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MOOI VERVOLG OP OUTCROSS SAARLOOSWOLFHOND MET 
ZWITSERSE WITTE HERDER

Marianne Eggink, secretaris van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS), 

berichtte over het succesvolle resultaat van de kruising van outcross-teef Winnie (Saarlooswolfhond x Zwitserse 

Witte Herder) met een Saarlooswolfhond-reu. Een en ander past mooi in het Fairfok-plan. 

Marianne: ‘Ik wil jullie het mooie nieuws melden dat 

Winny, het F1 teefje uit de outcross Saarlooswolfhond x 

Zwitserse Witte Herder, op zondag 25 juni acht gezonde 

pups heeft gekregen: drie reutjes en vijf teefjes. Dit is 

temeer bijzonder, omdat zoals jullie weten de vrucht

baarheid bij de Saarloos vaak een ‘dingetje’ is. Zo ook bij 

Hara, de moeder van Winny.’ 

Effect van outcross 

‘Omdat we drachtbegeleiding in Utrecht hebben gedaan, 

wisten we wat er bij Hara mis was: te weinig (5) rijpe 

ei cellen. Normaal gesproken zijn dat er 2040, zodat de 

minder goede eicellen/foetussen later nog af kunnen 

ster ven en er toch voldoende overblijven voor een goed 

gevuld nest met pups. We mochten al heel blij zijn dat er 

toen drie pups werden geboren. De begeleidende 

artsen in Utrecht waren ervan overtuigd dat het effect 

van outcross direct merkbaar zou zijn in de tweede 

generatie. Dus we waren erg heel benieuwd hoe het bij 

Winny zou zijn. En nu zijn we heel blij dat na een 

makkelijke bevalling er acht gezonde pups zijn geboren. 

Dat wilden we graag met jullie delen.’

Van harte gefeliciteerd met dit prachtige nest!

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
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AVLS PUBLICEERT WIJZIGINGEN PLAN VAN AANPAK 
OUTCROSS

De Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft in 2013 een Plan van Aanpak 

ten behoeve van outcross afgesloten met de Raad van Beheer, met als titel “Waarborg voor een gezonde 

Saarlooswolfhond”. Onlangs zijn enkele aanvullingen en een convenant over de procedure aankeuring van  look-

alikes goedgekeurd en gepubliceerd. Ingangsdatum is 6 juli 2017. 

De wijzigingen in het Addendum betreffen voornamelijk 

de inzet van teven van een ander ras, waarbij de 

nakomelingen wel als Bijlage G0 Saarlooswolfhonden 

ingeschreven dienen te worden. In het oorspronkelijke 

plan was het alleen mogelijk om reuen van een ander 

ras in te kruisen. Daarnaast is de procedure voor het 

aankeuren van lookalikes toegevoegd.

Lees meer op de website van de AVLS

‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’ NU AL 
MET KORTING TE BESTELLEN

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer 

een nieuw boek over de Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse 

Hondenrassen’. Het boek kost € 29,95. Bij voorinschrijving, die duurt t/m 15 januari 2018, 

krijgt u € 5,- korting en betaalt u € 24,95 (bij verzending binnen Nederland). 

Het boek, geschreven 

door Jannie Offereins 

en Diana Striegel (foto) 

verschijnt medio 

januari 2018. Het bevat 

negen uitstekende 

rasmono grafieën die 

tot stand kwamen met 

mede werking van 

rasvereni gingen en 

diverse specialisten. 

Met het oog op de 

World Dog Show 2018 

verschijnt het boek zowel in 

het Nederlands als het 

Engels. Het rijk geïllustreerde 

boek bevat meer dan 200 

pagina’s en maakt een mooie 

verbinding tussen heden en 

verleden. Met dit boek wil de Raad van Beheer de 

nationale rassen, onderdeel van ons cultureel erfgoed, 

extra voor het voetlicht brengen.    

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot 

voorinschrijving op www.houdenvanhonden.nl/

boeknederlandserassen.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Auteur Diana Striegel: 

‘Afgelopen anderhalf jaar 

hard gewerkt aan dit boek en 

nu wordt het concreet!’

http://avls.nl/plan-van-aanpak/
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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Engelse Bulldog: blijven werken aan verbetering 
van het ras

Op 24 juni, voorafgaand aan onze Algemene Vergade-

ring, ondertekenden de Raad van Beheer en de ras-

verenigingen voor de Engelse Bulldog een hernieuwd 

convenant gericht op het verder verbeteren van het ras. 

Een en ander past mooi in het Fairfok-plan. 

De Raad van Beheer heeft de afgelopen tijd samen met 

de Bulldog Club Nederland en de Engelse Bulldog Club 

Nederland, alsmede met de betrokken keurmeesters, 

gekeken waar het convenant verbeterd kon worden. Dit 

leidde tot een aangepast convenant waar iedereen zich 

in kan vinden. 

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen in het convenant, dat per 

1 juli 2017 van kracht is, zijn:

 →  Het patella luxatieonderzoek kan worden gedaan 

door een van de dierenartsen waarmee de Raad van 

Beheer een overeenkomst heeft. Zij zijn makkelijk te 

vinden op www.houdenvanhonden.nl, op de pagina 

‘Dierenartsen gezondheidsonderzoeken’. Het patella 

luxatieonderzoek wordt niet meer gedaan tijdens de 

fokgeschikt heidskeuring. Ook zijn de regels om een 

hond in te zetten verscherpt, opdat patella luxatie 

verder teruggedrongen wordt.

 →  Aan de hand van de punten behaald bij de exterieur

keuring volgt een positief of negatief fokadvies. 

Hierdoor is het meteen duidelijk welke honden volgens 

de keurmeester “fit for function” en dus functioneel 

mooi zijn.

 →  Dieren met een glasoog, crypto of monorchide reuen, 

en honden met een nieterkende kleur mogen niet 

meer worden ingezet voor de fokkerij.

 

Meer informatie staat op de website van de Raad van 

Beheer.

PRIMEUR: WK SCHAPENDRIJVEN IN NEDERLAND

Van 12 t/m 16 juli werd in Opmeer (West-Friesland) het Wereldkampioenschap Schapendrijven (World Sheepdog 

Trials 2017) gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis was Nederland gastland voor dit evenement. De Noor 

Torbjørn Jaran Knive met zijn hond Gin werd wereldkampioen, gevolgd door de Welshman Kevin Evans met zijn 

hond Ace. Een mooie derde plaats was er voor Nederlander Serge van der Zweep met hond Gary. Gefeliciteerd 

met deze mooie prestatie!

Het was een mooie primeur, dit wereldkampioenschap in 

Nederland, want tot nu toe werd het steeds in Schotland, 

Engeland of Ierland gehouden. Maar liefst 247 herders uit 

dertig verschillende landen en hun border collies namen 

deel aan het evenement. Er was dan ook veel aandacht 

in de media voor dit evenement. Zo besteedden de 

Telegraaf, de Volkskrant en het NOS Jeugdjournaal er 

aandacht aan. 

Het Wereldkampioenschap Schapendrijven 

wordt eens per drie jaar gehouden. Het 

eerste was in Wales (2002), het tweede in 

Ierland (2005), het derde weer in Wales 

(2008), het vierde in Engeland (2011) en het 

laatste in Schotland (2014). In 2017 was het 

wereldkampioenschap dus voor het eerst op 

het vasteland van Europa.

De ondertekenaars van het convenant op 24 juni 

 jongstleden

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.houdenvanhonden.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-een-engelse-bulldog/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-een-engelse-bulldog/
http://www.telegraaf.nl/tv/vndg/28634817/__Historisch_WK_in_Nederland__.html
https://www.volkskrant.nl/binnenland/herders-van-over-de-hele-wereld-komen-naar-nederland-voor-het-wk~a4505764/
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2182935-joao-11-is-de-jongste-deelnemer-op-het-wk-schapendrijven.html
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AANBEVOLEN: BENELUX WINNER 2017 IN ROTTERDAM!

Komend weekend organiseert de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam haar 42e en 43e show in Ahoy Rotterdam. 

Het belooft een knaller te worden met inschrijvingen uit maar liefst 26 landen. Op zaterdag 29 juli een CAC/CACIB-

show voor alle rassen met 1.551 inschrijvingen en op zondag 30 juli de CAC/CAC Benelux Winner Show voor alle rassen 

met 2.077 inschrijvingen. Met in totaal 3.628 honden is dit na de Winner een absoluut record!

De overweldigende inschrijving bracht met zich mee dat 

er een aantal keurmeester (soms ver) boven het toege

stane aantal uitkwam. Was dit op zaterdag nog op te 

lossen door wat verschuivingen, voor zondag zijn drie 

extra keurmeesters uitgenodigd.

Sportpaleis

Voor het evenement wordt gebruikgemaakt van Hal 1 en het 

Sportpaleis. Gebruik van het prestigieuze Sportpaleis, waar 

onder meer de erering gesitueerd is, vormt de “kers op de 

taart”. Hal 1 en het Sportpaleis zijn met een korte corridor 

aan elkaar verbonden. Bij de erering in het Sportpaleis is de 

stand van sponsor Eukanuba te vinden, met daarbij twee 

fotostudio’s van Kynoweb, waar u weer een prachtige foto 

van u en uw trouwe viervoeter kunt laten maken. In en rond 

beide hallen is extra ruimte waar mensen met hun honden 

en benches terechtkunnen in afwachting van de keuring.

Voor meer informatie kijk op  

www.dogshowrotterdam.nl 

Voor de BIS van de Benelux Winner Show is 

een speciaal beeldje gemaakt en ontworpen 

door kunstenaar – en bestuurslid van de 

Raad van Beheer  Hugo Stempher.

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

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

+ GRATIS CURVER TRAVELLING KIT

Word nu abonnee of geef cadeau!

10x
Jaarabonnementvoor € 46,25 

+ gratis 
Curver Travelling Kit

of € 5,- korting!

Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Doe mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan 
van Proteq Dier & Zorg

U ontvangt € 25 voor elke polis 

die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant € 10.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.

http://www.dogshowrotterdam.nl
http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
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Besluitenlijst 43e Algemene Vergadering van 24 
juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 vond de 43e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder treft u 

de besluitenlijst aan. 

 →  Voorstel tot goedkeuring notulen 42e AV d.d. 3 

december 2016 – aangenomen

 →  Voorstel tot vaststellen jaarverslag 2016  aangenomen

 →  Voorstel behandeling financiële stukken BAV 5 

september 2017  aangenomen

 →  Bestuursverkiezing: de heer Lijffijt is herkozen en de 

heer R. Nuberg is als nieuw lid gekozen

 →  Benoeming Financiële commissie: gekozen zijn dhr. J. 

Deckers en mevr. Q. Potter van Loon

 →  (her) benoeming leden Geschillencommissie:  

herkozen zijn Mr. L.H. Waller, Ing. J.H. Grit en Mr. K.D. 

van Hogendorp en als nieuw lid is Mr. J. Koehoorn 

gekozen

 →  Voorstel tot aanpassing Kaderreglement Kynologische 

Opleidingen  aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel IV.47A KR (Benelux 

Winner)  aangenomen

 →  Voorstel tot toevoeging artikel IV.25A KR (verbod 

benches met open bodem)  aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel IV.102 KR (aantal te 

keuren honden op KCM)  aangenomen

 → Voorstel tot aanpassing artikel IV.6 KR (intrekken 

benoeming keurmeesters)  aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel V.16 en V. 19 KR (CAC(I)T 

in buitenland)  aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing KR t.a.v. de organisatie van de 

sporten  aangenomen

 →  Voorstel tot aanpassing artikel IV.21 (inz. de 

windhondenrensport)  aangenomen

 →  Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (wijziging 

standpunt RvB inz. WDS2019 in China) – niet 

aangenomen

Huldiging Gerard Jipping 

Gerard Jipping nam na 14 jaar afscheid als bestuurslid 

van de Raad van Beheer. Hij was afgelopen december 

al afgetreden als bestuursvoorzitter. Wegens zijn 

buitengewone verdiensten voor de kynologie kreeg hij 

de Gouden Draagpenning opgespeld. Deze penning 

wordt slechts zeer sporadisch uitgereikt, slechts vijf 

bijzondere kynologen gingen Gerard Jipping voor. 

Gerard Jipping buigt voor het applaudiserend publiek, nadat 

hij de Gouden Draagpenning opgespeld heeft gekregen

BRITS HONDENMAGAZINE ‘DOG WORLD’ TER ZIELE

Het Britse hondenweekblad ‘Dog World’ houdt op te bestaan. Mede als gevolg van de recessie 

en de opkomst van sociale media, was het bijna negentig jaar oude blad verlieslijdend en moest 

derhalve het veld ruimen. 

In deze periode van recessie en opkomende sociale media raken meer en meer gedrukte media in de 

problemen. Zo ook in de kynologische wereld. Wij mogen ons in de handen knijpen dat we nog steeds 

maandbladen hebben die over shows, evenementen en fokkerij berichten, denk aan Onze Hond. Engeland was in de 

bijzondere positie dat men zelfs twee hondenbladen had, die nota bene wekelijks verschenen: ‘Our Dogs’, opgericht in 

1895 and ‘Dog World’, dat in de jaren ‘30 startte. Omdat er op de adverteerdersmarkt eigenlijk nog maar voor één 

hondenweekblad plaats was, heeft nu Dog World het veld moeten ruimen. Het magazine Our Dogs gaat door als enige 

Britse hondenweekblad, en stapt in het gat dat Dog World achterlaat. 
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en zo ziet een algemene vergadering eruit...

Hiervóór heeft u kennis kunnen nemen van de besluitenlijst van de 43e Algemene Vergadering van de Raad van 

Beheer. Om u een inkijkje te geven in de gang van zaken tijdens zo’n Algemene Vergadering, vroegen we Kynoweb 

om tijdens de vergadering van 24 juni jl. een fotoreportage te maken. Hieronder het resultaat...

Een vrolijke ontvangst...

Concentratie...

Goed opletten wat er op het scherm 

staat...

Een goed gevulde zaal...

Even overleggen met de voorzitter...

Bestuur en directie zitten er klaar voor...

Vergaderen is niet altijd alleen maar ernstig...

Scheidend bestuurslid 

Jipping wordt geëerd

Inspraak voor jong en oud...

Directeur Rony 

 Doedijns staat een 

bezoeker te woord...   
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MAAK KENNIS MET ONS NIEUWE BESTUURSLID ROELOF 
NUBERG

Tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni jl. werd Roelof Nuberg benoemd tot bestuurslid van de Raad van Beheer, 

met de portefeuille juridische zaken. Raadar had een mini-interview met Roelof, waarin hij zichzelf aan u voorstelt. 

Wie is Roelof Nuberg ?

‘Ik ben 53 en woon in Almere. 

Mijn  vrouw is Italiaanse en wij 

hebben een dochter, die al enkele 

jaren in Italië woont, en een 

studerende zoon. Ik ben ICT 

projectmanager in de financiële 

sector. Nogal inter nationaal gericht, 

met twee uitstapjes naar Italië, 

projecten in Finland en Polen en 

ook verder werken in een 

internationale setting.’

Wat is je binding met de kynologie? Heb je zelf honden? 

‘Mijn eerste hond, een welbewust gekozen American 

Staffordshire Terriër, kwam pas twaalf jaar geleden en loopt 

nog steeds bij ons rond. Intussen hebben we drie nestjes 

van opvolgende generaties gefokt en van ieder nest 

hebben we één hond in huis. We hebben jaren intensief 

geshowd en zijn nu gestopt met zowel showen als fokken.’

Wat trekt je in een bestuursfunctie bij de Raad van 

Beheer?

‘Ik heb mij jaren verzet tegen zogenaamde rasspecifieke 

wetgeving, een onderwerp dat weer erg actueel is. Daarbij 

probeerde ik de rashond ook meer algemeen te promoten, 

maar ook verantwoord houderschap. De kans om mij 

enerzijds op een hoger niveau, en anderzijds voor alle 

honden in te zetten, kon ik niet laten lopen.’

Wat is je belangrijkste ambitie in deze 

functie?

‘In mijn samenwerking vanuit de 

rasvereniging merkte ik dat de Raad 

veel meer doet dan veel mensen zich 

realiseren. Dat besef verbreden, door 

een betere en snellere communicatie, 

vind ik erg belangrijk. En ik neem mijn 

ervaring in de strijd voor de reputatie 

van de American Staffordshire Terrier 

mee in de strijd voor de reputatie van 

de rashond.’

Ben je al eerder in een soortgelijke vrijwilligersfunctie 

werkzaam geweest?

‘Al vrij jong kwam ik in het bestuur van een grote 

watersportvereniging. In verenigingen, op scholen, altijd 

deed ik wel iets. Voor de American Staffordshire Terriër 

Club Holland ben ik al ruim zeven jaar actief – eerst als 

webmaster en voorzitter van de geschillencommissie, en 

sinds vijf jaar als bestuurslid belast met reputatie.’

Wat betekent voor jou ‘houden van honden’?

‘Vanaf het begin was duidelijk dat een hond een volwaar dig 

gezinslid is. Onze honden zijn dan ook integraal deel van het 

gezin, gaan altijd mee op vakantie en liggen ‘s avonds op de 

bank op schoot. Wij zijn verantwoordelijk voor hun welzijn, 

en zij geven ons plezier en heel veel liefde. Die band voel ik 

ook naar andere honden, een soort mooie vriendschap.’

https://petsplace.nl/vipclub
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Nieuw: ‘Houden van honden’-keuring

Op 7 en 8 oktober aanstaande organiseert KC Zwolle wederom haar kampioenschapstentoonstelling voor 

rashonden, de IJssel- en Hanzeshow. Dit jaar met een nieuw onderdeel: de Houden van Honden-keuring. 

Voor deze keuring zijn alle honden welkom, ook zogeheten look-alikes en gecastreerde (ras)honden. 

Met deze speciale keuring wil KC Zwolle 

een breder publiek kennis laten maken 

met de georgani seerde kynologie – een 

doelstelling die zij deelt met de Raad van 

Beheer. De keuring bestaat uit drie 

onderdelen die helemaal aansluiten bij 

het motto ‘Houden van Honden’.

Exterieur

Zo wordt er een keurverslag gemaakt 

waarbij uiteraard gekeken wordt naar de 

ras punten, waarbij fit for function de boventoon voert. Op 

beide dagen wordt deze keuring uitgevoerd door niemand 

minder dan Gerard Jipping, oudvoorzitter van de Raad van 

Beheer, maar ook de keurmeester die de Best in Show

keuring deed van de Hanzeshow in 2015 (zie foto).

VetCheck & Vachtverzorging

Dat houden van honden meer betekent dan alleen het 

uiterlijk, spreekt voor zich. Daarom is ook een 

dierenarts aanwezig die met een 

uitwendige controle de algehele 

gezondheid van uw hond vaststelt en 

praktische tips kan geven. Tot slot zijn 

er ook professionele trimsters 

aanwezig, die u kunnen informeren 

over passende technieken en 

materialen voor optimale 

vachtverzorging en die zo nodig de 

nagels van uw hond even bijknippen.

Opvoeding, sport & spel

Heeft u vragen over de opvoeding of een passende 

cursus voor uw viervoeter, dan staat KC Zwolle u te 

woord over de diversiteit aan mogelijkheden die er 

tegenwoordig is om leuke en leerzame activiteiten te 

ondernemen met je hond. 

Meer informatie over inschrijvingen, prijzen en het 

programma op www.kczwolle.nl. 

Gerard Jipping deed in 2015 

de  BISkeuring van de 

Hanzeshow, en is nu ook 

van de partij

Benches met open bodem voortaan verboden op shows

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Beheer op 24 juni jl. stemde een meerderheid van de 

leden voor een verbod op het gebruik van benches met open bodem. In het Kynologisch Reglement (KR) wordt 

artikel IV.25A toegevoegd: ‘Benches en/of transportkooien voorzien van een zwevende opengewerkte bodem zijn 

in ieder geval niet toegestaan’. De wijziging gaat op 1 augustus 2017 in. 

Met deze nieuwe regel kan het Hondenwelzijnteam 

(HWT) op shows exposanten die deze benches gebruiken 

ook aanspreken en zelfs laten verwijderen. Aanleiding 

voor de Raad van Beheer om het gebruik van deze 

benches te verbieden was dat het Hondenwelzijnteam 

(HWT) aangaf op shows benches met open bodem aan te 

treffen. Naast eventuele risico’s op verwondingen, is zo’n 

bench niet erg comfortabel voor de hond en kun je je 

afvragen wat het betekent voor het welzijn van honden, 

zeker omdat ze er vaak lang in zitten. 

Lees het aangepaste Kynologisch Reglement

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

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

Amsterdam. Het spreekuur in augustus is reeds volgeboekt.

De datum voor het spreekuur in september is nog niet bekend. Wilt u zich aanmelden dan kan dat via  

m.snip@raadvanbeheer.nl. In overleg bepalen we dan een geschikte datum.

http://www.kczwolle.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl


2017

Founded by

AMSTERDAM 
WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Meer dan voeding.

Holland Cup
Vrijdag 8 december 2017- 
Alle FCI-groepen. Een CAC/CACIB 
show voor alle rassen

128e Winner Show
Zaterdag 9 december 2017, FCI groep 2-3-5-9
Zondag 10 december 2017, FCI groep 1-4-6-7-8-10
Een show voor alle rassen met dubbel CAC, CACIB,
de titels Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner
en kwalificatie voor Crufts 2018

www.winnershow.nl

Hond2017 is een initiatief van de “Raad van Beheer”

Met demonstraties, workshops, clinics, stands, hondendorp en meer.
8, 9 en 10 december 2017 - The place to be!

http://www.winnershow.nl/
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Beeld uit ‘Ten Minutes on Dogs’

Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

CONSENSUS DIERENARTSEN OVER VACCINEREN EN TITEREN

De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde 

(KNMvD) heeft een nieuwe consensus over vaccineren 

en titerbepalingen bij hond en kat. De KNMvD hoopt 

met dit nieuwe standpunt een antwoord geven op de 

meeste vragen rondom titerbepalingen en vaccinaties.

Titerbepalingen bij honden en katten worden regelmatig 

ingezet in plaats van hervaccinaties. Maar er zijn ook 

nog veel vragen rondom dit onderwerp: Wat is de 

betrouwbaarheid van titerbepalingen en kan het voor 

alle vaccinaties uitgevoerd worden? Wanneer dient er 

bij een voldoende hoge titer 

opnieuw gevaccineerd of getest 

te worden? De nieuwe 

consensus van de KNMvD werd 

opgesteld door dr. ing. Paul 

Overgaauw, in overleg met prof. 

dr. Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde 

en dierenarts Maico Boumans van de Groep 

Geneeskunde Gezelschapsdieren. 

Lees meer op de website van de KNMvD

‘Ten Minutes on Dogs’ over 
verantwoord eigenaarschap

De Hondenbescherming heeft in samenwerking met opleidingsinstituut O&O 

Hondenopvoeding een interessante video over verantwoord eigenaarschap 

uitgebracht: Perspectieven op Verantwoord Eigenaarschap. 

De video verschijnt in de reeks ‘Ten Minutes on Dogs’ en gaat in op 

oplossingsrichtingen voor de problematiek rondom zogeheten risicohonden. Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=TFRBX4e92DA&feature=youtu.be
https://www.houdenvanhonden.nl/
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.knmvd.nl/actueel/nieuws/item/10885337/Consensus-vaccineren-en-titerbepalingen-bij-hond-en-kat
https://www.youtube.com/watch?v=TFRBX4e92DA&feature=youtu.be
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Saskia CLAHSEN-Polman eerste Nederlandse 
keurmeester Herding

Op 1 juli jl. benoemde de Raad van Beheer Saskia Clahsen-Polman tot keurmeester Herding. Daarmee is Saskia de 

eerste officieel benoemde keurmeester op deze discipline in Nederland. Zij slaagde op 18 (theorie) en 19 (praktijk) 

maart voor het desbetreffende examen en kon worden voorgedragen voor benoeming. 

De Commissie Werkhonden (CWH) van de Raad van 

Beheer is belast met de selectie en opleiding van 

keurmeesters voor herding. Gerard Besselink van de 

commissie: ‘Enkele enthousiaste herding sporters hadden 

inmiddels zo veel kennis opgedaan, dat zij konden 

worden opgeleid tot keurmeester. Saskia Clahsen

Polman was er daar één van en op onze uitnodiging ging 

zij het benoemingstraject in.’ 

Duitse leerkeurmeesters 

De CWH volgde hiervoor een proces dat overeenkomt 

met de opleiding van IPOkeurmeester. Gerard: ‘Met hier 

en daar wat aanpassingen kon dit ook worden gebruikt 

voor de herding. Probleem was dat de CWH veel weet 

over IPO maar weinig over herding. In Duitsland kenden 

we echter enkele keurmeesters die als leerkeurmeester 

wilden optreden.’ Zo kon Saskia stage lopen en de 

praktische vaardigheden opdoen die een keurmeester 

nodig heeft naast de kennis van honden en schapen. 

Gerard: ‘Uitein delijk kon zij op 18 maart jl. op voor de 

theoretische test, opgezet door haar Duitse leermeester 

Andre Roller en de vertegenwoordigers van de CWH in 

Apeldoorn. Saskia slaagde en mocht daardoor een dag 

later praktijkexamen doen in Maurik.’

Trials

Tijdens deze praktijkdag moest een aantal trials worden 

gekeurd: ‘Dat was niet gemakkelijk, omdat op de dijk 

rondom het keuringsterrein veel honden werden 

uitgelaten en de schapen dit niet leuk vonden. Eind van 

de dag beoordeelden Andre Roller en de 

vertegenwoordigers van de CWH het getoonde werk: 

geslaagd. Saskia kon worden voorgedragen als herding 

keurmeester bij de Raad van Beheer!’

Bij de hondensport Herding gaat het om het zo snel en 

goed mogelijk bij elkaar drijven van een kudde schapen. 

RASSPECIFIEKE INSTRUCTIES: RESULTATEN 2016

In het kader van duurzaam fokbeleid (Fairfok) vullen keurmeesters sinds 2011 bij het keuren van een aantal 

aandachtsrassen formulieren in waarop zij uiterlijk waar neembare welzijnsaspecten bij een hond registreren. 

De ‘ruwe’ resultaten van deze registratie in 2016 zijn onlangs teruggekoppeld aan de desbetreffende rasverenigingen 

en keurmeesters. 

Een aantal rassen verdient speciale aandacht als het gaat 

om gezondheid, welzijn en gedrag van de honden. Voor 

deze rassen gelden er rasspecifieke instructies (RSI’s). 

Keurmeesters volgen de instructies bij het keuren van 

deze aandachtsrassen en zijn verplicht een formulier in te 

vullen over specifieke en uiterlijk waarneembare 

welzijnsaspecten van het ras die zij hebben 

waargenomen. Zo kunnen de rasverenigingen deze 

rassen nadrukkelijk monitoren en kan de rasvereniging 

indien nodig het fokbeleid bijstellen. 

Met de nu uitgereikte overzichten over 2016 kunnen de 

rasverenigingen met de resultaten aan de slag om deze te 

analyseren en de input te gebruiken voor verdere optima

lisering van het fokbeleid. De keurmeesters en rasvereni

gingen vinden de resultaten terug op het besloten gedeelte 

van onze website.



Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 5   |   nummer 8  |   juli 2017 Raadar

12Houden van honden

F
O

T
O

’S
: K

Y
N

O
W

E
B

verslag Nederlands Kampioenschap 
Werkhonden

Op 1 en 2 juli 2017 werd in Arnhem het Nederlands 

Kampioenschap IPO-werkhonden gehouden. De 

organi satie was dit jaar in handen van DAVG Arnhem. 

Dat deed men uitstekend en tot tevredenheid van de 

deelnemers. Het kampioenschap wordt ondersteund 

door Royal Canin, onze partner in working dogs. 

Nederlands kampioen 2017 werd Ralph Sweebroek met 

zijn Mechelse herder Germali’s Nero. 

Dat deze wedstrijd ook meetelde voor eventuele 

selectie voor het wereldkampioenschap, verhoogde de 

spanning op deze dag. De Commissie Werkhonden 

(CWH) streeft naar een deelnemersveld van veel 

rassen die binnen de IPOsport actief zijn. Zo namen 

Duitse herders, Mechelse herders, een Hollandse 

herder, Bouviers, een Dobermann, een Rottweiler en 

zelfs een Cane Corso deel. 

Zaterdag 1 juli

Speuren: twee deskundige spoorleggers maakten het de 

keurmeester gemakkelijk om de prestaties te 

beoordelen. Na een lange periode van droogte was de 

ondergrond keihard en staken er lange grassprieten 

omhoog. Niet alle honden konden dit waarderen, maar in 

zijn algemeenheid werden er behoorlijke resultaten 

neergelegd met als uitschieter Willem den Oudsten met 

zijn Mechelse herder Aaron vom Münzenberg die maar 

liefst 97/100 punten behaalde. Hoewel er hier en daar 

een zorgelijk gezicht te zien was, was er nog niets beslist.

Zondag 2 juli

Er werd begonnen met gehoorzaamheidsoefeningen, die 

op detail van correctheid werden gekeurd. Absolute topper 

in deze afdeling was Denise Tesink met haar Mechelse 

herder Latoya van het Retrohof die maar liefst 97/100 

punten behaalde. Je kon een speld horen vallen toen zij 

haar hond voorbracht.

Spectaculair is natuurlijk het pakwerk. Ook hier twee 

geweldige pakwerkers die het keuren voor een keur

meester gemakkelijker maken. De honden moeten een 

overtuigende inzet laten zien, maar ook zeer gehoorzaam 

en correct zijn. Het was genieten om het plezier te zien 

afstralen van de hond en de concentratie en spanning bij de 

geleiders. Twee deelnemers kregen een uitmuntend op dit 

onderdeel: Jack Stienstra, titelverdediger met zijn Hollandse 

herder Holland Messi v. Le Dobry, en Ralph Sweebroek met 

Opperste concentratie en focus... Blijdschap bij baas en hond na een goed afgelegde proef...

Het pakwerk is het meest spectaculaire onderdeel

Bij de gehoorzaamheidsoefeningen was Denise Tesink 

met haar hond Latoya oppermachtig.

⊲

https://www.royalcanin.nl/
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zijn Mechelse herder Germali’s Nero die beiden 96/100 

punten scoorden.

Selectie WK

Met het eindresultaat van dit Nederlands kampioenschap 

en de vooraf behaalde selectiepunten werd ook het team 

gevormd dat Nederland vertegenwoordigt op het WK in 

Rheine (Duitsland) die worden gehouden van 11 tot en met 

14 september:

 →  Denise Tesink met de Mechelse herder Latoya van het 

Retrohof

 →  Jack Stienstra met de Hollandse herder Holland Messi 

van Le Dobry

 →  Ko Dieleman met de Duitse herder Drago van de 

Hornhutte

 →  Ralph Sweebroek met de Mechelse herder Germali’s Nero

 →  Egon Amrein met de Mechelse herder Laika van het 

Retrohof

Reserve: Arjan Weterings met de Mechelse herder Germali’s 

Naiki

Royal Canin, onze partner in working dogs, sponsort de 

kleding van het nationale WKteam.

(Verslag: Gerard Besselink van de Commissie 

Werkhonden (CWH).)

SPORTCOMMISSIES RAAD VAN BEHEER NU OFFICIEEL!

Op 1 januari 2015 werden de werkzaamheden voor de sporten Agility, FCI Obedience en Flyball van KNK 

Cynophilia overgenomen door de Raad van Beheer. Drijvende kracht achter deze sporten waren de interim-

commissies – mensen met passie die zich vrijwillig inzetten om de sport  draaiende te houden. Deze interim-

commissies zijn nu omgezet in vaste, reguliere commissies. 

Bij de overgang van Cynophilia naar de Raad 

van Beheer is er voor elke sport een interim

commissie opgericht. Taak van deze 

commissies was het operationeel houden 

van de sport, maar onder andere ook het 

opstellen van een nieuwe structuur. 

Proces 

Belangrijke vragen daarbij waren: Hoe 

moeten de commissies samengesteld 

worden en functioneren, en wat moet er 

aangepast worden binnen het Kynologisch 

Reglement (KR)?

Deze vragen zijn besproken binnen de interim

commissies en de Sportraad (overleg bestaande uit twee 

afgevaardigden per commissie en een afvaardiging uit 

het bestuur).

Het originele plan was dat deze doelen in een jaar tijd 

bereikt zouden worden. Dit heeft echter meer tijd gekost, 

mede omdat het operationeel houden van een sport de 

vrijwilligers al heel veel tijd kost. De onvermoeibare inzet 

van de interimcommissies en de portefeuillehouder in 

het bestuur, Marc Valk, leverde half mei 2016 een 

conceptdocument op. Dit werd tijdens de verschillende 

rayonvergaderingen voorgelegd aan de rayons en hun 

leden. Belangrijk uitgangspunt binnen het concept is 

onder andere dat de sportcommissies zelfsturend zijn en 

dat zij op democratische wijze alle partijen (sporters, 

organiserende verenigingen, keurmeesters) 

vertegenwoordigen. 

Positief 

De rayons en hun leden hebben positief 

gereageerd op het voorstel, wat ertoe geleid 

heeft dat tijdens de Algemene Vergadering 

van 24 juni jl. de aanwezige leden hebben 

gestemd over de KRwijzigingen die uit dit 

conceptplan volgde. De voorgestelde 

wijzigingen zijn goedgekeurd, waarmee de 

interimsportcommissies nu officieel zijn 

omgezet naar vaste, reguliere 

sportcommissies!

 

Lees meer over de commissies op onze website

Bestuurslid Marc 

Valk zette zich 

onvermoeibaar in 

voor de sportcom

missies

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/commissies-van-de-raad-van-beheer/
https://eurodogshow2017.org/en/
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GESLAAGD INTERNATIONAAL CONGRES 
KENNELCLUBS 

Van 27 t/m 29 juni vond in Londen een groot 

internationaal congres van kennelclubs plaats. Dit 

congres werd georganiseerd door de Engelse Kennel 

Club, samen met de Amerikaanse Kennel Club (AKC), de 

grootste kennelclub ter wereld. Alle grote kennelclubs 

waren vertegenwoordigd. Namens Nederland waren 

Jack Alberts, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns 

aanwezig. Rony Doedijns doet verslag.

Wij kijken terug op een zeer succesvol congres. Er werd 

veel kennis gedeeld tussen de verschillende landen. Het 

was goed om te zien en te ervaren dat diverse projecten 

van de Raad van Beheer naadloos aansluiten op de 

plannen en projecten van andere landen – een bevestiging 

dat wij op de goede weg zijn. Daarnaast hebben we weer 

heel goede ideeën kunnen opdoen, die we in de toekomst 

voor de Nederlandse situatie kunnen gebruiken. 

Presentaties

 →  De voorzitter van de Engelse Kennel Club, Simon 

Luxmoore, sprak over het opstellen van strategische 

doelstellingen, waarbij hij op zoek ging naar  

gemeenschappelijke doelstellingen – uiterst 

interessant. 

 →  Bob Rowbotham van de Canadese Kennel Club ging in 

op globale trends ten aanzien van hondenbezitters en 

het effect van overheidsregulatie. 

 →  De Duitse presentatie van 

Christofer Habig ging over kennisoverdracht op de vele 

gebieden waarop een kennelclub werkzaam is. 

 →  Gerald King van de Engelse Kennel Club gaf uitleg over 

de Engelse jeugdclub en al hun activiteiten, en liet ook 

twee junioren aan het woord die hun successen 

deelden met de zaal. 

 →  Zijn collega Jeff Horswell vertelde over de vernieuwde 

opzet van het Engelse opleidingen en examentraject 

voor exterieurkeurmeesters.

 →  Gopi Krishnan uit Maleisië gaf een zeer boeiende 

presentatie over public relations en de promotie van 

stamboomhonden door een landelijke kennelclub.

 →  Dinky Santos uit de Filipijnen sprak namens de FCI over 

gebruik en kracht van social media in de communicatie 

met keurmeesters, exposanten, fokkers en overige 

deelnemers.

 →  Steve Croxford van de Engelse Kennel Club en Jackie 

Boyd van de Notts Universiteit gaven een 

indrukwekkende lezing over sportactiviteiten met 

honden in relatie tot gezondheid en welzijn.

 →  Pekka Olson de voorzitter van de Zweedse Kennel Club 

had een interessante lezing over hoe gezondheid en 

welzijn betrokken worden bij de fokkerij van rashonden.

 Het congres werd afgesloten door voorzitter Simon 

Luxmoore en de presentatie van de Internationale Canine 

Health Awards (TBA).’ 

IN MEMORIAM KEURMEESTER AREND SCHOLTEN

Op 17 juli jl. overleed Arend Scholten (77), internationaal keurmeester voor rasgroep 3, 

Terriërs, en actief als bestuurder. Zo was hij onder meer commissaris bij de Schotse 

Terriër Club Nederland. Een aimabel mens, immer rustig, weloverwogen, een verbinder. 

Dankbaar zijn wij voor wat Arend voor de kynologie betekend heeft.

Lees het uitgebreide in memoriam op onze website

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP exposities!

Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is 

het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te 

tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het 

paspoort van uw hond te controleren. 

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/in-memoriam-arend-scholten/
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WIJZIGINGEN KYNOLOGISCH REGLEMENT PER 1 JULI EN  
1 AUGUSTUS

Tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni 2017 is 

er weer een aantal wijzigingen van het Kynologisch 

Reglement (KR) vastgesteld. Een aanpassing van de 

toekenning van de titel “Benelux Winner” is per 1 juli in 

werking getreden. De overige aanpassingen zullen op 1 

augustus 2017 in werking treden.

Deze wijziging betreffende de toekenning van de titel 

Benelux Winner luidt:

‘De titel “Benelux Winner”, onderscheidenlijk “Benelux 

Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd 

behaald, wordt toegekend aan:

a.  iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux 

Winnertentoonstelling het CACIB toegekend krijgt; of

b.  indien het een ras met voorlopige of geen FCIerken

ning betreft, de beste reu en beste teef (mits 

uitmunt end), komende uit de tussenklas, de openklas, 

de gebruikshondenklas of de kampioensklas.’

De wijzigingen per 1 augustus 

 →  Toevoeging van artikel IV.25A KR (verbod benches met 

open bodem).

 →  Aanpassing van artikel IV.102 KR (aantal te keuren 

honden op KCM).

 →  Aanpassing van artikel V.16 en V. 19 KR (CAC(I)T in 

buitenland).

 →  Aanpassing KR t.a.v. de organisatie van de sporten 

(artikel VI.51 KR Obedience, artikel V.61 KR Agility en 

artikel V.70 KR Flyball).

 →  Aanpassing van artikel IV.21 (inz. de windhonden

rensport).

 →  Aanpassing van artikel IV.6 KR (intrekken benoeming 

keurmeesters).

Bekijk de wijzigingen op onze website

TOP PARTNER

WORLD DOG SHOW &
GERMAN WINNER SHOW
8. – 12. NOVEMBER 2017

at Leipziger Messe – Germany

German Winner Show
Wednesday 8th November 2017 – FCI-Groups: 1-10 

World Dog Show
Thursday, November, 9th 2017 – FCI-Groups: 4, 6, 7, 8

Friday, November, 10th 2017 – FCI-Groups: 5, 9
Saturday, November, 11th 2017 – FCI-Groups: 1, 3
Sunday, November, 12th 2017 – FCI-Groups: 2, 10

www.wds2017.de

PREMIUM PARTNER MEDIAPARTNER

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/nieuws/nieuw-kr-per-1-8-2017/
http://www.wds2017.de/en/home/
http://wusv2017.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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Geslaagd EurOpean open Junioren 
Agility in Luxemburg

Van 13 tot en met 16 juli jl. heeft het Nederlandse 

Junioren Agility-team zijn beste beentje voorgezet in 

Luxemburg tijdens het European Open Junioren Agility. 

Elk teamlid liep een mooie wedstrijd, maar de ster van 

het team was Jasmijn van Vlimmeren met haar Papillon 

‘Free WiFi’. Samen werden ze tweede in de Small-

klasse! Royal Canin, partner in sport van de Raad van 

Beheer, ondersteunt de EOJ-selectie.   

De 23 combinaties die deelnamen zijn tijdens twee 

selectiewedstrijden geselecteerd. Onder leiding van de 

coaches Marcello Hoezen en Iris Folbert was de sfeer in 

het team optimaal. Met drie verschillende wedstrijdringen 

was het voor de coaches hard werken om alle junioren 

goed te kunnen begeleiden. Het team werd niet alleen 

aangemoedigd door de coaches en de ouders, maar er 

waren zelfs een aantal oudjunioren afgereisd naar 

Luxemburg. Bekijk alle resultaten.

 

Van 13 tot en met 15 juli 2018 vindt het EO Junioren in 

Nederland, Roosendaal plaats. Alle informatie over dit 

evenement vindt u binnenkort op www.eoj2018.eu/.

Partners in sport

SPECIALE KLEDING EUROPEAN OPEN JUNIOREN UITGEREIKT

Tijdens het Nederlands kampioenschap Agility 2017 

17 en 18 juni in Uden heeft de Agility Commissie uit 

naam van de Raad van Beheer de kleding behorend 

bij het European Open Junioren 2017 overhandigd 

aan de aanwezige junioren en coaches. De kleding 

werd enthousiast ontvangen: ‘Een kroon op de nieuwe 

samenwerking.’

Al jarenlang zijn de Nederlandse Agility Junioren een 

vast gegeven voor de organiserende landen in het 

European Open Junioren. Een groep van zo’n twintig 

junioren (en ouders) reist heel Europa door om deel te 

nemen aan dit prestigieuze toernooi. Maanden van 

tevoren worden de gelederen gesloten en de 

voorbereidingen gestart. Trainingen worden gepland en 

diverse facilitaire zaken zoals kleding geregeld.

Nieuwe samenwerking 

European Open Junioren (EOJ) 2017 is het begin van een 

nieuwe samenwerking. Een samenwerking tussen 

enerzijds junioren, ouders en coaches  anderzijds de 

Raad van Beheer. De verjonging van de Agility is ook bij 

de Raad van Beheer op een hoger plan gezet en binnen 

de Agility Commissie worden grote stappen gezet. Een 

van deze stappen is het begeleiden en helpen inrichten 

van de EOJtoernooien. De coaches worden ondersteund 

in allerlei zaken, en inschrijfgelden worden vergoed. De 

Raad van Beheer en partner in sport, Royal Canin, 

ondersteunen de selectiewedstrijden en het team onder 

meer met kleding. Die kleding viel dus in de smaak. 

Volgens de EOJcoaches, Iris Folbert en Marcello 

Hoezen: ‘Een kroon op de nieuwe samenwerking’.

Jasmijn van Vlimmeren in actie met Free Wifi...

https://jeo2017.jimdo.com/
http://www.eoj2018.eu/
https://www.royalcanin.nl/
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Top-5 hondennamen: Max nog steeds populair 

Huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg heeft onlangs de jaarlijkse top-5 van hondennamen bekendgemaakt. Max 

blijft, net als vorig jaar, de populairste hondennaam. De nieuwkomer van vorig jaar (Bella) is een plaatsje gestegen 

naar de tweede plek.

De top-5 hondennamen 

Hierbij de top5 van dit jaar, met tussen haakjes 

de positie van vorig jaar:

1. Max (1)

2. Bella (3)

3. Bo ()

4. Pip (2)

5. Guus ()

Analyse 

De top5 van Proteq Dier & Zorg rolt uit een analyse van 

ruim 120.000 polishouders. De top5 over 2016 is 

gebaseerd op de nieuwe polissen en offerteaanvragen 

van de afgelopen twaalf maanden. Walter Boer van 

Proteq Dier & Zorg: ‘Eigenaren denken goed na over een 

passende naam voor hun huisdier. Gelukkig denken 

steeds mensen ook na over de medische zorg en dan 

vooral over de vraag wie gaat dat betalen? Door het 

afsluiten van een ongevallen en ziektekostenverzekering 

voor honden hoeft een eigenaar zich geen zorgen meer 

te maken over de rekening van de dierenarts. Een 

prettige zekerheid, voor de eigenaar en voor het 

huisdier.’ 

De Raad van Beheer werkt al jarenlang samen met 

Proteq Dier & Zorg. Als u via de website van de Raad 

van Beheer een polis afsluit ontvangt u een VVV-bon ter 

waarde van € 10. Kijk voor meer informatie op  

www.houdenvanhonden.nl/dierzorg.    

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

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 

https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://wds2018.com/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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CONTOURENBRIEF HOUDVERBOD IS POSITIEVE 
ONTWIKKELING

Op 30 juni jl. stuurde demissionair minister Blok een Contourenbrief Houdverbod naar de Tweede Kamer, met daarin 

plannen voor een aantal nieuwe maatregelen die per wet geregeld moeten worden. Ze zijn gericht zijn op dierenwelzijn 

maar ook op de preventie van bijtincidenten. De Raad van Beheer is vooralsnog positief.

Zelfstandig houdverbod

De eerste maatregel is het invoeren 

van een zelfstandig houdverbod 

ingeval van dierenmishandeling. 

Momenteel kan de rechter een 

houdverbod alleen opleggen als 

voorwaarde bij een voorwaardelijke 

straf. Dat geeft veel beperkingen, 

die met het zelfstandig houdverbod 

worden opgelost.

Misdrijf 

Artikel 425 Strafrecht wordt uitgebreid. Nu is het nog 

alleen strafbaar een hond op te hitsen tegen mensen of 

deze niet voldoende terug te houden als de hond een 

mens aanvalt. De beoogde wetswijziging zal dit ook 

strafbaar stellen naar een ander dier toe. Daarnaast moet 

dit een misdrijf worden in plaats van een overtreding. Nu 

kan een hond alleen in beslag worden genomen bij een 

heterdaad constatering, als misdrijf kan dat ook bij 

nietheterdaad zaken. Met het opwaarderen van over

treding naar misdrijf is het voorstel ook om de maximum

straf te verhogen van zes maanden naar één jaar.

Heropvoeding

Voor gevallen van verwaarlozing door 

onkunde of onwetendheid in plaats 

van bewust handelen wordt een 

nieuwe maatregel voorgesteld: het 

opleggen van een educatieve 

maatregel dat wil zeggen het verplicht 

volgen van een cursus om te leren 

hoe je beter omgaat met je dier(en). 

Positief 

De Raad van Beheer is positief over deze maatregelen en 

ook over het feit dat de houder wordt aangesproken op zijn 

verantwoordelijkheid. We hadden graag gezien dat deze 

filosofie één op één was doorgetrokken naar de maat regelen 

ter voorkoming van bijtincidenten, in plaats van de door 

symboolpolitiek gedreven regeling tegen hoogrisico honden. 

De inhoud van deze contourenbrief is echter een mooi 

startpunt voor verdere discussie met onze parlemen taire 

vertegenwoordigers om te zorgen dat zij erop aan dringen 

dat deze filosofie over de hele lijn wordt doorgezet.

Lees de hele Contourenbrief 

AFSCHEID LEONIE GALDERMANS

Op donderdag 22 juni jl. nam de Raad van Beheer afscheid 

van buitendienstmedewerker Leonie Galdermans. Zij ging die 

dag met pensioen na meer dan 25 jaar in deze functie voor de 

Raad van Beheer gewerkt te hebben, als laatste in het gebied 

Overijssel, half Drenthe en een deel Achterhoek. 

Samen met haar collegabuitendienstwerkers was Léonie 

letterlijk en figuurlijk het gezicht van de Raad van Beheer. Zij 

kwam immers in levenden lijve bij de fokkers over de vloer. Met 

altijd een luisterend oor. Soms tijd voor een kop koffie, soms niet 

omdat de volgende fokker alweer wachtte...

Leonie kan zich nu helemaal richten op haar kennel ‘Swallows-

flight’ met Flatcoated Retrievers. Ze fokt al 45 jaar, en traint haar 

honden voor jachthondenproeven. Wij wensen haar een 

geweldige tijd!

Uiteraard werd Leonie (midden) in de bloemen 

gezet door collega’s en directie...

Demissionair minister Stef Blok

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z09634&did=2017D20054
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RAAD VAN BEHEER PROMOOT  
STAMBOOMHOND OP HORSE EVENT

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij van 8 t/m 10 

september op Horse Event. Met 40.000 bezoekers is dit het grootste educatieve 

paardenevenement van Nederland. Het vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Raad 

van Beheer vult één van de twaalf pleinen op Horse Event, die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam 

programma voor jong en oud.

Gezien het succes van de afgelopen jaren en het feit dat 

een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse Event 

een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als een 

ideale plek om de stamboomhond te promoten bij een 

groot en toegewijd publiek. Van harte aanbevolen!

Hondenplein 

Op het Hondenplein verzorgen wij 

samen met partner Prins Petfoods 

allerlei demo’s en presentaties. 

Debby Hinlopen laat sport en speloefeningen zien met 

het Prins Funparcours, hondenschool Duet verzorgt 

demonstraties Treibball, een sport waarbij honden leren 

grote gymnastiekballen voort te duwen, en Arvid van 

Putten geeft uitleg over hondengedrag. Diverse 

rasverenigingen zijn aanwezig om informatie te geven 

over hun honden. Zo laten leden van de Australian 

Shepherd Club Nederland zien wat hun sportieve ras kan 

in de hondensporten dogfrisbee en hoopers. Maar ook 

van de partij zijn: de Nederlandse Welsh Corgi Club, de 

Nederlandse Border Terrier Club, de Soft Coated 

Wheaten Vereniging, de Ierse Water Spaniel Vereniging 

Nederland en de Nederlandse Vereniging Jack Russell 

Terrier. Creatief trainer Judith Lissenberg, ook bekend 

van de instructeursessies voor de Dag van de Hond, 

verzorgt op de vrijdag en zaterdag van Horse Event maar 

liefst drie leuke interactieve demo’s.

Korting op tickets

Koop nu kaartjes in voorverkoop met korting! Lezers van 

Raadar krijgen maar liefst 20 procent korting met een 

speciale kortingscode: rvbhe17. (Let op: deze code is 

hoofdlettergevoelig!) 

Meer informatie over Horse Event, zoals openingstijden, 

toegangsprijzen en het programma vindt u op  

www.horse-event.nl, waar u ook online tickets kunt kopen.

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De zomer is begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! De Raad van Beheer waarschuwt 

continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming 

hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze 

evenementen. Ons Honden Welzijn Team heeft daarin samen met 

de organisaties een taak om mensen te waarschuwen en controle 

uit te oefenen.

Help mee!

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

email naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke 

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

en stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina.

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

http://www.horse-event.nl/
mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond
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WEER TWEE geslaagde LEZINGEN IN KENNIS TOUR

Op dinsdagavond 27 juni jl. hield dr. ir. Pieter Oliehoek zijn lezing ‘Fokken voor diversiteit – de noodzaak van dek-

beperkingen en het nut van inkruisen van andere rassen’ in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. Een 

uitverkochte zaal in Woudenberg waardeerde zijn lezing met het cijfer 8,8. 

Het wordt steeds beter bekend dat het voorkomen van 

inteelt niet betekent dat je diversiteit behoudt. Maar anders

  om helaas wel: het verlies van diversiteit geeft onher roep

elijk inteelt. Fokken voor diversiteit kan op drie manieren. Op 

dit moment wordt ingezet op dekbeperk ingen en het 

inkruisen van andere rassen. Maar wanneer wordt dit 

effectief? Oliehoek ging in zijn lezing in op deze materie: hoe 

diversiteit in de praktijk het best behouden kan worden.

Paul Mandigers

Op woensdagavond 12 juli was het opnieuw de beurt aan 

dr. Paul Mandigers, die voor de derde maal zijn lezing 

‘Epilepsie: voorkomen, erfelijkheid, behandeling, 

valkuilen’ hield, ditmaal in Zwolle. Wat is epilepsie, hoe 

vererft het en hoe vaak komt het bij de meest populaire 

rassen voor? Wat weten we van de behandeling en 

waarom lukt het soms wel en niet. Aan de hand van het 

meest recente onderzoek gaf Mandigers een heldere 

uiteenzetting over dit onderwerp. Ook hier een 

uitverkochte zaal, die Paul Mandigers vervolgens ook 

waardeerde met een 8,8.

Volgende lezing

De eerstvolgende lezing in het kader van de Raad van 

Beheer Kennis Tour is op woensdag 23 augustus 

aanstaande in Berlicum: ‘De wereld van kleuren bij 

honden  ogen & neuzen en kleurgebonden ziektes’ van 

Marjolein Roosendaal (uitverkocht). 

Verslag informatiebijeenkomst over 
automatisering

De Raad van Beheer wil stevig investeren in IT. Het huidige basissysteem Darwin is hard aan vervanging toe, 

en we willen een aantal standaardprocedures en –handelingen online aanbieden. De IT-werkgroep die dit 

omvangrijke proces begeleidt, hield op 21 juni een informatiebijeenkomst met de titel ‘Vernieuwing van het 

applicatielandschap binnen de Raad van Beheer’. 

Op de informatieavond gaven Albert Hensema, voorzitter 

van de ITwerkgroep, en werkgroeplid Loek Smits een 

uitgebreide en gedetailleerde presentatie over de ins en 

outs van dit omvangrijke project. Daarna kregen de 

aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen, 

waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. De 

bezoekers van de bijeenkomst spraken na afloop hun 

tevredenheid uit over alles wat gedaan is en de wijze 

waarop dit werd gepresenteerd. 

De presentatie van de werkgroep IT en andere relevante 

documenten zijn te downloaden op het besloten gedeelte 

van onze website (onder de AV-stukken). 

Pieter Oliehoek spreekt een aandachtige, volle zaal toe Paul Mandigers trok opnieuw een volle zaal

https://www.houdenvanhonden.nl/auth/login
https://www.houdenvanhonden.nl/auth/login
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NIEUWE video VOORDEEL STAMBOOMHOND onlINE!

Ons elfde videofilmpje over de voordelen van 

stamboomhonden is onlangs online gegaan: ‘‘Uniek en 

herkenbaar chipnummer voor stamboomhonden’’. De 

video benadrukt dat stamboomhonden die in Nederland 

geboren worden, een herkenbaar chipnummer hebben, 

dat een goede afkomst garandeert.

Alle stamboomhonden die in Nederland geboren worden, 

hebben een uniek en herkenbaar chipnummer, beginnend 

met 52814. In feite is dat de garantie dat u een stamboom

hond uit een goed nest aanschaft. Stamboompups worden 

altijd door een medewerker van de Raad van Beheer 

gechipt, waarbij altijd tevens het chipnummer van de 

moederhond wordt gecontroleerd. Daardoor weten we dat 

de pup in kwestie een uitstekende start heeft gehad.

Campagne 

De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’, waarin we twaalf voordelen van 

stamboomhonden belichten. Iedere maand komt er een 

nieuwe video, dus verschijnt in augustus de twaalfde en 

laatste video in de reeks. 

Help mee, deel deze video’s!

We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s delen, 

zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er kennis 

van kunnen nemen en zo een verantwoorde keuze 

kunnen maken bij de aanschaf van een hond. Alvast heel 

hartelijk dank! 

Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal 

via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de 

hoogte!

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE JUNI 2017

De Raad van Beheer vindt het belangrijk 

dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan 

onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers 

een beter beeld van welke zaken belangrijk 

zijn bij de aanschaf van een pup. Wie 

meedoet met de enquête, maakt daarom 

elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer 

PuppyEnquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van 

de maand juni zijn: Bjorn Buskes (kinder

boek over honden), Mijke Wijgergangs 

(boek ‘Kynologische Kennis 1’) en Donald 

Nap (boek ‘Geniet meer met een hond’). 

Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen 

zo snel mogelijk uw kant op. 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête?  

Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/

puppyenquete! 

‘RAAD HET RAS’ JULI: MOPSHOND

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

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

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

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

De rashond van de maand juli was de Mopshond (Pug). Winnaar van deze maand is Wilma 

TempelmanVreugdenhil. Zij krijgt haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!

Beeld uit de nieuwe voordeelvideo over stamboomhonden

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

https://www.youtube.com/watch?v=dAVdOy2--xo
https://www.youtube.com/watch?v=dAVdOy2--xo
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.youtube.com/watch?v=dAVdOy2--xo
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/


www.Houdenvanhonden.nl

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 5   |   nummer 8  |   juli 2017 Raadar

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te 

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens 

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

24-27 augustus 2017:  European Dog Show, Kiev, Oekraïne.

5 september 2017:   Buitengewone Algemene 

Vergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor aangesloten 

verenigingen).

8-10 september 2017:   Horse Event, Nationaal Hippisch 

Centrum Ermelo.

5 oktober 2017:   evaluatie uitvoeringregels 

keurmeesterbeleid (voor 

keurmeesters en verenigingen 

gezamenlijk), locatie wordt bepaald 

op basis van het aantal 

aanmeldingen.

8-12 november 2017:   World Dog Show 2017, Leipzig 

Duitsland.

2 december 2017:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen).

8-10 december 2017:  Hond2017, RAI Amsterdam.

13 januari 2018:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer

14 januari 2018:   Hond van het Jaar Show, De Flint in 

Amersfoort.

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
https://hulphond.nl/

