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U KOMT TOCH OOK NAAR DE TIENDE DAG VAN DE HOND?

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei aanstaande, 

organiseert de Raad van Beheer alweer de tiende 

editie van de Dag van de Hond! Wij zijn zeer verheugd 

dat maar liefst 21 kynologenclubs en rasverenigingen 

hun deuren voor het publiek openen. Dit jaar is het 

thema Kind & Hond en op de locaties zullen dan 

ook tal van activiteiten voor kinderen en hun hond 

plaatsvinden. 

Afwijkende data

Omdat niet alle clubs en verenigingen de Dag van de 

Hond op Hemelvaartsdag konden organiseren, wordt de 

dag ook op een aantal afwijkende data georganiseerd. 

Bij het verschijnen van deze Raadar is hij al twee keer 

georganiseerd, te weten bij KC Gorinchem op zaterdag 

14 mei en bij KC Kennemerland en omstreken op zondag 

15 mei. Op zondag 22 mei aanstaande wordt de dag 

gehouden bij KC Venray e.o., KC Oss en KC Sneek e.o.. 

Mocht u dit weekend dus zin hebben om van honden te 

genieten, dan weet u waar u moet zijn!

Locaties 26 mei

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, kunt u bij de 

volgende clubs terecht: 

 → VDH Kringgroep De Samenwerking, Oss

 → Eurasier Vereniging Nederland, Haarlem

 → Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland, Heeten

 → Hondenclub Fun en Focus, Ospel (Nederweert)

 → Hondenvereniging Antis, Wijk bij Duurstede

 → KC de Baronie, Teteringen

 → KC Dieren e.o., Dieren

 → KC Geleen e.o., Geleen

 → KC De Batouwe, Kapel Avezaath

 → KC Deventer e.o., Deventer

 → KV Nieuwegein, Nieuwegein

 → Pekelder Windhonden Ren Club, Oude Pekela

 → Sport Dobermann Nederland, Veenendaal

Vervolgens heeft De Nederlandse Club voor Dalmatische 

Honden van 27 tot 29 mei een jubileumweekend waarin 

zij extra aandacht aan het thema Kind & Hond besteden. 

Hondensport Vereniging Schoonhoven viert de Dag van 

de Hond op 30 mei en de Nederlandse Samojeden Club 

sluit de reeks af op zondag 12 juni.

Meer informatie

Alle data en locaties en adressen kunt u vinden op onze 

website. Vergeet u alstublieft niet om foto’s te maken en 

een verslagje te schrijven en die liefst zo snel mogelijk na 

afloop te sturen naar dagvandehond@raadvanbeheer.nl. 

Misschien komen ze dan op onze Facebookpagina of in 

het magazine Onze Hond!

Wij wensen u heel veel plezier!

editie
mei

2022

Bij KC Kennemerland vond de dag al plaats op zondag 15 mei jongstleden.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/dag-van-de-hond/overzicht-locaties-dvdh/
mailto:dagvandehond@raadvanbeheer.nl
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Geslaagde nulmeting brachycephale rassen

Op zaterdag 7 mei jl. vond in het Dogcenter in Kerkwijk 

een zogeheten nulmeting plaats bij honden behorende 

tot de brachycephale (kortsnuitige) rassen. In totaal zijn 

65 honden beoordeeld. Een unieke – en geslaagde – 

meting op Nederlandse bodem!

Met deze nulmeting wil de Raad van Beheer als het ware 

een doorsnede maken van de huidige populatie. We 

kijken hoe het op dit moment met de ademhaling, ogen 

en knieën van de honden is gesteld. Daarom hebben we 

eigenaren van kortsnuitige honden voor deze nulmeting 

uitgenodigd, en met succes! We hebben meer aanmel-

dingen van honden ontvangen dan we op die dag 

konden beoordelen. We hebben een mooie mix kunnen 

maken van de verschillende rassen, leeftijden en natuur-

lijk ook een mix van reuen en teven. 

Soepele organisatie

Een team van zeven dierenartsen, negen vrijwilligers en 

heel veel eigenaren stond ’s ochtends klaar om de 

honden te beoordelen. Per hond was voldoende tijd 

ingepland om uitleg te geven, zorgvuldig te luisteren, te 

lopen en goed te onderzoeken. De eigenaren hadden 

een inschrijftijd ontvangen, zodat de wachttijd niet te 

lang zou worden. Er zijn in totaal 19 Shih Tzu’s, vijftien 

Franse Bulldoggen, vijftien Mopshonden, negen Boston 

Terriers, drie King Charles Spaniels en twee Japanse 

Spaniels beoordeeld.

Ademhaling

Bij alle rassen zijn er honden zonder een enkele aanwij-

zing van ademhalingsproblemen, maar ook honden met 

(kleine en grotere) problemen gevonden. Het was 

daarmee dus echt een dwarsdoorsnede van de popu-

latie. Voor sommige eigenaren was de uitslag even 

schrikken, zij hadden niet verwacht dat hun hond 

Luisteren naar ademhaling voor en na looptest

Zorgvuldig onderzoek van iedere hond

De knieën werden onderzocht op patella luxatie

Om lange wachttijden te voorkomen kwamen de honden op 

afgesproken tijden

Vrolijke deelname aan de looptest
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problemen had met de ademhaling. Deze eigenaren 

uitleggen wat de problemen zijn en wat de mogelijk-

heden zijn om hun hondje te helpen, is zeer waardevol.

Ogen en knieën

Naast de ademhaling werden ook de ogen en knieën 

beoordeeld. Een paar honden hadden problemen, 

bijvoorbeeld doordat de haren van de neusrug in de 

ogen prikken. Gelukkig had 95 procent van de honden 

geen problemen met de ogen!

De knieën werden beoordeeld door een veterinair 

specialist. De honden werden allemaal, zoals het hoort, 

staand en liggend onderzocht. Twee honden hadden een 

graad 3 en dus echt problemen met de knieën.

Stamboomafgifte

De Raad van Beheer wil dat er met gezonde en sociale 

honden wordt gefokt. Bij brachycephale honden komen 

er problemen voor met de ademhaling, ogen en knieën. 

Wil je als fokker stambomen aanvragen voor deze rassen, 

dan moet je aantonen dat beide ouderdieren geen 

ademhalings-, oog of knieproblemen hebben. Tijdens de 

nulmeting zijn er gelukkig veel honden onderzocht die 

hier helemaal aan voldoen!

Bekijk hier de video van de nulmeting

Check op patella luxatie bij Japanse Spaniel

Natuurlijk moest er veel worden geregistreerd

Oogonderzoek... Voorzitter (en dierenarts) Hoenderken beluistert een hondje...

Enthousiast voor de looptest...

https://youtu.be/kZhdUvJZyFw
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TRAINING BOAS-SCREENING UITGEBREID NAAR ANDERE 
LANDEN

Op vrijdag 13 mei jl. organiseerde de Britse Kennel 

Club in samenwerking met de BOAS Research Group 

van Cambridge University een bijeenkomst voor 

dierenartsen uit landen die geïnteresseerd zijn in het 

door Cambridge ontwikkelde screeningsonderzoek 

voor ademhalingsproblemen. Dierenarts Annette Diels 

van de Raad van Beheer woonde de bijeenkomst bij. 

In december 2021 had Annette bij haar training tot ‘lead 

assessor’ al kennisgemaakt met dr. Jane Ladlow, de 

specialist van het ademhalingsonderzoek “Respiratory 

Function Grading Scheme.” Annette was toen de enige 

aanwezige dierenarts, omdat het door de COVID-19-pro-

blematiek voor de anderen (te) ingewikkeld was om te 

reizen. Annette: ‘Nu was dat gelukkig heel anders: het 

was eindelijk mogelijk om kennis te maken met een 

aantal dierenartsen uit andere landen. De kennelclubs uit 

die landen willen de test ook beschikbaar stellen, en zo 

ontstaat een internationaal netwerk. Door het internatio-

nale netwerk en uniformiteit in de beoordeling kunnen 

fokkers ook kiezen voor goede buitenlandse honden. 

Volgens de organisatoren zijn er nog meer landen 

geïnteresseerd. Alle aanwezige specialisten en dieren-

artsen waren na een dag oefenen enthousiast. We 

hebben besloten regelmatig bij elkaar komen om erva-

ringen uit te wisselen en te trainen. Zo blijft iedereen 

goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en blijft de 

beoordeling op niveau.’

De te screenen honden werden voor en na de looptest nauwkeurig onderzocht en beluisterd...

JAN ANDRINGA BENOEMD TOT EREKEURMEESTER

Op 23 april jl. werd keurmeester Jan Andringa 

officieel benoemd tot erekeurmeester. Hij kreeg 

de bijbehorende oorkonde uitgereikt tijdens de 

kampioensclubmatch van de Nederlandse Vereniging 

voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW), die hem voor 

deze eretitel heeft voorgedragen. 

Jan Andringa heeft zich als keurmeester van de Stabij- en 

Wetterhoun bovenmatig ingezet voor de Nederlandse 

Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) en de 

belangen van de honden. Hij was altijd - met echtgenote 

- aanwezig op fokkersdagen, zelfs als hij daar niet hoefde 

te keuren. Bovendien heeft hij een grote bijdrage gele-

verd aan het outcross-programma van de vereniging ten 

behoeve van de Wetterhoun. Om hem voor deze inzet te 

eren en bedanken, heeft de vereniging Jan Andringa 

voorgedragen voor het erekeurmeesterschap. 

Behalve Stabij- en Wetterhounen keurt Jan ook de 

Drentse Patrijshond en het Nederlands Kooikerhondje, en 

is hij als keurmeester aanwezig bij Junior Handling.
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Chesapeake Bay Retriever Club viert 50-jarig 
bestaan

De Chesapeake Bay Retriever Club vierde op 23 en 24 

april jl. zijn 50-jarig bestaan. Dit jubileum werd vorig 

jaar al bereikt, maar vanwege de coronacrisis kon dit 

toen niet gevierd worden. Op zaterdagavond 23 april 

reikte bestuurslid Frans Krijbolder van de Raad van 

Beheer de Zilveren Legpenning met oorkonde uit aan 

de club, die blij-verrast was. 

Méér dan vijftig jaar hebben vrijwilligers zich ingezet om 

de kwaliteit en de liefde voor de Cheaspeake Bay 

Retriever hoog in het vaandel te houden. Dat is gelukt; 

door een vastomlijnd jaarprogramma komen de leden 

steeds weer aan hun trekken. Dat geeft rust en stabiliteit 

en men wil dat graag zo houden. Het jubileumweekend, 

want dat was het, werd ingezet op vrijdagavond. Toen 

hield een vooraanstaande fokker uit Wales, Janet Morris, 

een inspirerende lezing met veel waardevolle tips, trucs 

en adviezen.

Chessendag

Op zaterdag de 23e konden de leden met uitsluitend 

Chessen hun onderlinge competitie voeren. Maar liefst 

veertig deelnemers namen deel aan de jachtproeven. 

Daarnaast kon men deelnemen aan een workshop van 

Janet Morris, met jachttraining en de mogelijkheid tot het 

stellen van (vele) vragen. Ook was er een workshop 

ringtraining en een exterieurkeuring door keurmeester 

Dinanda Mensink. Als afsluiting van de activiteiten op de 

zaterdag vond de prijsuitreiking plaats, gevolgd door een 

uitgebreid buffet en feestelijkheden.

Clubdiplomadag

Op zondag werd de proeven nog eens dunnetjes overge-

daan. Dat gebeurde tijdens de clubdiplomadag, waar ook 

leden met andere retrievers aan konden deelnemen. Het 

werd opnieuw een mooie en enerverende dag voor de 

leden en het bestuur, alsmede de grote groep van 

vrijwilligers die alles mogelijk maakten. Men kan tevreden 

terugkijken op een mooi weekend, waarbij de weergoden 

de jubilaris absoluut gunstig gezind waren.

Bestuurslid Frans Krijbolder (links) reikte namens de Raad 

van Beheer de Zilveren Legpenning uit

De honden kwamen uitgebreid in actie...

Er was veel animo voor deelname op deze mooie dag...Instructies voor de jachtproef
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WIE WORDT DE MEEST HONDVRIENDELIJKE GEMEENTE?

Zoals we u al eerder lieten weten, maken de Raad van 

Beheer en de Hondenbescherming dit najaar bekend 

welke gemeente zich de ‘Meest Hondvriendelijke 

Gemeente van Nederland’ mag noemen. Inmiddels 

hebben we al een aantal nominaties binnen, maar u 

kunt nog tot 25 mei een gemeente nomineren.   

Een goed gemeentelijk hondenbeleid moet niet alleen 

gericht te zijn op de zorg voor voldoende losloop- en 

uitlaatgebieden, maar ook op het verzorgen van gratis 

poepzakjes en hondenpoepafvalbakken. Ook is het heel 

belangrijk dat er actief met de inwoners over het beleid 

gesproken wordt en dat de problemen dus gezamenlijk 

worden aangepakt. Heft de gemeente geen hondenbe-

lasting, dan is dat ook een pré. Hondenbelasting wordt 

immers maar zelden aangewend om voorzieningen voor 

honden te financieren. 

Genomineerden tot nu toe

De volgende gemeentes zijn al genomineerd voor 2022: 

Arnhem, Dronten (Flevoland), Emmen, Heemstede, 

Hof van Twente/ Markelo, Leeuwarden, Rotterdam, 

Schijndel (NB), Teylingen, Valkenswaard, West Maas en 

Waal, Westerwolde, Zandvoort, Zeewolde

Bent u ook erg tevreden over het hondenbeleid van uw 

gemeente? Nomineer uw gemeente dan uiterlijk 25 mei 

2022 via communicatie@raadvanbeheer.nl. We zijn 

benieuwd!

VETERINAIR SERVICEPUNT: DIERGENEESKUNDIG ADVIES 
EN ONDERSTEUNING

Bij het Veterinair Servicepunt van de Raad van 

Beheer kunnen fokkers, rasverenigingen en soms ook 

hondeneigenaren aankloppen voor diergeneeskundig 

advies of ondersteuning. 

Het Servicepunt is niet bedoeld om over gezondheids-

issues van uw hond te bellen, daar heeft u uw eigen 

dierenarts voor. Het gaat echt om zaken waar men in de 

fokkerij tegenaan loopt. Denk aan een rasvereniging die 

een vraag heeft over het te ontwikkelen fokbeleid en 

daar graag met ons over wil sparren. Of aan iemand die 

overweegt te gaan fokken met 

zijn hond, maar twijfelt of dat wel 

verantwoord is. Maar ook 

wanneer u als hondeneigenaar 

na raadpleging van uw dieren-

arts nog steeds niet uit de 

problemen bent, kunt u bij het Servicepunt aankloppen. 

Dan denken wij mee met tips en suggesties om daar toch 

uit te komen. 

Voor meer informatie of het maken van een belafspraak 

ga naar www.houdenvanhonden.nl/servicepunt. 

Veterinair
Servicepunt

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:communicatie@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/servicepunt
http://www.puppyverschillen.nl
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TERUGBLIK OP DE EUROPEAN DOGSHOW IN PARIJS

Zoals aangekondigd in de Raadar van april 2022, kijken 

we in deze Raadar nog even terug op een mooie editie 

van de European Dog Show, gehouden in Parijs van 22 

tot en met 24 april jl. Best in Show werd Greyhound Ina’s 

Fashion Desirable van Ina Koulermou. Reserve Best in 

Show werd Foxterrier Funhair Foxhouse van Davide 

Valli. Een schitterende derde plaats was er voor fokker 

Ilona Griffioen-van Beek met haar Portugese Waterhond 

Leena (Casa Hoya’s Shoot For The Moon). In deze Raadar 

deelt ze haar ervaringen. Ook doet allround keurmeester 

John Wauben verslag van zijn ervaringen.

Ilona Griffioen-van Beek

Ilona is eigenaar van Portugese Waterhond Leena, die 

derde Best in Show werd met handler Priscilla van 

Oosten. ‘Eigenlijk kon ik niet naar Parijs, maar ik wilde er 

toch heel graag zijn om Priscilla en Leena te supporten. 

Dus ben ik zaterdagochtend 23 april om 1.30 uur met 

enkele vrienden gaan rijden, met het idee ‘s avonds laat 

weer thuis te zijn... De keurmeester was voor iedereen in 

het ras een onbekende, wat het ook wel leuk maakte. In 

de rassen ervoor viel op dat de honden die uitstekend 

voorgebracht werden, een streepje voor hadden. Priscilla 

en Leena zijn al jaren een topteam, dus dat zat goed. De 

keuring was een beetje rommelig: dan die hond weer in 

de ring, dan toch weer niet; dan weer beste teef kiezen of 

toch niet enzovoort, en maar lopen en lopen en lopen. 

Uiteindelijk werd onze Leena (8) aangewezen als Beste 

van het Ras. Wat een kippenvelmoment!

Er was weinig tijd om na te denken, want de erering ging 

al vlot starten! Dus heb ik Leena weer klaargemaakt en 

heb zelf in de voorkeurring gestaan tot Priscilla voor 

rasgroep 7 uitkwam. Leena liet zich mooi zien, maar 

kreeg niet heel erg veel aandacht – achteraf zei de 

keurmeester dat ze het al wist toen Leena de voorkeur-

ring inkwam. Spannend om alles vanaf de zijlijn mee te 

maken - zo gaaf al dat ze bij de selectie zaten, en toen de 

nummers 2 en 3 bekend waren, dacht ik ‘Het is al super-

mooi om op zo’n show bij de selectie te zitten.’ En toen 

riepen ze om dat Leena de groep gewonnen had! Daarna 

bleef ik natuurlijk, geen terugreis naar Nederland... Heel 

dankbaar dat m’n reisgenootjes het OK vonden om 

‘s avond met de Thalys naar huis te reizen en dat het 

thuisfront alles daar door liet draaien, zodat ik met de 

honden kon blijven. Wat deden ze het op zondag weer 

goed samen, ik was zó trots! En dan presteerden ze het 

nog om in zo’n prachtige BIS line-up een derde plaats te 

bemachtigen. Wow, echt wow!’

Een trotse Ilona Griffioen (vierde van links) poseert met haar Portugese Waterhond Leena, die 3e Best In Show werd. Naast Ilona 

zit handler Priscilla van Oosten. Achter hen directeur Doedijns en voorzitter Hoenderken van de Raad van Beheer.
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Keurmeester John Wauben

‘Blij en vereerd was ik met de uitnodiging om op de 

European Dogshow én aansluitend het Championnat de 

France te mogen keuren. De eerste dag vooral een 

aantal nationale rassen, zoals de Hollandse Herder, de 

Schapendoes en 34 Saarlooswolfhonden. Een genot om 

deze rassen te mogen keuren, maar ook een hele 

verantwoordelijkheid omdat de exposanten natuurlijk wel 

een kritisch oordeel verwachten van een Nederlandse 

keurmeester. De tweede dag keurde ik de Engelse 

Herders, met als apotheose de Old English Sheepdog, 

het ras waarmee ik mijn kynologische carrière ooit begon 

en dat ik nog altijd erg liefheb.

Op de laatste dag mocht ik onder andere 54 Newfound-

landers keuren, het ras dat ik al meer dan veertig jaar heb 

en waar ik helemaal aan verknocht ben. Na afloop kwam 

ik – als voorzitter van de NNFC - bij de uiterst gezellige 

Newfystand in contact met de voorzitters van de 

Spaanse en Franse rasverenigingen en maakten we 

afspraken over internationale samenwerking. Daarom zijn 

dit soort Internationale shows zo belangrijk, ze maken 

contacten met gelijkgezinden uit de hele wereld mogelijk. 

Op zaterdag had ik de grote eer om Rasgroep 1 van het 

Championnat de France te mogen keuren. Mijn prachtige 

Bearded Collie Best in Groep werd later geplaatst bij de 

Best in Show. Een bijzonder emotioneel moment was het 

weerzien met verschillende Oekraïense vrienden. Wat is 

het toch jammer dat die algemene verbroedering met álle 

landen wellicht nooit meer terug zal komen. Het maakt de 

hondenwereld namelijk zo speciaal. Kortom, een indruk-

wekkende EDS in Parijs.’

John Wauben (midden) keurde onder meer 54 

Newfoundlanders...

Keurmeester John Wauben te midden van een keur aan prachtige Saarlooswolfhonden...

Best In Show... BIS Championnat de FranceReserve Best In Show

Demo met jachthonden Poseren voor Notre Dame Prijzen die wachten op een winnaar...
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LAATSTE SELECTIEWEDSTRIJDEN VOOR HET 
WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY

In het weekend van 14 en 15 mei jongstleden vonden 

in Hoogerheide de laatste selectiewedstrijden plaats 

voor uitzending naar het Wereldkampioenschap Agility 

dat van 29 september t/m 2 oktober in Schwechat, 

Oostenrijk wordt gehouden. 

De strijd is gestreden en de geselecteerden zijn bekend. 

Bij het ter perse gaan van deze Raadar moesten de 

coaches nog gaan kijken naar de teamsamenstelling. 

Daarover meer in de volgende Raadar. 

Meer informatie over het WK FCI Agility vindt u op 

www.awc2022.at

RAAD VAN BEHEER AANWEZIG OP FCI-MEETINGS IN PARIJS

Op 25 en 26 april, direct na de European Dogshow 2022, 

vonden in Parijs respectievelijk de jaarvergadering van 

de FCI European Section en de bijeenkomst van het FCI 

Show en Judges Committee plaats. 

De vergaderingen konden voor het eerst sinds ruim twee 

jaar van coronabeperkingen weer gewoon plaatsvinden. 

Het was fijn en zeer constructief om elkaar weer fysiek te 

kunnen ontmoeten. Namens Nederland waren voorzitter 

Hildeward Hoenderken (links op foto) en directeur Rony 

Doedijns aanwezig om de Nederlandse standpunten en 

visie onder de aandacht te brengen.

Dit is Team NL inclusief reserves Eerste teambijeenkomst met de coach...

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

http://www.awc2022.at
http://hartvoordieren.nl
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Overige Kennis Tour-sessies in 2022
 

Sessiethema’s Spreker Datum Locatie

Heupdysplasie, elleboog- 

dysplasie, patella luxatie en 

andere skeletaandoeningen; 

kreupelheid, erfelijkheid en 

voorkómen (In principe VOL, 

inhaalsessie)

Herman 

Hazewinkel
Dinsdag 28 juni

Den Durpsherd, Berlicum

Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Verantwoord actief  met je hond Ronald Mouwen Donderdag 25 aug
Mercure, Zwolle

Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Gangwerk in beweging
Rob Douma en 

Dick Rutten
Zaterdag 29 okt

Schimmel1885, Woudenberg

Ochtend en middagsessie

Juridische ondersteuning vd 

niet-bedrijfsmatige fokker
Linda Joosten Donderdag 10 nov

Den Durpsherd, Berlicum

Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

9 JUNI KENNIS TOUR-SESSIE ‘JURIDISCHE 
ONDERSTEUNING NIET-BEDRIJFSMATIGE FOKKER’

Op donderdag 9 juni aanstaande verzorgt Linda 

Joosten online de Kennis Tour-sessie ‘Juridische 

ondersteuning niet-bedrijfsmatige fokker’. Linda heeft 

zich onder meer gespecialiseerd in dierenrecht, waarbij 

zij voornamelijk fokkers van gezelschapsdieren bijstaat. 

Sinds 2017 heeft zij haar eigen juridische praktijk.

Is het nodig om van je hobby een juridische “rompslomp” 

te maken, is het zinvol om afspraken met kopers op 

papier te zetten of kun je dit maar beter achterwege 

laten? Wat zijn nu eigenlijk mijn rechten als fokker? En als 

ik dan een probleem heb met een koper móet ik daar dan 

op reageren? Het zijn zomaar een aantal vragen die Linda 

regelmatig binnenkrijgt. Met de opkomende krachten-

bundeling van kopers is het van steeds groter wordend 

belang om vooraf antwoorden op deze vragen te 

hebben. Tijdens Linda’s lezing neemt zij de deelnemers 

graag mee in het wondere wereldje van de juridische (on)

werkelijkheid.  

Inschrijven

U kunt nog inschrijven voor deze Kennis Tour-sessie via 

het speciale inschrijfformulier op onze website

Sessie Ronald Mouwen

Op donderdag 19 mei jl. 

verzorgde Ronald Mouwen in 

Schimmel 1885 te Wouden-

berg de Kennis Tour-sessie 

‘Verantwoord actief met je 

hond’. Bij de samenstelling 

van deze Raadar waren er nog 

geen waarderingscijfers voor 

deze lezing voorhanden.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour22
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INFORMATIEF: FERTILITEITSBEGELEIDING BIJ DE TEEF

Dierenarts Karin Wolthers, Europees erkend Specialist 

Voortplanting en werkzaam bij het Evidensia 

Dierenziekenhuis in Nieuwegein, schreef een 

informatieve bijdrage over fertiliteitsbegeleiding bij 

de teef. Met behulp van fertiliteitbegeleiding wordt de 

kans op dracht en goede nestgrootte geoptimaliseerd 

en kunnen eventuele risico’s voor de dracht en 

bevalling vroegtijdig worden (h)erkend.

Om de kans op een geslaagde dekking te vergroten, is 

het belangrijk om de reu en teef bij elkaar te introduceren 

in de vruchtbare periode. Als reu noch teef er klaar voor 

is, kan dit stress en negatieve ervaringen opleveren, wat 

weer een negatief effect kan hebben op eventuele 

toekomstige dekkingen. Soms is de reisafstand naar de 

beoogde partner vrij groot en is het prettig om zeker te 

weten dat de reis en dekking gepland worden in de 

vruchtbare periode. Met behulp van fertiliteitbegeleiding 

kan deze periode nauwkeurig vastgesteld worden. 

Goede dekking op juiste moment

Een teef is optimaal vruchtbaar op de tweede en derde 

dag na de eisprong. Het is echter niet mogelijk om op 

basis van het gedrag en de uitwendige verschijnselen 

van de loopsheid, een uitspraak te doen wanneer de 

eisprong plaatsvindt. Als er een goede dekking (met 

koppeling) heeft plaatsgevonden in de vruchtbare 

periode, is het niet nodig de dekking te herhalen. Het 

aantal dekkingen heeft geen invloed op de kans op 

dracht of nestgrootte, maar het moment van de dekking 

wél. Bij fertiliteitbegeleiding wordt er onder meer 

gekeken naar het aspect van de uitvloeiing, cellen van 

het vulvaslijmvlies (microscopisch onderzoek), vagina-

slijmvlies (vaginoscopie) en wordt er progesteron 

gemeten in het bloed. 

Anatomische afwijkingen

Iedere teef wordt tevens onderzocht op eventuele 

anatomische afwijkingen. Een voorbeeld van een veel 

voorkomende anatomische afwijking is een vaginaal 

septum, een weefselstrengetje dat de ingang naar de 

vagina belemmert en voor problemen kan zorgen tijdens 

de dekking en/of bevalling. Afhankelijk van de geschie-

denis van de teef kan er aanvullend onderzoek gedaan 

worden, zoals een echografisch onderzoek van de 

eierstokken en baarmoeder.

IN ONZE HOND: VERSLAG SYMPOSIUM ‘DE VERANDERENDE 
POSITIE VAN HET DIER IN ONZE MAATSCHAPPIJ’

Met fertiliteitsbegeleiding wordt de kans op dracht en goede 

nestgrootte geoptimaliseerd

In het glossy hondenmagazine Onze Hond 

van komende maand staat een uitgebreid 

verslag van het symposium ‘De veranderende 

positie van het dier in onze maatschappij’ 

dat wij op 3 april jl. in Burger’s Zoo 

organiseerden. Maar liefst 300 enthousiaste 

toehoorders genoten van de inspirerende 

inleidingen van vier gerenommeerde 

wetenschappers: Jan Staman, Jan van Hooff, 

Constanze Mager en Peter Koolmees. 

Lees het artikel in Onze Hond of op 

onze website

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh05_raadarxl.pdf
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Continental Bulldog voorlopig erkend door FCI

Op 30 maart jl. heeft de FCI de Continental Bulldog 

voorlopig erkend onder rasstandaard 369. Dit houdt in 

dat dit ras vanaf nu op CAC/CACIB-tentoonstellingen 

mag worden geshowd. Het ras kan CAC’s en titels 

behalen, maar komt nog niet in aanmerking voor het 

CACIB. Dit gebeurt pas als het definitief is erkend.

 

De erkenning is aangevraagd door de Zwitserse kennel-

club, waarmee de Continental Bulldog van oorsprong 

een Zwitsers ras is. De ontwikkelaars van het ras hadden 

een molosser-achtige hond van medium grootte voor 

ogen, met als taken gezins- en gezelschapshond. 

Herkomst naam

De rassen die aan de basis van de ontwikkeling stonden 

zijn de Engelse Bulldog en de Old English Bulldog. In het 

fokprogramma werd al snel duidelijk dat dit tot een nieuw 

ras zou leiden; een ras dat tamelijk dicht in de buurt komt 

van het oorspronkelijke Bulldog-type.  

Om het nieuwe ras duidelijk te onderscheiden van de 

Engelse Bulldog, is voor de naam Continental Bulldog 

gekozen.

Algemene verschijning 

De Continental Bulldog is een compact gebouwde, bijna 

vierkante kortharige middelgrote hond van het Bull-

dog-type, met een atletische bouw. Ondanks zijn 

compacte lichaam is hij actief en krachtig; zijn ademha-

ling is zelfs op volle snelheid geruisloos. Het geslachts-

type moet duidelijk zijn. 

Alle kleuren (alleen met zwarte neusspiegel van de hond) 

zijn toegestaan, behalve blauw en bruin. Egale kleuren, 

gestroomd, gecombineerd met wit, met of zonder masker 

zijn ook toegestaan. Een duidelijk vlekkenpatroon 

verdient niet de voorkeur.  

De hoogte voor reuen ligt tussen de 42 en 50 cm, met 

een gewicht rond de 30 kg. Voor teven is dat 40 tot 48 

cm, met een gewicht rond de 25 kg. 

 

Karakter 

De Continental Bulldog is attent, zelfbewust, vriendelijk, 

niet agressief of schuw. Bij het ontwikkelen van dit ras 

heeft men duidelijk geprobeerd het oorspronkelijke type 

bulldog, zoals dat eeuwen geleden voorkwam, te recon-

strueren.

Met deze erkenning zal het waarschijnlijk niet al te lang 

duren voordat we deze sportieve bulldog ook op Neder-

landse tentoonstellingen en evenementen mogen 

verwelkomen.

De volledige rasstandaard kunt u bekijken op de 

website van de FCI

LAAT UW HOND 
NIET IN DE AUTO!

http://fci.be/en/nomenclature/CONTINENTAL-BULLDOG-369.html
http://fci.be/en/nomenclature/CONTINENTAL-BULLDOG-369.html
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

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

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

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 →  26 mei Joe Kat Show/Herdershonden en Veedrijvers, 

Arnhem CAC

 →  4-6 juni Pinkstershow Gorinchem CAC/CACIB alle 

rasgroepen

 →  2 en 3 juli De Utrecht, Nieuwegein CAC/CACIB alle 

rasgroepen

 →  20 augustus Nederlandse Terriër Unie, Apeldoorn, 

superbedlington@gmail.co CAC

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. 

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op 

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertifi-

ceerde 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

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

http://www.joe-kat-show.nl
http://www.joe-kat-show.nl
http://www.pinkstershow.com
http://www.de-utrecht.nl
mailto:superbedlington@gmail.co
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.dutchdogdata.nl/


14Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 5   |   mei 2022 Raadar

DE GRAANVRIJE*  
MANIER VAN LEVEN!

NIEUW

 Hypoallergene voeding  

 Kipvrij recept

 Met glutenvrije* zoete aardappel

Uitsluitend dierlijke eiwitten 
uit zeevis en zalm

*Geproduceerd in een fabriek waar graan wordt verwerkt. eukanuba.nl - eukanuba.be

Maand Gratis Verzekeren
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 8 en 20 weken oud zijn, mag  

u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven.  

U draagt op die manier de beestjes verzekerd over.  

Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de  

mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van  

een verzekering. 

Binnen het Petplan fok  kers- 
  programma kan je er naast 
Petplan Maand Gratis  
Verzekering ook voor kiezen 
om een Petplan Goede Start 
mee te geven.

Direct aanmelden? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/registreren 
en houd uw Raad van Beheer 
registratienummer bij de hand.

Voordelen voor het baasje    
  De pup is per overdrachtsdatum een  
maand gratis verzekerd met een Petplan  
Basis pakket (exclusief chipvergoeding).  
Een geruststellende gedachte!

  Geheel vrijblijvend zonder verdere  
verplichting

   Bij verlenging van de proefmaand  
ontvangt het nieuwe baasje een  
gepersonaliseerde penning cadeau

Voordelen voor u
   Uw pups verzekerd over
dragen, een veilig gevoel

  Een cadeautje van u voor  
uw klant

  Als dank voor uw hulp 
spaart u bij iedere  
aanvraag voor een  
vergoeding

http://houdenvanhonden.nl/petplan
http://eukanuba.nl
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
http://www.petplanvoorfokkers.nl/registreren
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HULPHOND NEDERLAND GAAT WEER SCHOOIEN, DOET U 
MEE?

Hulphond Nederland roept alle honden en hun baasjes 

op te helpen in de Week van de Schooiers van 6 tot en 

met 12 juni aanstaande. Tijdens het uitlaten én online 

kunnen zij in die week eenmalige giften ophalen. 

Door mee te ‘schooien’ leveren zij een bijdrage aan de 

opleiding en inzet van hulphonden voor mensen met 

een fysieke of therapeutische hulpvraag.

Honden die deelnemen aan de Week van de Schooiers 

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 honden-

riem of halsband kan men tijdens het uitlaten via dit label 

een eenmalige gift doen door deze te scannen met de 

mobiele telefoon.

Actiepagina

Daarnaast beschikken de deelnemende honden over een 

persoonlijke online actiepagina waarmee zij via het sociale 

netwerk van hun baasje digitaal kunnen collecteren. Op 

deze manier kunnen ze als team en op veilige afstand 

schooien voor hun vakbroeders en –zusters die worden 

opgeleid tot hulphond. U kunt uw onlinepagina helemaal 

aanpassen naar uw eigen wensen. Zo kunt u zelf foto’s 

uploaden, een blog bijhouden of een filmpje plaatsen. 

Aanmelden

Scan de QR-code en meld uzelf direct 

aan om mee te schooien. Samen 

schooien is natuurlijk leuker dan alleen. 

Dus nodig vrienden, familie of collega’s 

uit die ook wel van een uitdaging 

houden en graag iets goeds willen 

doen om ook schooier te worden via www.schooiers.nl!

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.

Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

http://www.schooiers.nl
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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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 

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 55,50

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

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 dierenzieken-
huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het mo-
nitoren van gezondheidsproblemen bij honden 
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica ver-
zamelt 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 facul-
teit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses, 
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de 
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier. 
De gegevens worden opgeslagen in de data-
base van PETscan bij de Universiteit Utrecht. 
Uw naam of adresgegevens worden niet gere-
gistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar  
www.diergeneeskunde.nl/genetica

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
http://www.onzehond.nl/raadar
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.puppyverschillen.nl
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Een van de kerntaken van de Raad van Beheer is het beheer van het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Met 

het uitgebreide en geavanceerde IT-systeem IT4Dogs verwerken wij de inschrijving van zo’n 40.000 rashonden-

puppy’s per jaar, inclusief allerlei uitslagen op het gebied van gedrag, gezondheid, werk, sporten en exterieur. 

Een uniek systeem waar we trots op zijn, maar dat wij ook nog verder willen uitbouwen. Hiervoor zijn wij voor 32 

uur per week op zoek naar een 

FUNCTIONEEL BEHEERDER/PRODUCT OWNER (M/V)

Ben je op zoek naar een gevarieerde baan? Schakel je moeiteloos tussen de rol van functioneel beheerder en 

product owner en draai je je hand niet om voor af en toe een nieuw project? Lees dan snel verder.

Waar je aan werkt

Je kent onze systemen door en door en zorgt voor het beheer, onderhoud en verbeteren van onze IT-organisatie.

Je beheert onze backlog en vertaalt gebruikerswensen naar user story’s, stemt deze af met onze ontwikkel-

partner en begeleidt dit tot en met de release.

Je werkt samen met collega’s om van projecten een succes te maken.

 

Profiel

Wij denken dan aan iemand die:

 → brede interesse en affiniteit heeft met IT;

 → goed kan luisteren naar collega’s en klanten;

 → analytisch en nieuwsgierig is en (werk)processen snel doorziet;

 → proactief en zelfstandig kan werken;

 → op hbo-werk- en denkniveau functioneert met enkele jaren relevante werkervaring.

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende en gevarieerde baan in een non-profitorganisatie met open cultuur, waarin collega’s er samen 

een succes van maken. Naast een marktconform salaris bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 → goede pensioenregeling;

 → 25 vakantiedagen en 6 ATV-dagen (fulltime);

 → mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het volgen van cursussen en trainingen;

 → enthousiaste collega’s om mee samen te werken.

 

Interesse?

Wij ontvangen graag voor 15 juni aanstaande je sollicitatiebrief en CV per 

e-mail: personeelszaken@raadvanbeheer.nl, gericht aan directeur Rony Doedijns. Heb je vragen over deze 

functie, neem dan contact op met Rony Doedijns, telefoon (06) 30598917.

mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
http://www.databankhonden.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. 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 Face-

book-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like 

en share onze berichten op Facebook.

26 mei 2022: Dag van de Hond 2022 met als thema Kind & 

Hond op meerdere locaties door het land

18 juni 2022:  Algemene Ledenvergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen 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/raada
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/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan

