vereniging bij een Algemene Vergadering van de Raad 

van Beheer vertegenwoordigen. In dit artikel een nadere uitleg. 

Altijd een bestuur

Op grond van de wet moet een vereniging altijd een 

bestuur hebben. Een bestuur bestaat uit bestuursleden, 

die door de Algemene Ledenvergadering zijn gekozen. 

In de statuten van die vereniging is vastgelegd hoe 

de kandidaatstelling en de benoeming hoort plaats te 

vinden.

Helaas komt het voor dat – bijvoorbeeld vanwege 

conflicten – het voltallige bestuur besluit op te stappen. 

Men realiseert zich dan niet dat hierdoor het bestuur niet 

meer bemand is. Enkele personen werpen zich dan op 

als (ad) interim bestuursleden, maar zij zijn niet door de 

Algemene Ledenvergadering gekozen en dus officieel 

géén bestuurslid.

Demissionair

Wanneer een voltallig bestuur wenst op te stappen, 

kan het zich daarom beter ‘demissionair’ verklaren. 

Vergelijkbaar met een kabinet dat zijn ontslag bij de 

koning aanbiedt, behartigt het demissionaire bestuur 

alleen de lopende zaken. Het doet wat het moet 

doen, en laat wat het kan laten. De voornaamste 

taak is het organiseren van een nieuwe Algemene 

Ledenvergadering waarop nieuwe bestuursleden kunnen 

worden benoemd.

Aanblijven

In plaats van het zichzelf demissionair verklaren door 

het voltallige bestuur kunnen ook enkele bestuursleden 

besluiten aan te blijven. Zelfs als in deze situatie het 

bestuur bestaat uit minder personen dan statutair 

vastgelegd, kan het bestuur rechtsgeldige besluiten 

nemen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de 

achterblijvende bestuursleden ervoor zorgen dat het 

bestuur zo snel mogelijk weer volledig is.

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, schroom dan 

niet contact op te nemen met de afdeling juridische zaken 

van de Raad van Beheer, jurist@raadvanbeheer.nl

CORONA: KERST WINNER SHOW AFGELAST

De organisatie van de Kerst Winner Show heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de editie van 

2020 te annuleren. Gezien de nog altijd onzekere situatie rond het coronavirus en de daarmee samenhangende 

maatregelen, zoals de verplichte 1,5 meter afstand, vinden wij het onverantwoord deze grote show te organiseren.

Het organiseren van een show als deze vraagt om een 

goede voorbereiding, planning en grote zorgvuldigheid. 

De verantwoordelijkheid voor bezoekers en expo san-

ten, alsmede keurmeesters, ringmedewerkers en alle 

vrijwilligers kunnen wij onder de huidige omstandigheden 

niet op ons nemen. We richten ons nu op de organisatie 

van de Kerst Winner Show op 11 en 12 december 2021. 

De keurmeesterslijst voor die editie blijft wat ons betreft 

ongewijzigd. We hopen iedereen dan weer onder 

normalere omstandigheden en natuurlijk in goede 

gezondheid te kunnen begroeten. 

Alle verdere informatie over de Kerst Winner Show vindt u 

op www.winnershow.nl. 

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:

mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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HOGE WAARDERING VOOR KENNIS TOUR-SESSIE 
MARJOLEINE ROOSENDAAL

Wegens groot succes organiseerden wij op donderdag 10 september jl.  

een extra online sessie met de lezing ‘Keuzes in de fokkerij’ van 

Marjoleine Roosendaal. Het was weer een zeer geslaagde sessie met een 

groot aantal deelnemers uit het hele land. Zij gaven de spreekster een 

hoge waardering van maar liefst 9,2 en de inhoud van de lezing een 8,8! 

Wie fokt moet keuzes maken 

om zijn fokdoel te behalen. 

Maar hoe maak je keuzes? Hoe 

bepaal je wat belangrijk is voor 

de combinatie, voor je ras, voor 

jezelf? Wat gebruik je niet en wat 

is nog toelaatbaar? Deze zaken 

kwamen aan bod in de sessie, die 

zeer informatief was. Marjoleine gaf 

zowel informatie die voor iedere 

(toekomstige) fokker interessant 

was als specifieke informatie per 

ras of zelfs toegespitst op een 

individuele hond of fokker. Dit werd 

mede mogelijk gemaakt door de 

chatfunctie waarin de deelnemers 

hun persoonlijke vragen konden 

stellen, die stuk voor stuk door 

Marjoleine Roosendaal werden 

beantwoord. Een geslaagde 

sessie die terecht hoog werd 

gewaardeerd!

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET 
IN DE AUTO!

Het is volop zomer met soms extreem hoge temperaturen! De 

Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de auto laten 

van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke 

Hondenbescherming hebben wij een waarschuwingsposter 

ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze 

evenementen. Ons Hondenwelzijnsteam heeft daarin samen met de 

organisaties een taak om mensen te waarschuwen en controle uit te 

oefenen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan 

een e-mail naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en 

welke versie (Nederlands of Engels) en uw gegevens. De digitale 

advertenties en stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze 

actiepagina.

LAAT UW HOND  
NIET IN DE AUTO!

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:

mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
http://www.puppyverschillen.nl
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BESLUITEN 51e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN 
BEHEER

Op zaterdag 5 september 2020 vond de 51e 

Algemene Vergadering van de Raad van Beheer 

plaats. Hieronder treft u de besluitenlijst.

 →  Voorstel tot vaststellen verslag 50e Algemene 

Vergadering d.d. 30 november 2019 – aangenomen

 →  Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten 

en lasten 2019 – aangenomen

 →  Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur 

inzake gevoerd financieel beleid 2019 – 

aangenomen

 →  Voorstel aantal bestuursleden Raad van Beheer 

– verworpen

 →  Bestuursverkiezing: gekozen zijn dhr. Andy Makkink 

en dhr. Jan Veeneman

 →  Voorstel tot aanpassing Algemeen 

Onderzoeksreglement (AOR) – aangenomen

 →  Voorstel reparatie herziening tuchtrecht, incl. 

voorstel tot aanpassing artikel I.4 KR – aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR – IPO naar 

IGP – aangenomen

FOTOGRAFIE: LEX IDING

Scheidend voorzitter Jack Alberts in actie

Directeur Rony Doedijns (links) doet Jack Alberts uitgeleide

Nieuw bestuurslid Andy Makkink stelt zich voor

Het huidige bestuur vlnr: Albert Hensema, Roelof 

Nuberg, Gabri Kolster, Jan Veeneman en Andy Makkink

Duidelijke notulen voor het verslag...

Lees verder op p. 16
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 →  Voorstel tot aanpassing artikel V.1 KR (inenten 

honden) – aangenomen

 →  Voorstel tot bekrachtiging aanpassing artikel VIII.1 KR 

(BWG) – aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel IV.100 KR (uitbreiding 

mogelijkheden KCM) – aangenomen

 → Benoeming leden Tuchtcollege: 

 →  benoemd als lid van het Tuchtcollege in eerste 

aanleg mevr. drs. José Nienhuis-Koppes (lid), mevr. 

drs. ing. Astrid Veldhuizen-van ’t Hul (lid)

 →  Benoemd als lid van het Tuchtcollege van beroep: 

mevr. mr. Alexandra Boot (voorzitter) mevr. mr. Noëlle 

Aimée de Leon- van den Berg (vice voorzitter), de 

heer Albert Jan van Koerten (secretaris), de heer 

Gerard van Essen DVM PhD (lid), de heer Léon 

Verheugt (lid)

Een van de stemmingen...

Gepaste afstand tijdens de pauzes...Nieuw bestuurslid Jan Veeneman stelt zich voor

Lees verder op p. 17
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Thema’s

Na alle stemmingen waren er nog twee 

themapresentaties. Jur Deckers gaf een presentatie 

over Limited Registration en Gabri Kolster schetste 

de ontwikkelingen rondom het kortsnuitenbeleid in 

Nederland.

Mededelingen

 →  Jack Alberts heeft na elf jaar bestuurslidmaatschap 

aangegeven niet beschikbaar te zijn voor 

herverkiezing. Het bestuur bedankt hem voor zijn 

enorme inzet voor de Nederlandse kynologie.

 →  Jur Deckers en Carel Canta hebben voorafgaand aan 

de rondvraag te kennen gegeven dat zij per direct 

aftreden als bestuurslid van de Raad van Beheer. 

Een goede opkomst en zeer betrokken leden zorgden voor pittige discussies.
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KUNST MET WEIMARANERS IN FOTOMUSEUM DEN HAAG

Het Fotomuseum Den Haag heeft nog tot 3 januari 2021 een bijzondere tentoonstelling in huis: ‘Being Human’  

van de Amerikaanse kunstenaar William Wegman. De expositie is geheel gewijd aan de roedel Weimaraners van 

de kunstenaar die al sinds 1970 een bron van inspiratie voor hem is en hem wereldfaam opleverde. Een aanrader!

Veel kunstenaars hebben een muze. Voor de Amerikaan 

William Wegman (1943) vervullen zijn Weimaraners deze 

rol. De inspiratie begint in 1970 wanneer zijn Weimaraner 

‘Man Ray’, genoemd naar Wegmans favoriete kunstenaar, 

uit zichzelf voor Wegmans camera gaat zitten. In plaats 

van zijn trouwe metgezel naar zijn mand te sturen, besluit 

Wegman gebruik te maken van het moment. Daarop volgt 

een schier oneindige reeks haast menselijke portretten 

van zijn immer groeiende roedel Weimaraners die hem 

beroemd heeft gemaakt. Fotomuseum Den Haag maakte 

een grote tentoonstelling die maar liefst vier decennia 

aan samenwerking met zijn Weimaraners Man Ray, Fay 

Wray, Candy en hun afstammelingen beslaat.

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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EEN UITGAVE VAN

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!

https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers


alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

1 september 2020

Binnen en buiten 
bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Thuis Vervoer

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact?  
Aantal mensen onbeperkt. 

 
Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck?  
Aantal mensen onbeperkt.  
 
Anders binnen maximaal 
100 mensen met vaste 
zitplaats en buiten maximaal 
250 mensen.

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps- 
verband is niet toegestaan.

In het openbaar vervoer: 
 

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 
 
 
Vermijd de spits. 
 
 
In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes: 

 

Gezondheidscheck, niet- 
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 
 

In privévervoer: 
 

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers  
uit verschillende 
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.  
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

De maatregelen per 1 september

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen. Vermijd te  
drukke plekken.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter 
afstand, binnen  
én buiten.

Was vaak je  
handen.

Horeca

Bezoek thuis: Maximaal 6 
personen (exclusief  
kinderen t/m 12 jaar).  
Houd altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar. 

 
Thuisquarantaine: Kom je  
terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies van wege 
corona, dan ga je 10 dagen 
thuis in quarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel  
naar kinderopvang, school en sport.

Reserveren (vooraf of aan  
de deur), een gezondheids -
check en een vaste zitplaats 
zijn altijd verplicht. 
Bezoekers worden ge-
vraagd zich te registreren.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

http://rijksoverheid.nl/coronavirus
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UPDATE OPLEIDINGEN RAAD VAN BEHEER

Het cursusseizoen begint weer en dus starten ook de 

Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) en 

Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). Nog steeds 

zorgt de onzekerheid rondom het coronavirus ervoor 

dat niet overal even duidelijk is of er cursussen worden 

georganiseerd. Sommige verenigingen geven de BFH en 

(deels) VKK online, anderen doen de lessen op locatie. 

Om duidelijkheid aan geïnteresseerden te kunnen ver-

schaffen, verzoeken we verenigingen die een nieuwe 

cursus starten dringend de data aan ons door te geven. 

Dan kunnen we zorgen dat de informatielijsten zo 

compleet mogelijk zijn. U kunt de informatie doorgeven 

via e-mail leden@raadvanbeheer.nl.

VKK-examen

Vrijdag 18 september 2020 vond het eerste (door 

corona uitgestelde) examen voor de vernieuwde cursus 

Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) plaats op 

het kantoor van de Raad van Beheer. Bij het ‘oude’ 

examen Kynologische Kennis 2 werd de gehele stof 

geëxamineerd, voor de opleiding VKK kan men per 

Module examen doen. Er kwamen zeven kandidaten 

voor samen 19 modules op. Theo van der Horst, Carla 

Dusseldorp en John Wauben namen de examens 

af. Pauline van de Lans liep mee als examinator in 

opleiding. De volgende examendata zijn 16 en 23 

oktober en 27 november aanstaande. Binnenkort 

worden de data voor 2021 gepland.

BFH-examen

Op 24 oktober vindt het algemene BFH-examen plaats, 

met de mogelijkheid tevens examen te doen voor Module 

9: Rassenherkenning. Aanmelden kan tot 26 september 

via de webshop. 

Voor de BFH-cursussen staat het nieuwe materiaal vanaf 

25 september compleet online: de modules 1, 2, 3, 4 en 6 

bevatten herzieningen en aanvullingen. Let dus goed op 

met downloaden dat u de meest recente versie heeft. 

Ga naar de modules 

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. 

De examinatoren vlnr Pauline van de Lans, Theo van der 

Horst, Carla Dusseldorp en John Wauben

mailto:leden@raadvanbeheer.nl
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/kynologische-opleidingen
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/
http://www.databankhonden.nl
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‘de Week van de Schooiers’: doet u ook mee?

Hulphond Nederland roept alle honden van Nederland op 

mee te doen met De Week van de Schooiers. Tijdens het 

uitlaten én online kunnen zij namelijk van 30 november 

t/m 6 december samen met hun baasjes eenmalige 

giften ophalen voor het goede doel: de opleiding en inzet 

van meer hulphonden voor mensen met een fysieke of 

therapeutische hulpvraag. Honden en baasjes die willen 

meedoen aan De Week van de Schooiers kunnen zich 

aanmelden op www.schooiers.nl. 

QR-code en online actiepagina

Deelnemende honden worden door Hulphond Nederland 

zorgvuldig toegerust voor hun bijzondere taak. Zo 

ontvangen zij per post een starterspakket dat onder meer 

een label met persoonlijke iDeal QR-code bevat. Eenmaal 

bevestigd aan de hondenriem of halsband kan men via dit 

label een eenmalige gift doen door het te scannen met de 

mobiele telefoon. Daarnaast beschikken de deelnemende 

honden over een persoonlijke online actiepagina waarmee 

zij via het sociale netwerk van hun baasje digitaal kunnen 

collecteren. Zo kunnen ze als team en op veilige afstand 

‘schooien’ voor honden die worden opgeleid tot hulphond. 

Hulphonden helpen mensen met een fysieke beperking, 

epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook 

jongeren en volwassenen met gedrags- of psychische 

problemen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De 

vraag naar hulphonden is groter dan het aanbod. Met 

de Week van de Schooiers wordt aandacht en financiële 

steun gevraagd voor het kwalitatief opleiden van meer 

hulphonden. Kijk op www.hulphond.nl  

‘RAAD HET RAS’ september: Perro Peruano Peludo

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 september is Perro Peruano Peludo. 

Helaas zat er deze maand geen goede oplossing bij de 

inzendingen, zodat we deze keer geen winnaar kunnen 

vermelden. Volgende maand beter! 

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:

http://www.schooiers.nl
http://www.schooiers.nl
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
http://www.schooiers.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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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.

15 oktober 2020:   brainstorm met lokale kynologie, 

locatie nog niet bekend

28 november 2020:   Algemene Vergadering (uitsluitend 

voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

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/
https://hulphond.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers

