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DIER&RECHT MOET FOUTIEVE INFORMATIE OVER
EPILEPSIE BIJ DUCK TOLLING RETRIEVER RECTIFICEREN
In februari 2020 kwam de Nova Scotia Duck Tolling Retriever in Tros Radar naar voren als risico-ras als het gaat
om epilepsie. Het rapport “Epilepsie bij de Nova Scotia Duck Tolling Retriever” van stichting Dier&Recht gold als
basis voor de uitzending. Dit rapport bleek echter gebaseerd op een aanname en poneerde slecht onderzochte
zaken als feiten, terwijl deze bewezen onjuist waren. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland kwam
in verweer – met succes.
De Raad van Beheer bood inmiddels aan de fokker
financieel te ondersteunen om met behulp van een
advocaat juridische stappen te ondernemen om haar
naam te zuiveren. Om haar moverende redenen kon de
fokker dit niet voortzetten en nam de rasvereniging de
zaak namens haar over. Na diverse brieven, aangedragen
feiten en verzoeken gaf Dier&Recht na bijna twee jaar
eindelijk toe dat hun rapport niet voldoende onderbouwd
was, geen recht deed aan de onderzoeken en regelgeving die op de achtergrond plaatsvonden en dat het
artikel zelfs schadelijk zou kunnen zijn voor het vervolg
van deze onderzoeken. Dit alles resulteerde in een
rectificatie die de stichting op haar website moest
publiceren. Daarnaast moest het oude en onjuiste
rapport verwijderd worden en ook via de bekende
zoekkanalen niet meer te vinden zijn.

Met de cijfers die bij hen en bij de Belgische rasvereniging bekend waren, heeft de rasvereniging een onderbouwde reactie geschreven en dit ook aan de toenmalige
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aangeboden. Inmiddels kwam ook een van de fokkers
die in het rapport van wanpraktijken werden beticht, in
verweer en verzocht meerdere malen om bewijsstukken
en rectificatie. Het werd een pingpongverhaal tussen de
fokker en de stichting.

De rasvereniging dankt de advocaten, Raad van Beheer
en de desbetreffende fokker hartelijk voor de samenwerking. Zij is vastbesloten zich te blijven inzetten voor het
prachtige ras dat de Toller is.
Bekijk de rectificaties op de website van Dier&Recht:
→ Meldpunt rashonden met epilepsie
→ Op de rapportenpagina
→ Op de nieuwspagina
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Goed bezochte Buitengewone Algemene Vergadering
Op zondag 21 augustus jl. hield de Raad van Beheer in Papendal een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV)
met zijn leden. Wij kijken terug op een dynamische, goed gestructureerde en informatieve vergadering, waarin
belangrijke besluiten zijn genomen voor de toekomst van de stamboomhond in Nederland.

Voorzitter Hildeward Hoenderken opende de vergadering met de traditionele hamerslag. Hieronder enkele
onderdelen uit zijn openingswoord en het verloop van de
vergadering.
‘Wij hebben gekozen voor deze datum omdat het eerder
statutair niet mogelijk was en het later houden van deze
BAV zou interfereren met de voorbereidingen van de
Algemene Vergadering van december 2022. Tevens
willen wij als bestuur u vandaag een aantal zaken voorleggen die ons aan het hart gaan en in onze ogen de
besluitvorming in de kynologie te veel blokkeren. Wij zijn
erg blij dat vele leden gehoor hebben gegeven aan de
oproep om aanwezig te zijn. Er zijn maar liefst 115 leden
aanwezig, zelfs meer dan tijdens de vorige Algemene
Vergadering op 18 juni jongstleden..
‘Wij willen het vandaag met u hebben over het nemen
van besluiten binnen de kynologie. Hier is ruis over
ontstaan. Graag willen wij u hierover informeren en waar
mogelijk misverstanden herstellen. Om dit zorgvuldig te
doen hebben wij een specialist uitgenodigd om u te
informeren over hoe besluitvorming bij andere verenigingen is georganiseerd: de heer mr. Arthur van der
Hoeff van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en
Recht. Onze directeur Rony Doedijns zal u meenemen in

een aantal casussen rond besluitvorming in de kynologie.
Bestuurssecretaris Jakko Broersma en bestuurslid Mark
Wisman presenteren ons Beleidsplan. Hierna hebben wij
tijd ingepland voor vragen en discussie. Wij vinden het
essentieel om u goed voor te lichten.’
Het bestuur wil alle aanwezige leden graag bedanken
voor hun komst en de zeer waardevolle bijdragen die
vele van hen hebben geleverd in de discussies over de
diverse agendapunten. Op pagina 3 vindt u de besluitenlijst van deze BAV.

Rony Doedijns benadrukte de kracht van goede samenwerking. Bij de start van zijn presentatie toonde hij toepasselijk
het bord dat staat bij de entree van Papendal: ‘Winnen doen
we samen’
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BESLUITEN 57e BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING RAAD VAN BEHEER
Op zondag 21 augustus 2022 vond bij hotel Papendal in Arnhem de 57e Buitengewone Algemene Vergadering
van de Raad van Beheer plaats. Vertegenwoordigd waren 115 leden.
In deze vergadering werden drie presentaties
gehouden:
→ Presentatie door mr. Arthur van der Hoeff van de
Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht over
de rol en bevoegdheden van het bestuur, algemene
vergadering en overlegstructuren.
→ Presentatie door Rony Doedijns, directeur Raad van
Beheer, over hoe we als vereniging nu ingericht zijn.
→ Presentatie door Jakko Broersma en Mark Wisman
bestuur Raad van Beheer, over het beleidsplan Raad
van Beheer.
Besluitenlijst
3. Vaststellen verslag van de 56e AV van 18 juni 2022
– vastgesteld

8a. Voorstel m.b.t. gedragsreglement
1e stemming: het AV-besluit van 18 juni 2022 over het
gedragsreglement voor het bestuur is vernietigbaar en
had zo niet door de AV besloten mogen worden aangenomen.
2e stemming: het door het bestuur vastgestelde gedragsreglement van vóór 18 juni 2022 voor goedkeuring voor te
leggen aan de BAV van 21 augustus 2022 - aangenomen.
3e stemming: het gedragsreglement bestuur van vóór
18 juni 2022 goedkeuren - aangenomen.
8.b. Voorstel m.b.t. Uitvoeringsregels
De vergadering is gevraagd te erkennen dat het bestuur
bevoegd is tot het opstellen en wijzigen van uitvoeringsregels – aangenomen. De uitvoeringregels Keurmeesters van 01-01-2022 zijn daarmee van toepassing.

PETscan
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

Erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken zijn de belangrijkste oorzaken van
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Met een goed fokbeleid kan veel leed
bij gezelschapsdieren voorkomen worden. Onderzoekers van het ExpertiseCentrum
Genetica van de faculteit Diergeneeskunde werken hieraan. Dierenklinieken en dierenziekenhuizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het monitoren van gezondheidsproblemen bij honden
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica verzamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen
uit het hele land, meet de belangrijkste ziekten
per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed
te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen we?
Het ExpertiseCentrum Genetica van de faculteit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses,
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier.
De gegevens worden opgeslagen in de database van PETscan bij de Universiteit Utrecht.
Uw naam of adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar
www.diergeneeskunde.nl/genetica
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GESLAAGD FESTIJN: RAAD VAN BEHEER YOUTH
ZOMERKAMP 2022
Met de steun van onze partner Royal Canin en de vrijwilligers van KC Delft, kon de Raad van Beheer Youth ook
dit jaar twee zomerkampen organiseren. Op 12 en 13 augustus was het zover voor het ‘Puppyzomerkamp’, met
veertien deelnemers van 8 tot en met 13 jaar en hun hond. Het Juniorzomerkamp, met dertien deelnemers van 13
tot en met 21 jaar, werd gehouden van 15 tot en met 17 augustus. Het werden weer geweldige dagen!
Puppykamp: 8 tot en met 13 jaar
De leiding was in handen van de junioren
die het programma maakten en een groot
deel van de workshops gaven (Priscilla,
Denise en Suzanne), en de oudere leiding
(Ilse, Nikki, Kaylee, Mariska en Anne) die
waar nodig hielpen.
FOTO’S: MARISKA HARING

Hitte
Gezien de voorspelde hitte heeft de organisatie de nodige aanpassingen in het
programma gedaan zoals het inkorten of
verplaatsen van workshops, en (extra)
ruimte voor waterspel. Er werden airco’s en
industriële ventilatoren gehuurd, met name voor de
slaapzaal, waardoor het binnen goed toeven was. Desgevraagd namen deelnemers (party)tenten, schaduwdoeken en dergelijke mee, waardoor we veel schaduwplekken konden creëren en een aantal workshops buiten
doorgang kon vinden.
Creatief
Op vrijdagochtend kwamen alle deelnemers aan.
Een kennismakingskwartetspel zorgde direct voor
een gemoedelijke sfeer. Na de lunch werd de
creativiteit van de deelnemers losgelaten op een
mooi schilderproject: een canvas in de vorm van

lees verder op p. 5
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een hart dat beschilderd en beplakt werd met onder
andere gipsen pootafdrukken en de naam van de hond.
De leiding was ook creatief: als het op het veld te warm
werd, bouwden zij gewoon een parcours voor Balans &
Coördinatie in de gekoelde slaapzaal, tussen alle luchtbedden, koffers en benches in! Buiten in de schaduw
leerden de jongeren over EHBO bij de hond, waarbij
oververhitting een hot topic was. Er werd ook geoefend
met verband aanleggen, waarbij natuurlijk de leidinggevenden goede patiënten waren.
Watergevecht en Agility
Met een zwembad, een heleboel waterpistolen en zelfs
een waterglijbaan van een van de deelnemers was een
watergevecht onvermijdelijk! Al heel snel was bijna
iedereen van de deelnemers en de leiding nat. Het was
buiten inmiddels wat afgekoeld, dus tijd voor bingo, met
een verleidelijke prijzentafel. Ondanks de verhitte
bingo-strijd was het daarna een prima temperatuur om
nog Agility te doen met de honden.
Workshops
Na een rustige nacht was het zaterdagochtend tijd voor
workshops Hersenwerk, Flyball en Snuitgolf. Judith

Raadar

Lissenberg had zelfs voor elke deelnemer een Snuitgolfbal meegenomen, zodat de kinderen thuis verder
kunnen oefenen! Na de lunch kon iedereen zijn handling-vaardigheden oefenen bij de workshop Junior
Handling. En de eerder gemaakte kunstwerken werden
verder afgemaakt. Buiten in de schaduw werd geoefend
met trainen met de clicker, waarbij de deelnemers
elkaar trainden.
Sporttrofee
Als afsluiter van het kamp (8-13 jaar) kreeg Sandy Kalkhuis de Sporttrofee uitgereikt. Deze speciale onderscheiding binnen de kynologie wordt uitgereikt aan sporters
die een uitzonderlijke prestatie behalen. Zie het artikel op
pagina 7.
Juniorkamp: 13 tot en met 21 jaar
Enkele dagen later was het iets minder warm, maar ook
voor dit kamp is kritisch gekeken naar het programma om
te zorgen dat voor mens en hond veilig en verantwoord
zou verlopen. Dit keer was het niet zozeer de zon, maar
waren het onweersbuien en wat benauwd weer om
rekening mee te houden. Na een kennismakingsspel
lees verder op p. 6
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werden de deelnemers en hun hond, de leiding, de
supporters en de workshopgevers op de foto gezet voor
een ‘Wie Is Wie’-muur in de kantine.
Workshops
Ook deze groep is door Judith Lissenberg enthousiast
gemaakt voor Snuitgolf. Iris van Vlimmeren gaf Agility en
heeft iedereen – van beginner tot ervaren loper – weer
wat geleerd. Marjolein Assendelft had een prachtig
Rally-O-parcours uitgezet. Hoewel de temperatuur al een
stuk aangenamer was, is uiteraard goed gekeken naar de
honden. Korte inspanningen, veel ontspanning tussendoor en uiteraard heel regelmatig waterdrinken.
Stortbui
De verdiepingsworkshops die na het eten gepland
waren, leken even letterlijk in het water te vallen toen er
een enorme stortbui over het veld trok. De workshops
werden naar binnen gehaald: de honden werden in de
kantine aan het denken gezet met Hersenwerk en er
werd in de slaapzaal geoefend met FCI Obedience. Toen
de regen ophield kon er buiten nog Agility en Hoopers
gedaan worden.

Clicker en Flyball
De volgende ochtend trainden de deelnemers elkaar met
het Clickerspel: in plaats van hondenkoekjes konden ze
chocola en snoepjes verdienen. De opgedane ervaring
bij Agility van de avond ervoor kon direct in de praktijk
gebracht worden. De Flyball-workshop viel bij alle
honden in de smaak, ballengek of niet. In de kantine
werd er vol concentratie een porseleinen schaal of mok
versierd met de stiptechniek – de mooiste kunstwerken
opgebouwd uit stipjes werden zichtbaar.
Foute Party
Na de lunch mochten de deelnemers één voor één een
‘verloren’ persoon zoeken bij het speuren (mantrailen).
Verder heeft iedereen een Hoopers-parcours geoefend
en werd er verder gewerkt aan de schalen en mokken.
Ondertussen werd er uiteraard veel gekletst, met de
honden geknuffeld, gespeeld en gerelaxt.
Na de pizza en een paar rondjes Bingo was er disco met
als thema Foute Party. Er waren roze mocktails, maffe
lees verder op p. 7
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outfits en foute muziek. Daarna
was iedereen er wel aan toe
om zijn/haar bed op te
zoeken!
Afsluiting
Op woensdagochtend gooide
de regen de planning in de
war, maar heeft desondanks
iedereen zich toch vermaakt met
een speurtocht, Balans & Coördinatie
oefenen in de slaapzaal, Junior Handling
met een twist, het afmaken van hun stippen-kunstwerk
of het vlechten van een fleecespeeltje. Rond 15.00 uur
ging de laatste deelnemer huiswaarts…
Meer foto’s en video’s op facebook.com/RVByouth en
www.instagram.com/rvbyouth

De kampleiding verkleed voor de Foute Party...

RAAD VAN BEHEER SPORTTROFEE VOOR SANDY KALKHUIS (9)
Op het Wereldkampioenschap Agility voor junioren in Finland werd
Sandy Kalkhuis (9) vicewereldkampioen (tweede) met twee honden.
Voor deze mooie prestatie werd ze in haar woonplaats gehuldigd door
de wethouder, kwam het Jeugdjournaal langs en kreeg zij tijdens het
Youth Zomerkamp de Sporttrofee van de Raad van Beheer uitgereikt
uit handen van voorzitter Hildeward Hoenderken. Haar coach Herma
Verspuij schreef het bijbehorende verhaal.
Sandy was pas 6 toen ze al met
haar moeder Paula meekwam
naar wedstrijden en trainingen
met diens hond Puppin. Al snel
nam Sandy regelmatig (een deel
van) de training over en het was
mooi om te zien hoe snel zij het
spelletje doorhad.

Dippie
Korte tijd later wilde ze een eigen
hondje om mee te trainen en daar
kwam de Sheltie Dippie op haar
pad. Vanaf acht weken mocht ze
Dippie zelf op de hondenschool
opvoeden. Na de puppycursussen
ging ze langzaam van start met de
lees verder op p. 8
Houden van honden
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heel vroeg en parkeerden die gedachte. Maar Sandy
bleef het goed doen in de wedstrijden en toen besloten
ze dat het toch leuk was als ze met Puppin mee zou doen
(Dippie was nog niet stabiel genoeg). Omdat Sandy
echter met Dippie prima resultaten behaalde, werd enige
tijd later ook hij ingeschreven voor Finland.

eerste voorbereidingen op Agility. Stel je voor: een
meisje van 7 met een puberreutje van twaalf maanden...
Dippie bleek een vlotte leerling, mede doordat Sandy
heel duidelijk en met alle geduld van de wereld aangaf
wat de bedoeling was.
Wedstrijden
In 2021 liep Sandy voor het eerst een debutantenwedstrijd met Puppin: ze kwam, zag en overwon! Op 27
februari van dit jaar liepen ze hun allereerste officiële
wedstrijd bij de KC Amsterdam en behaalden ze hun
eerste Uitmuntend door foutloos en binnen de tijd te
lopen. Het WK voor junioren in Finland kwam ter sprake,
maar trainer Herma en moeder Paula vonden het nog wel

Finland
Zo vlogen ze half augustus naar Finland waar Sandy in
de klasse tot 12 jaar uitkwam met Puppin (Large) en
Dippie (Medium). In de eerste loop eindigde ze met
Dippie als tweede en met Puppin als vierde. Op zondag
was het klapstuk: ze moesten een Vast Parcours (met
raakvlakken) lopen. Het belangrijkste met Dippie was
om rond te komen want dan zou ze in ieder geval
tweede worden. Het lukte: met één foutje kwamen ze
rond en zo werden ze inderdaad tweede. Een kwartier
later moest Sandy al met Puppin lopen. Zonder enige
zenuwen liep ze de ring in en ook hier kwam ze met één
foutje rond, wat haar ook hier een tweede plaats
opleverde! Nog maar zo kort aan het lopen en dan met
twee honden vicewereldkampioen worden onder de 12
jaar. Dat is een topprestatie!
Wilt u Sandy volgen met haar hondjes? Sinds kort heeft ze
haar eigen Facebook-pagina waar ook video’s van het
WK en het Jeugdjournaal te zien zijn.

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:
→ 27 - 28 augustus Hondententoonstelling Rotterdam
CAC/CACIB alle rassen
→ 4 september Gundogshow Kasteel Doorwerth/
Jachtmuseum CAC

→ 10 - 11 september IJsselshow, Zwolle CAC, alle
rasgroepen
→ 18 september Keesachtigen en Poolhonden
CAC

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

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES EE T?
STAMB N
OOM
H O N D! -
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Inschrijving Winner Show geopend!
De inschrijving voor de Winner Show, de grootste en
oudste hondenshow van Nederland, is geopend! De
show wordt van 25 tot en met 27 november aanstaande
gehouden in de WTC Expo te Leeuwarden.
Op vrijdag 25 november organiseren we de Fryslân Cup,
een eendaagse hondenshow voor alle rassen, en op
zaterdag 26 en zondag 27 november volgt de jaarlijkse
titelshow de Winner 2022. In dit bijzondere weekend kan
men dus drie CAC’s, twee CACIB’s en de felbegeerde
jaarlijkse Winner-titels behalen! De titelwinnaars kunnen
rekenen op een gratis foto. Daarnaast wordt er een
volledig programma samengesteld met veel activiteiten,
sporten, demonstraties en workshops met honden. De
Winner Show staat niet voor niets bekend voor het
showen en shoppen.
Mooie locatie
De WTC Expo is een geweldige locatie voor de Winner
Show:
→ modern en ruim tentoonstellingscomplex,
→ ruime keuringsringen met tapijt,
→ gratis parkeren,

→ campermogelijkheden en veel hotels beschikbaar dicht
bij de showlocatie,
→ goed bereikbaar via snelweg en openbaar vervoer.
Inschrijven
Heeft u er ook zo’n zin in? Wacht dan niet en schrijf nu in
via: www.winnershow.nl.
Houd deze website ook goed in de gaten voor de extra
informatie die wij de komende tijd nog gaan verstrekken.
Wij kunnen niet wachten u te mogen begroeten en er het
spektakel van weleer van te maken!

ZATERDAG 17
EN ZONDAG 18
SEPTEMBER
2022

48th International Dog show
Maastricht
Locatie:
Organisatie:
Meer informatie:

MECC Maastricht
Stichting HTM
www.dogshowmaastricht.nl
Houden van honden
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Honden voor Honden-Loop voor het goede doel
Speciaal voor de opvang van oude en kwetsbare honden organiseert de Koninklijke Hondenbescherming
op zondag 2 oktober aanstaande in Baarn de tweede editie van de Honden voor Honden Loop. Tijdens deze
sponsorloop kunt u met (of zonder) uw trouwe viervoeter een mooie wandeltocht van 5 of 10 kilometer lopen, met
als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor de opvang van oude en kwetsbare honden.
Voorafgaand aan de wandeling biedt de organisatie
diverse workshops aan, kunt u met de hond op de foto,
een karikatuurtekening van uw trouwe viervoeter laten
maken en allerlei producten en accessoires kopen voor uw
hond. Als deelnemer ontmoet u daarnaast ook vele andere
hondenliefhebbers. Kortom: een leuke dag voor u én uw
hond waarop u zich samen inzet voor oude en kwetsbare
honden! Schrijf u in op www.hondenvoorhondenloop.nl.
Opvang seniorenhonden
De Hondenbescherming zet zich al meer dan 110 jaar in
voor het welzijn van alle honden in Nederland. De
organisatie deelt kennis over honden met professionals
en particulieren. Op landelijk en regionaal niveau neemt
de Hondenbescherming actief deel aan het opstellen en
beïnvloeden van wet- en regelgeving om het welzijn van
de hond te waarborgen. Ook vangt de organisatie al
meer dan 25 jaar seniorenhonden op, die in reguliere
asielen vaak geweigerd worden wegens de vaak specifieke en dus kostbare zorg die zij nodig hebben.

In deze collage ziet u de honden die de Hondenbescherming
de eerste maanden van dit jaar heeft opgevangen

DAG VAN DE WERKHOND

Op zaterdag 20 augustus werd in De Camp in Woudenberg
de Dag van de Werkhond gehouden. Sprekers Esther
Hagen-Plantinga, Paul de Vos, Marianne Krediet en Richard
Heusdens trokken een volle zaal.
Uitgebreid verslag volgt in de volgende Raadar-nieuwsbrief!

LAAT UW
HOND
NIET IN DE

Houden van honden
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EGCN MAG BELANGEN VAN DRIE EXTRA HONDENRASSEN
BEHARTIGEN
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft in de laatste bestuursvergadering
besloten dat de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN) de belangen
van de volgende drie rassen mag gaan behartigen: Franse Krulhaar, meerkleurig;
Russkaya Tsvetnaya Bolonka; Prazsky Krysarik. De Prazsky Krysarik wordt door
de FCI erkend, de andere twee rassen (nog) niet.
Prazsky Krysarik

Russkaya Tsvetnaya Bolonka

Franse Krulhaar meerkleurig

Petplan Goede Start
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering
met 30% premiekorting, speciaal voor fokkers.
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups,
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup.
De hoogte van de premie wordt bepaald door het
type ras en de postcode van het nieuwe baasje.
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor u
U kunt uw pups verzekerd overdragen
Zo voorkomt u potentiële discussies
met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen
U biedt uw klanten extra kwaliteit en
onderscheidt uzelf van andere fokkers
Als dank voor uw hulp spaart u bij
iedere aanvraag voor een vergoeding

Voordelen voor het baasje
De pup is na overdracht direct
verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen
Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste
(medische) zorg
Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

Houden van honden

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast
Petplan Goede Start ook voor
kiezen om een Maand Gratis
Verzekering mee te geven.
Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren
en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!
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EERSTE NEST KAI-PUPS GEBOREN IN NEDERLAND
Op 9 juli jl. is in de Shiba-kennel ‘Of The Willow Tay’ van
de familie Hensema in Zuid-Scharwoude het eerste nest
Kai-pups van ons land geboren. Het gaat om drie mooie
reutjes van dit Japanse ras. Moeder is Blanco Estrella
Neilikka, roepnaam ‘Kinshi’.
Kinshi kwam half mei 2020 vanuit Finland bij de kennel,
ook voor hen een nieuw ras. Voorjaar 2022 is ze in
Finland gedekt door Funato Kamiyama Kaikokuro (zie
foto) met de drie pups als resultaat.
Nihon Ken
Oorspronkelijk komt de Kai uit de provincie Kai, tegenwoordig Yamanashi, een geïsoleerd en bergachtig gebied.
Daardoor zijn er veel exemplaren onvermengd gebleven,
en is het waarschijnlijk het meest pure en oudste ras van
Japan. De Kai is een van de zes Nihon Ken (Japanse
rashonden), van klein naar groot; Shiba, Kai, Hokkaido,
Kishu, Shikoku en Akita. De kleuren van de Kai, ook wel
Tora(tijger)-hond genoemd, zijn zwart-, middel- en roodbrindle (gestroomd). Vaak worden ze zwart geboren en
kunnen tot ongeveer hun vijfde jaar lichter worden.

Vaderhond Funato Kamiyama Kaikokuro

Moederhond Kinshi

Karakter en gedrag
Voor het karakter/gedrag geldt volgens de standaard dat
ze ‘keen and alert’ zijn. Oorspronkelijk is hij gefokt voor
de jacht op veerwild (vogels), wilde zwijnen, herten, soms
beren, dus moet de hond zelfverzekerd zijn, moedig,
pittig, intelligent en voorzichtig genoeg.
De Kai is overwegend rustig, vriendelijk, laconiek en
conflict vermijdend in gedrag. Hij is zeer baas/familie-
gericht, hij lijkt gedachten te kunnen lezen. Sommige
kunnen ook gereserveerd zijn naar vreemden.
Jagers en berghonden
Kai hebben een gemiddelde energie(behoefte). Over het
algemeen zijn ze vrij rustig, niet nerveus, maar vertonen
af en toe korte energie-uitbarstingen. Het zijn natuurlijke
jagers met een sterke prooidrift. Wandelingen vinden ze
heel fijn en ze zijn alert op alles in de omgeving – niet
nerveus, maar genietend. Meelopen bij de fiets vinden ze
ook geweldig. Speuren en puinzoeken, bijvoorbeeld, past
heel goed bij deze honden. Het zijn van oorsprong
berghonden, heel behendig, ze mogen graag klauteren
en springen en zwemmen.

En de drie gezonde pups...

Houden van honden
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Nieuw nationaal erkend ras: de Silken Windsprite
Op verzoek van de Commissie voor de Windhondenrensport heeft het bestuur van de Raad Van Beheer besloten
de Silken Windsprite per 1 september 2022 nationaal te erkennen. Nationale erkenning houdt in dat de honden
worden geregistreerd in het Voorlopig Register (VR) en dezelfde mogelijkheden krijgen als honden die zijn
opgenomen in het hoofdstamboek, het NHSB.

Teef

...en reu

Op tentoonstellingen komen honden in het VR alleen in
aanmerking voor het CAC en niet voor het CACIB, omdat
het ras nog niet door de FCI is erkend. Dit geldt ook voor
het CACIL op rennen en coursings; de Silken Windsprite

sporten doet en op de renbaan laat zien een echte
windhond te zijn. De hond heeft een lief en rustig karakter.
Hij kan enigszins gereserveerd zijn naar vreemden, maar
blijft altijd vriendelijk en niet agressief. DNA-onderzoeks-

komt alleen in aanmerking voor het CACNL.
De Silken Windsprite, een windhondenras, komt uit
Amerika en wordt daar gefokt sinds de jaren ’50. Inmiddels is het ras ook in Europa terrein aan het winnen en
vooral Duitsland kent sinds 2002 een behoorlijke populatie. In Nederland zijn sinds 2011 meer dan 160 honden
geboren en daarnaast worden ze ook geïmporteerd uit
Duitsland en Amerika. Overige Europese landen waar het
ras nationaal erkend is, zijn België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slowakije.

technieken hebben aangetoond dat het ras oorspronkelijk
een kruising is van een Whippet en een Sheltie.

Korte omschrijving
De Silken Windsprite is een kleine tot middelgrote atletische windhond. Hij is elegant, sportief, snel en behendig.
Het is een huishond die vaak met veel plezier aan honden-

Gezondheid en gedrag
Silken Windsprites kunnen drager zijn van MDR1 en CEA.
Sinds dit bekend is, wordt er in de fokprogramma’s
zorgvuldig mee omgegaan, om te voorkomen dat er
lijders geboren worden. Op dit moment is voor dit ras
nog geen rasvereniging bekend.
De Raad van Beheer verwelkomt de Silken Windsprite in
de Nederlandse rashondenpopulatie en hoopt dat
nationale erkenning de deur opent voor een breder
publiek dat zo kennis kan maken met dit mooie
windhondenras.

Houden van honden
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KC De Kempen viert 100-jarig bestaan
Op zaterdagavond 23 juli jl. vierde kynologenclub De Kempen zijn 100-jarig bestaan met een gezelschap van
zo’n 180 personen. Speciale gast was burgemeester Van Bree van Geldrop-Mierlo, die bij deze gelegenheid een
koninklijke erepenning aan de club overhandigde. Namens de Raad van Beheer overhandigde bestuurslid Els
Siebel de bronzen legpenning en een bronzen beeldje met bijbehorende oorkonde.

FOTO: MARCO MAGIELSE

FOTO: EDDIE&GEA/ONTOUR4YOU.EU

Burgemeester Van Bree met het bestuur vlnr: Susanne Spaan
(penningmeester), Henry Klein (voorzitter), Maurice Peperkamp (vicevoorzitter), Jeroen Peperkamp (bestuurslid en
instructeur) en Yvonne Reijbroek (secretaris en instructeur)

KC De Kempen werd opgericht op 25 februari 1922 en is
hiermee één van de oudste hondenclubs in Nederland.
Zes hondenliefhebbers, waaronder de toenmalige hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad en een commissaris van politie, waren de oprichters. Dit waren mensen
met herdershonden met stamboom – de honden hadden
“een fatsoenlijke familie” stond er destijds in een artikel.

Naam en locatie
De hondenclub heette in het begin kynologenclub De
Meierij. Pas later werd dat KC De Kempen, zoals we de
vereniging (met maar liefst 580 leden) nu kennen. Was de
vereniging in de begintijd op meerdere locaties gehuisvest, sinds 2001 heeft men een eigen clubhuis in Geldrop
op een prachtig terrein dat al door veel andere verenigingen is ontdekt om hun clubactiviteiten (zoals een
clubmatch) te organiseren. Daarnaast heeft men nog een
locatie te Oirschot. De vereniging heeft ook een clubblad,
dat verschijnt sinds 1972. Daarnaast worden sociale media
ingezet, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube…

FOTO: EDDIE&GEA/ONTOUR4YOU.EU

Activiteiten
Zelfs al in 1922 organiseerde de club een hondenshow in
het Wandelpark. De interesse hiervoor was vrij groot,
omdat mensen zich wilden onderscheiden met een
stamboomhond. Dat was immers beter dan een hond van
onbekende afkomst ofwel straathond. Nog steeds organiseert KC De Kempen een show, tegenwoordig vele malen
groter en internationaal. Ook werden al vanaf het begin
(africhtings)cursussen georganiseerd. Lezingen en
cursussen zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van
de activiteiten en richten zich op alle facetten van het
houden van honden. Daarnaast waren de toenmalige
bestuursleden voorvechters van het correct bejegenen
van dieren – dus ook honden – samen met de Dierenbescherming, een gevecht dat helaas nog steeds actueel is.
Om de nodige inkomsten te genereren werden er
behalve de heffing van lidmaatschapsgeld tombola’s
georganiseerd, waarbij de hoofdprijs een hond met
stamboom was. Vandaag de dag ondenkbaar, maar toen
heel normaal.

Bestuurslid Els Siebel overhandigt de bronzen legpenning
aan voorzitter Henry Klein.

Brigitte van Gestel verzorgde een demo Dog Dance met haar
hond A’mayzie.
lees verder op p. 15

Houden van honden
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KC De Kempen is na honderd jaar nog steeds een
gezonde en levendige vereniging, dankzij de inzet van
het huidige bestuur bestaande uit voorzitter Henry Klein,
vicevoorzitter Maurice Peperkamp, bestuurslid en instruc-

FOTO: EDDIE&GEA/ONTOUR4YOU.EU

Vrijwilligers
Alle hulde gaat uit naar vrijwilligers die de vereniging
draaiend hielden en nog steeds houden. Op dit moment
zijn er maar liefst 36 trainers actief, naast de mensen die
de kantine beheren, het bestuur, maar ook veel leden
die hand- en spandiensten verlenen. Eén vrijwilliger
noemen we apart: Piet van de Meulengraaf. Hij was als
bestuurslid van 1963 tot 2018 (!) één van de drijvende
krachten van de club, met vooral bemoeienissen met
Obedience (G&G) en als tentoonstellingssecretaris met
de show. Een vereniging kan niet zonder dit soort
bevlogen vrijwilligers!
teur Jeroen Peperkamp, secretaris en instructeur Yvonne
Reijbroek, penningmeester Susanne Spaan en vele
vrijwilligers. Iedereen van harte gefeliciteerd met dit
mooie jubileum!

TWEE NIEUWE FCI-KAMPIOENSTITELS PER 1 AUGUSTUS
Per 1 augustus 2022 introduceerde de FCI twee nieuwe internationale kampioenstitels voor alle honden (met of
zonder verplichte werktest) die in de Jeugdklasse (van 9 tot 18 maanden) of in de Veteranenklasse (vanaf 8 jaar) op
internationale CACIB-shows worden voorgebracht in overeenstemming met de “Regulations for FCI Dog Shows”.
De nieuwe titels zijn:
→ CIB-J - International Junior Beauty Champion
(Champion International de Beauté Jeune)
→ CIB-V - International Veteran Beauty Champion
(Champion International de Beauté Vétéran)
International Junior Beauty Champion (CIB-J)
In overeenstemming met de regels voor het FCI Internationale Kampioenschap zijn de basisvoorwaarden per
titel voor alle definitief door de FCI erkende rassen,
geregistreerd in een FCI-erkend stamboek (registraties
in bijlagen van een stamboek komen hiervoor niet in
aanmerking):
→ drie internationale “Jeugd”-certificaten (m.a.w. drie
“1e Uitmuntend” in de Jeugdklasse) toegekend op
internationale CACIB-shows vanaf 1 augustus 2022,
→ behaald in drie verschillende landen,
→ onder drie verschillende keurmeesters.

International Veteran Beauty Champion (CIB-V)
In overeenstemming met de regels voor het FCI Internationale Kampioenschap zijn de basisvoorwaarden per titel
voor alle definitief door de FCI erkende rassen, geregistreerd in een FCI-erkend stamboek (registraties in
bijlagen van een stamboek komen hiervoor niet in
aanmerking):
→ drie internationale “Veteranen”-certificaten (m.a.w drie
“1e Uitmuntend” in de Veteranenklasse) toegekend op
internationale CACIB-shows vanaf 1 augustus 2022,
→ behaald in drie verschillende landen,
→ onder drie verschillende keurmeesters.
Deze titels zullen zo spoedig mogelijk ook in het
Kynologisch Reglement worden opgenomen.
Meer informatie over de nieuwe titels en de voorwaarden
vindt u op onze website.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES EE T?
STAMB N
OOM
H O N D! -

Houden van honden
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NOG ÉÉN ZOMERSE LEDENSESSIE OP
31 AUGUSTUS!
De eerste twee ledensessie van deze zomer zitten er alweer op. Het is duidelijk
dat veel leden van de gelegenheid gebruikmaken om in ongedwongen sfeer
met elkaar te discussiëren. Twee sessies zijn al achter de rug, maar er is nog
één sessie te gaan. Op 31 augustus staat het thema, ‘Nieuwe diensten en/of activiteiten Raad van Beheer’ op de
agenda. Aanmelden is nog mogelijk tot 30 augustus.
De eerste sessie (over toekomst en uitdagingen in de
kynologie) gaf heel duidelijk standpunten en uitdagingen
voor de toekomst. Doordat we besloten één tafel te
creëren, kwamen veel mogelijkheden en ideeën aan bod.
Als je al over een eindconclusie bij deze sessie kunt
spreken, dan is het wel, dat communicatie een hoofdrol
blijft spelen.
De tweede sessie ging over het verenigingsfokreglement
in de breedste zin van het woord. Gezondheidsonderzoeken waren een dankbaar onderwerp. Wel of niet – of
te veel – onderzoeken? Regels handhaven of niet en hoe
doe je dat dan? Allemaal vragen die voorbijkwamen en
werden bediscussieerd. Positief handhaven c.q. stimuleren van fokkers om de regels te volgen door middel van
een beloningssysteem, was ook een lang besproken

onderwerp. Aan het eind konden we concluderen dat
deze avond nog wel eens herhaald kan worden, want er
was zo veel stof om over te praten. We onderzoeken de
mogelijkheid dit overleg in een permanent forum onder
te brengen, waarin we door het jaar heen kunnen
communiceren.
Aanmelden
De laatste ledensessie van woensdag 31 augustus gaat
over mogelijkheden die de Raad van Beheer zijn
achterban te bieden heeft. Wat zouden nieuwe diensten
of activiteiten van de Raad kunnen zijn? Alle ideeën zijn
welkom en kunnen worden bediscussieerd. Creativiteit
en out of the box-denken staan voorop. Uiterlijk 30
augustus aanmelden via leden@raadvanbeheer.nl.

Help mee!

HET BESTE
VOOR UW PUP.
HET BESTE
VOOR U ALS
FOKKER!
Download

NU!

Want via ons Eukanuba Fokker
waarderingsprogramma spaart u
automatisch voor mooie prijzen,
cadeaus óf korting op het hele
assortiment Eukanuba voeding.
Wat u daarvoor moet doen?
Registreer u nu voor de
GRATIS Eukanuba Puppy app!

meldpunt
meldpunt

erfelijke aandoening
aandoening
erfelijke

Een rashond met epilepsie of een
erfelijke aandoening?
Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

Meer weten?

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Houden van honden
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HONDENWEEKEND duitse herder rasclub nederland
Meer dan 500 honden met hun baasjes bezochten op 23 en 24 juli het hondenweekend van de Duitse
Herder Rasclub Nederland (DHRN), kringgroep De Plantage. Deze kringgroep bestaat 40 jaar en dat
werd met dit weekend gevierd. Van de ruim 500 honden namen 110 Duitse Herders deel aan de eerste
Kampioenschapsclubmatch van de DHRN (sinds 25 oktober 2021 lid Raad van Beheer).
De combinatie van verschillende hondenactiviteiten met
diverse hondenrassen bleek een gouden greep te zijn.
Het grote evenemententerrein van de kringgroep was in
tweeën verdeeld. Op een daarvan werd de KCM voor
Duitse Herders gehouden, met deelnemers uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en Kroatië.
De keurmeesters, afkomstig uit Nederland, België en
Duitsland, waren van internationale allure. Op de
Dock Diving...

zaterdag keurden zij de stokharige Duitse Herders en op
zondag de lang stokharige. Zondag was ook een liefhebbersdag, waar tientallen Duitse Herders met hun bazen
op af kwamen om van een deskundige keurmeester tips,
adviezen en zelfs een beoordeling op papier te krijgen.
Diverse sporten
Op het tweede terrein werden verschillende sportieve
activiteiten georganiseerd, zoals een Spaanse Happydog
survival, Dog Frisbee games, Detectie met workshop en
demo, het spectaculaire Dock Diving, Behendigheid,
Mondioring, Hondenrally, de snelste hond van Roosendaal en als afsluiter het Happy Dog hondendiner!
Rondom het terrein boden standhouders hun producten
te koop aan, kon men eten en drinken, was er een

Dock Diving...

Behendigheid...

Detectie...
lees verder op p. 18
Houden van honden
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Trotse winnaars KCM op het podium...

springkasteel en konden kinderen zich laten
schminken. Daarnaast konden de bezoekers een
vrachtwagen bekijken die deelgenomen heeft
aan de Dakar-rally.
Feestavond
De zaterdag werd afgesloten met een diner en
aansluitend een spetterende feestavond, die
voor iedereen vrij toegankelijk was. Het werd
dan ook een gezellige Brabantse happening.
De beide voorzitters, Marc Dhooge (DHRN) en
Arian Tak (kringgroep Wouwse Plantage) waren
uitermate tevreden met het resultaat. Zij dankten
hondenvereniging Wouwse Plantage en al haar
medewerkers, hoofdsponsor Happy Dog en alle
sub-sponsors, wier steun onontbeerlijk is bij de
organisatie van een evenement van deze omvang.
Namens de Raad van Beheer bezochten Gerard
Besselink (Commissie Werkhonden), Nikky Goes en
Jakko Broersma het hondenweekend. Zij keerden
tevreden huiswaarts want dit hondenweekend was
ook volgens hen een perfecte reclame voor de
hondensport.

Dog Frisbee...

Speciale
aanbiedin
g

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

55,50

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)
Volg ons op

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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Cursus Ringmedewerker
bij KC Arnhem en
omstreken
De Vereniging voor Ringmedewerkers in Nederland
organiseert in samenwerking met de Kynologenclub Arnhem
en omstreken de cursus Ringmedewerker. De cursus wordt
gegeven in het clubhuis van de KC Arnhem e.o. op de
dinsdagavonden 13, 20 en 27 september vanaf 20:00 uur.
Als docent voor deze avonden is Wilma Roem aangetrokken.
De kosten voor deelname bedragen € 30,00. Cursisten zijn
hiervoor tevens een jaar lid van Kynologenclub Arnhem e.o.
Wie de opleiding met goed gevolg afrondt, krijgt een
officieel certificaat.
Geïnteresseerden voor deze cursus kunnen deze zich
aanmelden via secretaris@ringmedewerkers.nl.
De Vereniging voor Ringmedewerkers in Nederland (VRN) is
lid van de Raad van Beheer en erkend als vereniging voor het
organiseren van ringwerk op tentoonstellingen.
Meer informatie op www.ringmedewerkers.nl.

LAAT UW HOND
NIET IN DE AUTO!

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

EUROPEAN OPEN FCI OBEDIENCE 2022
In het weekend van 20 en 21 augustus jl. vond in Bergschenhoek voor de derde keer
het European Open FCI Obedience plaats. Dit evenement is hét grote treffen voor
Obedience-sporters uit heel Europa. In alle klassen starten deelnemers om hun hond
te presenteren en te genieten met sportvrienden onder elkaar. Het evenement werd
mede georganiseerd door Kynologenclub Rotterdam.
De eerste twee edities van het European Open vonden in
Duitsland plaats. Dit jaar hebben zich diverse deelnemers
uit Zwitserland, Italië, Polen, Hongarije, Duitsland, Litouwen,
Engeland, Denemarken, Frankrijk, België en natuurlijk
Nederland ingeschreven om twee dagen te gaan strijden
voor de felbegeerde titel “European Open Winner“ en om
de teamtitel. We zijn er trots op dat het dit jaar in Nederland

kon worden georganiseerd. De Kynologenclub Rotterdam is
al jarenlang actief in de Obedience-sport. Hun accommodatie is uitermate geschikt voor een evenement als dit. Het
terrein is gelegen in het “Lage Bergse Bos”, een recreatieén natuurgebied ten noorden van Rotterdam.
In de volgende Raadar volgt een uitgebreider verslag van
het evenement.

Houden van honden

19

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 9 | augustus 2022

Raadar

KENNIS TOUR 2022: GANGWERK IN BEWEGING
Zaterdag 29 oktober aanstaande verzorgen Dick Rutten en Rob Douma in De Schimmel
1885 te Woudenberg de Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk in beweging’. Zij doen dat in
een aparte ochtend- en middagsessie. Er zijn nog plaatsen voor deze sessie. Graag bij
inschrijving aangeven of u aan de ochtend- of de middagsessie wilt deelnemen.
Waar kijkt een keurmeester naar tijdens show en hoe
beoordeelt deze in grote lijnen gangwerk – en dan vooral
functioneel gangwerk? Welke verschillen zijn er hierbij
tussen verschillende rassen en hoe zijn deze te verklaren
vanuit het oorspronkelijke doel van dat ras? Door middel
van praktijkvoorbeelden, ondersteund met beeldmateriaal, wordt er tijdens deze lezing een tipje van de sluier
opgelicht over hoe een keurmeester te werk gaat en de
verschillende (rasgebonden) aspecten waarmee hierbij
rekening wordt gehouden.
Over de sprekers
Dick Rutten heeft professioneel met hulphonden gewerkt.
Na zijn kynologische training werd hij keurmeester van
vele rassen in de FCI-groepen 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ook is hij
gekwalificeerd om de Hollandse Smoushond, ruwharige
Foxterriër en Ierse Wolfshond te keuren op gezondheid,
gedrag en functionaliteit. Naast zijn activiteiten als keurmeester is hij manager en organisator van verschillende
evenementen en is hij lid van verschillende commissies.

Als docent Exterieur
& Bewegingsleer
heeft Dick vele jaren
nieuwe keur
meesters opgeleid.
Dick Rutten
Rob Douma
Rob Douma is
opgegroeid met Dobermanns en had later ook Tibetaanse
Spaniels. Met beide rassen heeft hij in binnen- en buitenland geshowd. Met Dobermanns heeft hij in binnen- en
buitenland getraind (SchH/IGP). In 1995 werd hij keurmeester voor de Dobermanns en was op dat moment de
jongste keurmeester in Nederland. In de ruim twintig jaar
daarna werd hij keurmeester voor steeds meer rassen,
wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat hij in december
2019 werd benoemd tot allround keurmeester.
Aanmelden
Er is nog plaats voor het bijwonen van een van beide
sessies. Aanmelden kan via het speciale formulier op
onze website.

TEAMDAG TEAM NL
WERELDKAMPIOENSCHAP
VOOR WERKHONDEN
Op zondag 7 augustus jl. kwamen de deelnemers van
het Nederlandse WK-team bij elkaar voor een teamdag
ter voorbereiding op het Wereldkampioenschap voor
Werkhonden dat van 7 tot en met 12 september wordt
gehouden in het Tsjechische Radnice Nad Labem.

Op de schutting boven: Sjacky Cnossen, Frans van de
Merendonk en coach Ron Cornelissen. Staand voor de
schutting: Steve Edery, Denise Tesink, Manon Dillenius
en coach Gerard Besselink

De teamdag werd gehouden bij VDH-kringgroep Slingeland
in Gaanderen. Een dag om te trainen, maar ook om elkaar wat
beter te leren kennen. Tijdens het WK leeft het team een
week lang samen in een hotel en dan is het goed als je op
elkaar bent ingespeeld. Coach Ron Cornelissen gebruikte de
dag ook om de teamleden op de hoogte te brengen van
diverse zaken rondom het WK en stemde met hen af wat zij
nog aan trainingen wilden gaan doen in de dagen voorafgaand aan het toernooi.
We wensen Team NL alvast heel veel succes volgende maand!

Houden van honden
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KORT VERSLAG EUROPEAN OPEN FCI AGILITY 2022
Van 28 tot en met 31 juli werd in Opglabbeek (België) het European Open FCI Agility 2022 gehouden. Na twee
jaar lang geen European Open vanwege corona, stonden de 28 deelnemers van Team NL te springen om weer te
mogen starten op dit mooie internationale toernooi. En met mooie resultaten.

De finalisten...

...en het hele Team NL

Onder begeleiding van coach Antal van Tienen en assistent-coaches Carla Voorneveld en Esther Buth werd er door het
hele team hard gestreden. Uiteindelijk wisten zes leden van Team NL de finale te behalen: Wendy Willemse & Legend
(Large), Jurgen Smit & Sonic (Medium), Jacco Mager & Chase (Large), Susan Koldenhof & Time (Large), Patrick Driessen &
Vika (Large) en Marissa Figee & Zenzi (Small).
Omdat het zo “dichtbij” was, waren de supporters van Team NL ook goed vertegenwoordigd, wat de teamspirit alleen
maar versterkte. Op naar het European Open in Denemarken in 2023!

Spreekuur voorzitter
Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt
maandelijks spreekuur. Normaliter vindt het spreekuur op afspraak
plaats op het kantoor van de Raad van Beheer in Amsterdam, maar
er kan ook voor worden gekozen dit online te doen.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via
m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op.

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.

Houden van honden
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De Commissie Hoopers van de Raad van Beheer is op zoek naar een enthousiast

Lid van de Commissie Hoopers (m/v)
De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal
zeven leden. Voorlopig doel is om de sport Hoopers
meer bekendheid te geven bij de verschillende bij de
Raad van Beheer aangesloten verenigingen. Daarnaast
is de commissie onder meer verantwoordelijk voor
beleidsontwikkeling, (naleving van de) reglementen,
beheer van de toernooikalender, toekennen toernooien
aan verenigingen, het geven van ondersteuning bij de
organisatie van wedstrijden, het maken van een
begroting hoopers en deelname diverse werkgroepen.
Momenteel richt de commissie zich op het geven van
workshops, extra ondersteuning aan instructeurs in de
vorm van bijscholing waar gewenst en de organisatie
van funwedstrijden.
Wie zoeken wij?
De Commissie Hoopers zoekt vertegenwoordigers van
verenigingen die de passie en bereidheid hebben om
zich in te zetten voor de sport Hoopers. De commissie
vergadert circa één keer per 1,5 maand, meestal online.
Daarnaast worden lopende en ad hoc zaken onderling
met elkaar besproken en zo mogelijk afgehandeld.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

vooraanstaande persoonlijkheid
d. De kennel van Groevenbeek
weest, waarbij de honden zowel
eld over uitstekende kwaliteiten
zien is Janny actief geweest.
kadviescommissie van de
shond, secretaris van Rasgroep
dse kynologische pers en vele
haar sporen in de kynologie
met de Gouden Erespeld en
Drentsche Patrijshond. Op dit
Drentsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Nu
€ 19,95!

Boek:
‘VERRA
SSENDE
NEDER
LANDSE
HONDE
NRASSE
N’
bestel
nu!

Wat vragen wij?
Als lid van de Commissie Hoopers beschik je over de
volgende capaciteiten:
→ affiniteit met de sport Hoopers;
→ in staat om beslissingen door te voeren zonder enige
vorm van persoonlijk belang;
→ in staat om te gaan met democratische
besluitvorming, d.w.z. dat je een commissiebesluit
waar jij anders over denkt naar buiten toe moet
kunnen verdedigen en uitdragen;
→ in staat te denken en handelen in de geest van de
sport Hoopers.
Ben jij de persoon die we zoeken?
Stuur dan een e-mail naar commissiehoopers@raadvanbeheer.nl , voorzien van jouw motivatie, waarin je
aangeeft waarom jij denkt de geschikte kandidaat te
zijn om invulling te geven aan deze vacature.
Vragen?
Mocht je vragen hebben of heb je alleen interesse c.q.
tijd voor deelname aan een werkgroep, ook dan kun je
e-mailen naar commissiehoopers@raadvanbeheer.nl

LAAT UW
HOND
NIET IN
DE AUTO!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES EE T?
STAMB N
OOMH O N D!
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GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!
We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren
fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij
een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!
Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de
‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet
landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal
aangeboden kan worden.
Ervaren fokkers gezocht!
Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 170 deelnemende
fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking
stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we
oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere
fokkers... en de rashond! Delen onder fokkers wordt zeer
op prijs gesteld! Kijk ook op onze website

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CH TS

€ 10

KLIK
HIER

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

31 augustus 2022: 	zomerse ledensessie over nieuwe
diensten/activiteiten Raad van

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.

Beheer, Schimmel 1885,
Woudenberg
29 oktober 2022: 	Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk in
Beweging’, De Schimmel 1885 te
Woudenberg
25-27 november 2022: 	Winner Show, WTC Expo

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.

Leeuwarden

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!

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

