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CAMPAGNE: WAAROM EEN 
RASHOND MET STAMBOOM?

De Raad van Beheer start in oktober een campagne om de 

verschillen tussen rashonden met stamboom en honden zonder 

stamboom uit te leggen. Bij een uitgebreide test waar meer dan 

5.000 respondenten aan meededen, is er een campagnebeeld 

gekozen dat het beste aanspreekt bij de doelgroep.  

De campagne heet ‘Zoek de verschillen’. Daarbij benadrukken we 

de voordelen van de rashond met stamboom en promoten zo de 

verantwoord gefokte rashond met stamboom. De campagne start 

in oktober, zowel online als in gedrukte media, met de nadruk op 

promotie binnen de sector. Vanaf 2016 wordt de campagne verder 

uitgerold. 

Europese hondententoonstelling in OSLO

Van 4 t/m 6 september werd in Oslo, Noorwegen, de European Dog Show gehouden. Winnaar werd de foxterriër 

draadhaar Kingartur van Foliny Home. Deze hond won vorig jaar in Brno ook al. Daarmee is deze hond wederom 

geplaatst voor de Eukanuba World Challenge op 12 december in Amsterdam.

Zoals tijdens de wereldshow in 

Helsinki en Milaan was er ook nu de 

mogelijkheid om de uitslagen live 

online te volgen. Een mogelijkheid 

waar veel mensen gebruik van 

hebben gemaakt. 

Nederlandse prestaties

In totaal waren er 79 Nederlandse 

honden aangemeld. De Nederlandse 

deelnemers aan de junior handling 

lieten zien waar ze goed in zijn. Demi 

Weijmans behaalde als enige de 

top-10. Ze kwalificeerde zich op 

zaterdag voor de finale door bij de 

beste drie te eindigen die dag. Tijdens 

de erekeuringen was het de Petit 

Basset Griffon Vendeen, Caramel 

Apple van Tum-Tum’s Vriendjes 

(fokker/eigenaar: G. M. Huikeshoven) 

die met zijn derde plaats in de ‘Best in 

Show’-keuring een uitzonderlijke 

prestatie neerzette voor de 

Nederlandse kynologie.

Er waren meerdere ‘Beste van het 

ras’-overwinningen voor 

Nederlandse honden, veel ook in 

Nederland gefokt.

Nederlands succes op de EDS: 3de 

BIS werd Gwen Huikes hoven. Naast 

haar Raad van Beheer-voorzitter 

Gerard Jipping. 



Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 3   |   nummer 12   |   september 2015 Raadar

2Houden van honden

Beste van het ras Nederland:

 →   Grand Basset Griffon Vendeen; Hocus Pocus van 

Tum-Tum’s Vriendjes

 →   Petit Basset Griffon Vendeen; Caramel Apple van 

Tum-Tum’s Vriendjes

 →   Welsh Corgi Cardigan; Waggerland Kiss This

 →   Chinese naakthond; Happy Dancing Techno Trance

 →   Bordeaux dog; Fullhouse Bordeaux Red Forest

 →   Bouvier; Laroz-Unique v/d Vanenblikhoeve

 →   Griffon korthals; Frodo v.d. Wielervelden

 →   Golden Retriever; Majik Truth or Dare

Beste van het ras jeugd

 →   Landseer; Ushara Dor Us Arsnouphis

 →   Grand Basset Griffon Vendeen; Montreux van Tum-

Tum’s Vriendjes

 →   Petit Basset Griffon Vendeen; Soletrader  

Honey Pie

 →   Bracco Italiano; Sequins Barbera

 →   Welsh Corgi Cardigan; Waggerland Over The Top

 →   Lagotto Romagnolo; Rozebottel’s PlayBoy

Beste van het ras veteraan

 →   Landseer; Fabius Parcae Us Arsnouphis

 →   Stabijhoun; Aja

De beste pups 

werden niet in de 

erering gekeurd maar 

in een aparte ring 

nabij de 

voorkeurring. 

Hierdoor misten veel 

mensen deze 

keuringen. De 

keuring voor de 

beste jeugdhonden 

was erg onduidelijk 

en er was 

onvoldoende structuur in de voorkeurring. Dit was 

jammer voor de exposanten en het publiek.

Prijzen ontvreemd

Er waren geen prijzen voor de ‘Beste in show’-

geplaatsten, deze waren helaas ontvreemd. De Noorse 

kennelclub had voor de geplaatste honden in de erering 

prijzen in de vorm van glazen vaasjes. 

In 2016 wordt de European Dog Show gehouden in 

Brussel! 

Namens Nederland deed Demi Weijmans mee aan de 

Junior Handling competitie. 

Raad van beheer

Bezoek onze nieuwe website.
Alles over houden van honden!

www.houdenvanhonden.nl

Winnaar werd de draadhaar 

Kingartur van Foliny Home. 

Hiermee plaatste hij zich voor 

de Eukanuba World Challenge.
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IMPRESSIE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
OVER FAIRFOK

Na een hele serie bulletins, 

brieven en informatie- 

en inspraakavonden 

over het Fairfok-plan, 

fungeerde de Buitengewone 

Algemene Vergadering 

van 15 september jl. als 

een finale, afrondende 

bijeenkomst. De vergadering 

was druk bezocht, bij vlagen 

emotioneel en enerverend, 

maar ademde uiteindelijk 

de eensgezindheid uit die 

wij nodig hebben om de 

Nederlandse kynologie weer 

op de gerespecteerde plek te 

krijgen die zij verdient. 

In een gedreven inleiding 

spraken voorzitter Gerard Jipping 

en later John Wauben, 

portefeuillehouder ‘Gedrag, gezondheid en welzijn 

(GGW)’, de vergadering toe. ‘Het is 2 voor 12, dames en 

heren. Ik moet er niet aan denken dat zoals in België de 

overheid de bemoeienis met onze rassen overneemt. 

Of dat, zoals in enkele andere Europese landen, rassen 

zelfs verboden worden.’ John Wauben haalde onder 

meer aan dat een aantal onderdelen van Fairfok zijn 

verduidelijkt, zodat de kynologie er nu beter mee uit de 

voeten kan. Tot slot wees hij op het belang van 

samenwerking: ‘SAMEN werken, SAMEN vechten en 

SAMEN gaan voor een rashond waar we met recht trots 

op kunnen zijn. Iedereen wil toch een gezonde en 

sociale hond? In dit plan werken de verschillende 

organisaties samen om daartoe te komen. Daar staan 

wij ook voor!’ 

Vergadering

Als intermezzo werd hierna de nieuwe website  

www.houdenvanhonden.nl gepresenteerd, waarbij alle 

aanwezigen een exemplaar van een Raadar-special 

over de nieuwe website in handen kregen. Na deze met 

applaus ontvangen presentatie werd de agenda 

gevolgd. Het Kynologen Verbond Nederland (KVN) had 

gevraagd om een andere volgorde voor de agenda, 

hetgeen door de Algemene Vergadering werd 

aangenomen. Na een uitgebreide discussie, voorstellen 

van orde en stemmingen werd 

besloten dat een brief om 

verduidelijking van de 

Nederlandse Boxer Club in 

bilateraal overleg met de Raad 

van Beheer besproken moet 

worden: buiten deze 

vergadering - die overigens 

geen besluitvormend karakter 

had. 

Tot slot was er de presentatie 

van onze campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’, die dit 

najaar van start gaat. De 

campagne, gericht op het 

onderscheid tussen 

rashonden met stamboom 

en look-alikes, werd door de 

aanwezige leden als zeer 

positief beoordeeld. 

Nawoord

Op woensdag 16 september kwam het TV-programma 

Zembla met een schokkende documentaire over de 

illegale hondenhandel vanuit Oost-Europa. Men schetste 

een criminele, maffia-achtige wereld, waarin gezondheid 

en welzijn van pups niets waard is. Naar schatting komen 

zo’n 50.000 illegale pups jaarlijks ons land binnen. Door 

de volstrekt onvoldoende verzorging en socialisatie is 

deze diertjes veelal geen lang en gezond leven 

beschoren. Mede aan deze toestanden heeft de 

Nederlandse rashond zijn slechte naam te danken. 

De uitspraak van de dierenarts waarmee Zembla afsloot 

was dan ook treffend: hij ‘hoopte dat mensen gingen 

inzien dat “goedkoop” heel vaak duurkoop is’! 

Wat ons betreft komt het Fairfok-plan, waarin wij ons 

duidelijk onderscheiden van deze illegale handel, dan 

ook geen dag te vroeg. Wij moeten blijven vertellen wat 

we doen, hoe goed we het doen en dat we het nog beter 

gaan doen. En dat werkt, stapje voor stapje.

De campagne ‘Zoek de verschillen’ (zie voorpagina) die 

binnenkort start, maakt dat onderscheid nog duidelijker.

http://www.houdenvanhonden.nl
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/16-09-2015
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ACTIE IN EINDHOVEN TEGEN BROODFOKKERS

Op zaterdag 22 augustus jl. organiseerde stichting 

Stop Dierenleed Nederland een actie tegen 

broodfokkers. Met deze actie wilde de stichting 

mensen informeren over broodfokkers en hoe zij zo’n 

fokker kunnen herkennen. Boodschap: koop geen pups 

bij een broodfokker (bijvoorbeeld via Marktplaats), 

maar ga naar een erkende fokker.

Een broodfokker fokt met als enig doel zo veel mogelijk 

geld te verdienen. De dieren groeien niet op in een 

warme, huiselijke omgeving, maar zitten vaak op elkaar 

gepakt in kleine, vervuilde kooien of hokken. Een 

broodfokker let niet op de gezondheid en het karakter 

van de dieren, maar probeert zo veel mogelijk dieren te 

verkopen. In ons land komt broodfok met name in 

Brabant en Limburg voor. Stop Dierenleed Nederland 

waarschuwt ook voor de illegale import van dieren uit 

andere landen: “De illegale handel in puppy’s groeit 

vanuit Oost-Europa. Talloze honden worden door 

meedogenloze handelaren in kofferbakken en kisten naar 

Nederland gesmokkeld.”

HOLLAND CUP, WINNER EN EUKANUBA WORLD CHALLENGE!

Om u alvast in de 

stemming te brengen: 

op 11, 12 en 13 

december aanstaande 

vindt alweer de 

126ste editie van de 

Amsterdam Winner 

Show gecombineerd 

met de Holland Cup 

plaats. En als klap 

op de vuurpijl is de 

Winner Amsterdam al voor de 

tweede keer gastheer voor de 

Eukanuba World Challenge. 

Een en ander belooft weer een 

groots spektakel te worden!

Het entertainment-

gehalte op de 

Amsterdam Winner 

is dit jaar groter dan 

ooit. Zo is er naast 

de bekende ere-ring 

ook plaatsgemaakt 

voor twee grote 

demonstratieringen. 

Daarin kunt u de 

hele dag genieten van een 

doorlopend demonstratie-

programma. 

De organisatie verwacht dit 

jaar een ruimer aanbod van 

stands, nu het evenement in 

samenwerking met 

Academy Bartels (bekend 

van Animal 

Event) wordt 

georganiseerd. 

De Amsterdam 

Winner Show 

wordt hiermee 

een echte 

lifestyle beurs 

voor de honden-

liefhebber! 

Inschrijven en informatie

U kunt nog met uw rashond 

inschrijven voor de Amsterdam 

Winner Show via  

www.winnershow.nl. Tevens 

vindt u op deze website de 

keurmeesterlijst, tarieven en nog 

veel meer informatie!

http://www.winnershow.nl


Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 3   |   nummer 12   |   september 2015 Raadar

5Houden van honden

RASVERENIGING dvin ACTIEF IN PROJECT VERWANTSCHAP

Op zaterdag 18 juli jl. organiseerde de Raad van 

Beheer in samenwerking met de rasvereniging 

Dobermann Vrienden In Nederland (DVIN) een 

bijeenkomst in De Bilt voor Dobermann-fokkers 

en –liefhebbers over het project Verwantschap. De 

rasvereniging DVIN werkte als één van de eersten mee 

aan het project. 

Namens de Raad van Beheer gaf drs. Laura Roest een 

presentatie over de mate van verwantschap en inteelt 

bij de Dobermann en het belang van monitoring en 

sturing, onder meer met behulp van de zogenaamde 

monitoring-, sturing- en paringsmodule om het 

verwantschapspercentage te berekenen. In een 

tweede presentatie, gegeven door Joke Havik en Laura 

Roest, werden de meer praktische parallellen 

getrokken tussen de gezondheidseisen van het 

Verenigingsfokreglement en het fokken met een 

bredere genenpoel als basis van de genetische 

gezondheid. Hierbij werden voorbeelden getoond van 

hoe je met de module van de Raad kunt zien welk 

effect bepaalde keuzes op de populatie hebben.

Project Verwantschap

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden 

is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt 

kan onder meer leiden tot de geboorte van pups met 

erfelijke gebreken. Via het project Verwantschap 

krijgen we inzicht in de situatie binnen een hondenras. 

Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen 

nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een 

hondenras te verbeteren. De DVIN doet als een van de 

eersten mee aan het project en krijgt daarbij steun van 

de Raad van Beheer. Nadjia Timmermans-Kadenko van 

de DVIN: ‘De fokbasis van het ras in Nederland is niet 

echt groot en is vaak gebaseerd op 

“gelegenheidsfokkerij”. Als we niets zouden doen en 

zouden blijven fokken in een gesloten populatie, dan 

zou de verwantschap in 25 jaar stijgen tot 2,6 procent 

– zo blijkt uit berekeningen van de sturingmodule. Dat 

staat gelijk aan uitsterven en dat mag niet gebeuren! 

Grafieken uit de monitoringsmodule tonen gelukkig aan 

dat de laatste jaren meer importhonden betrokken zijn 

bij de fokkerij – een positieve trend die zorgt voor 

genetische variatie. Voor een betere toekomst willen 

we dan ook dat deze trend behouden blijft, waarbij we 

ons realiseren dat import niet altijd vers bloed – en dus 

genetische variatie – betekent. De DVIN zal de 

belangen van het ras niet aan het toeval overlaten. 

Onze keuze is samen te werken aan een goede 

toekomst van ons geliefde ras.’

Registreer je pups op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Nestje gefokt?
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VERSLAG Workshop ‘opzetten goed fokbeleid’ 

Met het oog op de grote belangstelling voor de workshop van 17 juni jl. organiseerde het Expertisecentrum 

Genetica Gezelschapsdieren (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer op 27 augustus jl. een 

workshop over genetica en erfelijke aandoeningen bij rashonden in relatie tot het opzetten van een goed fokbeleid. 

De workshop werd geopend door drs. 

Laura Roest van de Raad van Beheer. Zij 

ging nader in op het hoe en waarom van 

de rashonden fokkerij, de problema tiek van 

erfelijke ziektes bij rashonden en welke 

oplossingsrichtingen er zijn.  Zo wordt 

aangeraden om de inteelttoename per 

generatie onder de 0,5 procent te houden, 

hiervoor moeten minimaal 100 ouder-

dieren beschikbaar zijn. Dit is echter voor 

veel rassen een knelpunt, omdat er 

simpelweg niet voldoende ouderdieren zijn. 

Praktijk

Ineke Scholten, lid van de fokkerijcommissie van de Neder-

landse Herdershonden Club (NHC), vertelde in haar presen-

tatie hoe de NHC genetica en selectie in de praktijk 

gebruikt. Belangrijke zaken bij het bepalen van je fokbeleid 

als je te maken hebt met een erfelijke aandoening, zijn de 

kwaliteit van leven van een hond met een erfelijke ziekte, 

hoe vaak de aandoening voorkomt en op welke leeftijd, of 

het incidenteel voorkomt of vaak binnen één nest, en of de 

ouders lijders of dragers zijn. 

My Dog DNA

Dr. Frank van Steenbeek (Univer-

siteit Utrecht) hield een presen-

tatie over genetische diversiteit. 

Onder meer noemde hij het 

programma ‘My Dog DNA’ 

(Genoscoper Laboratories). Met 

behulp van dit programma 

kunnen fokkers geschikte 

variëteitkruisingen vinden, die 

genetisch verschillen, maar niet 

te ver van elkaar af liggen. Dit kan een goede oplossing zijn 

om de genenpool zo breed mogelijk te houden. Verder 

behandelde hij onderzoek dat is gedaan met het kruisen van 

rassen van dezelfde rasgroep, bijvoorbeeld een  Labrador 

met een Golden Retriever. Hiermee werd de genenpoel 

verbreed, maar de hond lijkt na een paar generaties weer op 

zijn voorouders.

Reactie na afloop: ‘Interessant. Ik hoop dat er nog meer van 

dit soort workshops komen. Met een klein ras als dat van ons 

is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden...’ 

(Mirjam Velthoen, Eurasier Vereniging Nederland)

Even voorstellen…

De afgelopen tijd zijn er drie nieuwe medewerkers aangesteld op het Amsterdamse kantoor van de Raad van 

Beheer. We stellen ze hierbij kort aan u voor…

Annemarijke Biljard

De passie van 

Annemarijke ligt bij 

de honden, eerst 

geuit via een 

honden uitlaat  ser vice, daarna via het 

werk op dierenasielen.  

De fulltime functie van servicedesk/

standmedewerker bij de Raad van 

Beheer is voor haar ideaal om 

betrokken te blijven bij de honden-

wereld. Haar favoriete hondenras is de 

Duitse Dog , nog net te zien op de 

achtergrond.

Mijntje Zaat

Mijntje is in april 

begonnen bij de 

Servicedesk en 

vervult sinds begin 

deze maand de rol 

van projectassistent 

van voornamelijk communicatie- en 

marketingprojecten.  Mijntje heeft 

sinds twee jaar een Cairn Terrier via 

het noodfonds van de rasvereniging. 

Lange (strand)wandelingen, maar ook 

agility én knuffelen zijn haar favoriete 

bezigheden.  

Ron de Wolf

Ron is in maart 

gestart als 

controller/hoofd 

administratie bij de 

Raad van Beheer. 

Hiervoor was hij 

werkzaam als regiocontroller 

bij een afvalverwerkingbedrijf en 

daarvoor twaalf jaar als interim- 

controller bij een accountants-

kantoor.
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dr. Frank van Steenbeek: ‘Hoe vind je 

geschikte variëteitkruisingen die 

genetisch verschillen, maar niet te ver 

van elkaar af liggen?’

http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
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KEURMEESTERS ‘HOND VAN HET JAAR show 2015’ BEKEND

Begin volgend jaar is ‘De Flint’ in Amersfoort het toneel 

van de crème de la crème van de rashonden uit Nederland: 

de ‘Hond van het Jaar 2015’-show. Op zondag 10 

januari kunt u weer genieten van tientallen schitterende 

rashonden. Hieronder maken we per rasgroep bekend wie 

tijdens de show als keurmeester optreden. 

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor iedereen kan inschrijven. Deelname gebeurt op 

basis van een uitnodiging waarvoor je je kunt 

kwalificeren op de tentoonstellingen door het jaar heen. 

In de loop van september/oktober 2015 zullen de 

exposanten van wie de honden zich hebben 

gekwalificeerd een uitnodiging ontvangen hun hond in te 

schrijven. U dingt mee voor respectievelijk de titel Beste 

hond van het Jaar, Beste Veteraan van het Jaar en Beste 

van de Nederlandse Rassen.

Keurmeesters

Rasgroep   1: Dick Rutten

Rasgroep   2: Jan Liet

Rasgroep   3: Ricky Lochs-Romans

Rasgroep   4: André v.d. Broek

Rasgroep   5: Wilma Roem

Rasgroep   6: Birgit Sluiter

Rasgroep   7: Lida Reeskamp-Blok

Rasgroep   8: Will Schrander

Rasgroep   9: Tineke Pillement-Heijden

Rasgroep   10: Marijn van Iersel

Veteranen: Pamela Runderkamp

Ned. rassen: Rob Douma

Best in Show: Roel van Veen-Keur

Voor meer informatie, onder meer over kwalificatie voor 

de Hond van het Jaar-show, kijkt u op de website van de 

Raad van Beheer 

In het kort

Datum : zondag 10 januari 2016 

Locatie : ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort

Aanvang keuringen : 12.00 uur

Entree : € 7,50 voor volwassenen

Reductie : € 2,50 reductie met kortingsbon, kinderen, 65+ 

en gehandicapten

(kortingsbon wordt in december gepubliceerd)

gratis lespakket hondenOMGANGSVORMEN

Loslopende honden die achter joggers of ruiters 

aangaan, het is slechts één van de ergernissen die 

in de dagelijkse praktijk worden veroorzaakt door 

hondeneigenaren die ‘niet weten hoe het hoort’. Met 

het oog hierop stelt de Hondenbescherming een 

gratis digitaal lespakket ter beschikking, speciaal voor 

hondenscholen en -verenigingen. 

Iedere hondenbezitter zou er alles aan moeten doen om 

ervoor te zorgen dat een ander geen last heeft van zijn 

hond. De dagelijkse praktijk is helaas anders. Dagelijks 

zijn er veel grote en kleine frustraties wanneer 

hondenbezitters elkaar in de buitenruimte ontmoeten. 

Om nog maar te zwijgen van ernstige incidenten die (te) 

vaak plaatsvinden. Met het gratis lespakket van de 

Hondenbescherming kan elke school of vereniging in zijn 

cursus/lesaanbod aandacht besteden aan 

‘hondenomgangsvormen’. Met zowel theorie als 

praktijkmateriaal. 

Downloaden van het lespakket kan op 

www.hondenbescherming.nl/lespakket

De Raad van Beheer heeft er weer een nieuw lid bij: International Griffon Club Holland (“Griffonya”).  

Meer informatie vindt u op hun (Engelstalige) website, www.griffonya.com.  Wij heten hen van harte welkom! 

Nieuw lid: International Griffon Club Holland 

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
http://www.hondenbescherming.nl/lespakket
http://www.griffonya.com
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Nationaal Hondendiner voor goed doel

Het Nederlands KankerFonds voor Dieren organiseert 

op zaterdag 10 oktober het Nationaal Hondendiner 

op het strand Renesse-Oost bij Strandrestaurant Our 

Seaside. Van 11.00 - 17.00 uur zijn er diverse activiteiten 

voor hond en baas, zoals demonstraties en de 

Nationale Hondenwandeling “Hart voor Kanker”. 

Loopt u samen met uw hond mee om kanker bij 

huisdieren de baas te worden? De hondenwandeling 

“Hart voor Kanker” duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Er kan 

gekozen worden 

uit 2 routes: 1 km 

of 5 km.  De routes 

zijn voor alle 

honden te lopen, 

zowel jong als 

oud. De honden 

krijgen een flesje 

water mee en aan 

het eind worden 

alle honden 

beloond met een 

bijzondere 

penning.  Onder de finishboog 

staat de fotograaf gereed voor een 

mooie foto van de hond en zijn 

begeleider. Deelnemers betalen 

een bescheiden bedrag voor de 

wandeling  en ondersteunen 

daarmee de strijd tegen kanker bij 

huisdieren.

Eet wat uw hond eet!

’s Avonds is er een benefietdiner met als thema: Eet wat uw 

hond eet. Beleef deze culinaire verrassing! Het benefiet-

diner vindt plaats in Strandrestaurant Our Seaside. Tijdens 

het benefietdiner vertellen hond en baas hun verhaal over 

de strijd tegen kanker en is er een speciale veiling ten bate 

van het NKFD. Het NKFD gebruikt deze fondsen voor 

onder meer onderzoek naar oorzaken, opsporing en 

genezing van kanker bij huisdieren. Daarnaast geeft het 

NKFD voorlichting aan huisdiereigenaren. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kijkt u op  

www.nationaalhondendiner.nl. Meer informatie over het 

NKFD is te vinden op www.NKFD.nl. 

Aanpassing REGLEMENT VOOR FOKKERS BWG:  
10 maanden wordt 12 maanden

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 juni jl. is besloten om het KR gelijk te trekken met het Besluit houders 

van dieren wat betreft de periode waarin een teef niet mag worden gedekt. Dit betekent dat een teef niet mag 

worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Ook wordt niet 

meer vanaf de dekking gerekend, maar vanaf de geboorte. Deze aanpassing van het Basisreglement Welzijn & 

Gezondheid (BWG) treedt op 1 januari 2016 in werking. 

Sinds 1 juli 2014 geldt het nieuwe Besluit houders van 

dieren. Dit is de opvolger van het Honden- en 

kattenbesluit (HKB). Zowel in de oude als in de nieuwe 

regels staat dat een teef niet mag worden gedekt 

binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor 

een vorig nest van die teef. In ons eigen KR (hoofdstuk 

VIII, Basisreglement Welzijn en Gezondheid) wordt 

echter een termijn van 10 maanden gehanteerd. Dit 

zorgt voor verwarring en onrust onder de fokkers. Met 

deze aanpassing hopen we de ontstane verwarring 

weg te nemen.

Tegelijk met deze aanpassing van het BWG zal de 

24-maandenregel komen te vervallen.

GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’s)

In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:

 → Australian Kelpie Club 

 → Beagle Club Nederland

 → Cane Corso Club Nederland (CCCN)

 → Club du Griffon Vendeen des Pays-Bas

‘Thema benefietdiner: ‘Eet wat  

uw hond eet!’

http://www.nationaalhondendiner.nl
http://www.NKFD.nl
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GESLAAGDE VERDIEPINGSBIJEENKOMST FAIRFOK 

Op woensdag 2 september kwamen rasverenigingen, 

fokkers en leden bij elkaar om zich te verdiepen in het 

Fairfok-plan. Zo’n 80 aanwezigen bogen zich over verschil-

lende thema’s die raakten aan dit ambitieuze plan voor 

een gezonde en sociale hond.

Thema: Wat zijn aandachtspunten bij het inzetten van 

buitenlandse reuen?

Men was het erover eens dat buitenlandse reuen aan de 

Nederlandse voorwaarden uit de Normenmatrix moeten 

voldoen. Alleen bij hoge uitzondering mag daarvan 

worden afgeweken. 

Thema: Wat zijn uitgangspunten bij het communiceren 

van Fairfok door de rasverenigingen c.q. aangesloten 

fokkers?

Diverse ideeën passeerden de revue:

 →  Flyer neerleggen bij de fokker met beknopte info over 

Fairfok en het belang daarvan. 

 →  Een advertentie van fokkers c.q. rasverenigingen op 

Marktplaats. Degene die dat al deed was zeer 

 tevreden. 

 →  Optreden in het onderwijs en daar vertellen wat we wél 

goed doen.

 →  Niet zomaar aan iedereen een hond verkopen en 

kopers goed informeren. Wees bijvoorbeeld open over 

eventuele rasproblemen. Het is belangrijk dat de koper 

bewust wordt dat hij een levend wezen koopt, en dat 

garantie op een pup niet mogelijk is.

 →  Rasverenigingen kunnen problematiek aan de orde 

stellen in het Fokkersoverleg. 

 →  Checklist voor de koper, waarmee deze aan de rasver-

eniging kan terugkoppelen of de fokker hem bijvoor-

beeld goed heeft ingelicht over gezondheid, verzorging 

enzovoort. 

Losse onderwerpen

 Hieronder een greep uit de losse onderwerpen die in de 

bijeenkomst werden besproken.

 →  Kan de fokker aansprakelijk gesteld worden voor gezond-

heidsproblemen die zich ondanks alle maatregelen toch 

voordoen? Wat zijn de juridische implicaties van een 

contract waarin een fokker verklaart dat de pup die hij 

verkoopt gezond is? De vraag is of een fokker in zo’n geval 

juridische bijstand van de Raad van Beheer kan krijgen, 

vooropgesteld dat hij fokt volgens de regels. 

 →  De hoge kosten van deelname aan shows. De Raad van 

Beheer werkt aan het betaalbaar maken van shows, en 

raadt fokkers en rasverenigingen aan om ook op jaareve-

nementen te gaan staan. Zelf onderzoekt hij ook de 

mogelijkheden om als kynologie op veel bezochte 

jaarevenementen aanwezig te zijn. Denk aan Animal Event: 

veel bezoekers en toch betaalbaar doordat de Raad voor 

een basispakket zorgt. 

 →  Punt van zorg blijft de ambitie in Fairfok dat een rashond 

een gemiddelde leeftijd van 11 jaar zou moeten halen. Dit 

kun je toch niet garanderen? De Raad van Beheer gaf aan 

dat het inderdaad een ambitie is, een streven naar – dus 

geen garantie. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat 11 jaar 

als gemiddelde zeker reëel is. Om te voorkomen dat de 

consument dit als garantie opvat, moet er rasspecifieke 

informatie met eerlijke informatie over mogelijke proble-

men en de levensverwachting komen. 

 →  Fairfok als merknaam gebruiken. Hier zitten risico’s aan 

omdat het niet claimbaar is.  (Nagekomen informatie: de 

Raad van Beheer heeft navraag gedaan bij het Merkregis-

tratiebureau. Fairfok is een te algemeen begrip dat niet 

geregistreerd kan worden als merknaam. Door de 

campagne van de Raad van Beheer wordt de rashond met 

stamboom, de stamboomhond, hopelijk een algemeen 

begrip in Nederland voor een verantwoord gefokte hond.)

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij één nieuwe vacature bij een 

vereniging te melden:

KC Rotterdam zoekt bestuursleden waaronder  

voorzitter (m/v)

Voor meer informatie over de reeds openstaande vacatures bij 

verenigingen, ga naar de vacaturepagina op onze website

Bezoek onze 

nieuwe website.

Alles over 

houden 

van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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ILSE DE LANGE FILMT BIJ KYNOLOGENCLUB

Op 11 juli jl. was niemand minder dan Ilse de Lange met 

haar band “The Common Linnets” op bezoek bij de KC 

Assen om een videoclip op te nemen. Er ging van alles 

aan vooraf, zoals het bouwen van een uitgebreide filmset 

en strikte geheimhouding…  Ook vanuit de KC mochten 

er maar een paar mensen aanwezig zijn voor hand- en 

spandiensten. Een kort verslag door Corine Remmers.

‘Op 11 juli is het dan zo ver. Het is letterlijk een hele 

kermis. Vrachtwagens die net de bocht kunnen halen 

met hun aanhanger waarop onder andere een 

draaimolen wordt vervoerd. Aggregaten die alles van 

stroom moeten voorzien. Een rodeostier en een 

plaatselijke boer die een baal stro komt brengen. Rond 

een uur of 3 komt het productiebedrijf met  al zijn 

apparatuur en personeel. Ze bouwen een minikantine in 

het clubgebouw. Ook arriveren er twee visagistes en 

twee stylistes met een aantal kledingrekken vol kleding. 

Als een half uur later ook Ilse en haar band arriveren, is 

het een drukte van jewelste. De kermis wordt op het 

parkeerterrein opgebouwd terwijl Ilse wordt geschminkt. 

De mannen lopen tussen het kleren passen door een 

beetje rond het clubgebouw gitaar te spelen. 

Tussendoor laten ze zich de door mij gebakken 

appeltaart met slagroom lekker smaken. 

‘Om 20.00 uur begint het filmen. Tientallen keren galmt 

het nummer Hearts on Fire over de parkeerplaats, terwijl 

de band zich op alle attracties uitleeft. Uiteindelijk wordt 

er om 3.00 uur ’s nachts geroepen dat “het erop staat”! 

We zijn klaar! Alhoewel… nu kan het opruimen beginnen. 

Honderden lampjes uit hun fitting draaien, alle  attracties 

weer in de vrachtwagens, de kantine weer helemaal 

opruimen enzovoort. Het is 5.00 uur als ik onder mijn 

dekbed kruip. Buiten hoor ik de vogels fluiten omdat het 

al weer licht wordt.’ 

Vrijdag 28 augustus 2015 werd de nieuwe single van de 

Common Linnets gelanceerd. Bekijk de clip op YouTube.

BRAINSTORM OVER ERKENNING MARKIESJE

In samenwerking met de Nederlandse Markiesjes-

vereniging organiseert de Raad van Beheer een 

brainstormbijeenkomst over mogelijkheden om de FCI-

erkenning van het Nederlandse Markiesje te realiseren. 

De bijeenkomst vindt plaats op 29 september aanstaande 

in De Camp te Woudenberg en begint om 20.00 uur. 

Aanmelden kan nog.

Een eerdere poging (2009) om internationale erkenning te 

verkrijgen voor het Markiesje mislukte vanwege het 

ontbreken van het vereiste aantal stamlijnen. Na recent 

overleg met de FCI zien we mogelijkheden om een 

hernieuwde poging te wagen. 

Willen we een kans van slagen hebben, dan is een goed 

plan nodig. Daarover gaat de brainstorm, met onder meer als 

thema’s erkenning, gezondheid, fokkerij en het wel/niet 

inkruisen van andere rassen en/of look-alikes. Rasvereniging 

en Raad van Beheer bereiden deze avond gezamenlijk voor. 

Van beide organisaties kunt u een inbreng verwachten. 

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in De Camp, De Bosrand 15-17 

te Woudenberg. 

Aanmelden via e-mail: leden@raadvanbeheer.nl! 

Alleen mensen die zich vooraf aanmelden, hebben 

toegang tot de bijeenkomst. 

https://youtu.be/LE77SagcMJQ
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
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Nederlands Kampioenschap FCI Obedience

Op 6 september werd bij de AKC Waterland het Nederlands Kampioenschap FCI Obedience gehouden. De 

weergoden waren het NK goed gezind: op een heel klein buitje na was het een prachtige dag! Het NK is goed 

verlopen, mede dankzij de inzet van de keurmeesters en de vrijwilligers. 

De deelnemers, die zich in het seizoen 2014 – 2015 

hebben geselecteerd, hebben op de mooie locatie in 

Purmerend goede prestaties geleverd.

In de klasse FCI Obedience 1 stonden de volgende 

combinaties op het podium:

1. Lia van Ballegooijen met Falconsway Man Of Honor

2. Ricky van Dordrecht met Luka

3.  Marjolein van Rotterdam met Henry vom Bopparder 

Hamm

De podiumverdeling in de FCI Obedience 2 was als volgt:

1. Marjon Aarnink met Abby of Mi Muryarah›s Legend

2.  Conny van Adrichem met Crystal Moon›s Paradise 

Delight

3. Henk Wiedijk met Bacteroides Kyan

In de hoogste klasse, FCI Obedience 3, waren de 

winnaars:

1. Mariëlle van der Heeden met Gibson Dessert Uluru

2.  Daniëlle Stoutjesdijk met Blackpoint Of Beautiful Silence

3. Ulric Derks met Messi Leonora de nos amis de beauce

CHINA-COMMOTIE: FCI KOMT MET VERKLARING

Naar aanleiding van de aanwijzing van China als 

gastland voor de World Dog Show 2019 en de 

internationale commotie daarover, heeft de FCI-sectie 

Europa onlangs een verklaring uitgedaan, die wij 

hieronder in vertaling weergeven.

‘Verklaring Algemene Vergadering van de Europese 

FCI-sectie over de toekomst van de FCI

De Algemene Vergadering van de Europese FCI-sectie, 

gehouden in Oslo op 7 september 2015, heeft na een 

lange en open discussie de volgende beslissing 

genomen over de huidige uitdagingen in onze 

organisatie: de Algemene Vergadering heeft besloten 

om het bestuur van de FCI aan te bevelen een 

werkgroep samen te stellen die drie hoofdtaken zal 

hebben:

1.  Uitdragen dat de FCI-statuten en alle lopende zaken de 

zorgen reflecteren die er vanuit de FCI bestaan omtrent 

wreedheid tegen honden en hondenwelzijn in het 

algemeen.

2.  Een voorstel uitwerken om veranderingen in de stem- en 

invloedsstructuur te gaan veranderen.

3.  Het uitwerken van diverse voorstellen om de FCI-statuten 

te moderniseren en tevens de taken en verplichtingen 

van de FCI helder en transparant vast te leggen.’

De president van de FCI, Rafael de Santiago, die de 

Algemene Vergadering als gast bijwoonde, accepteerde 

de verklaring van de Europese sectie namens het 

Algemeen Bestuur van de FCI en bevestigde dat het 

Algemeen Bestuur zo snel mogelijk een voorstel zal 

doen tot het samenstellen van een werkgroep.

Van links naar rechts de winnaars van Obedience 1, 2 en 3.
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‘RAAD HET RAS’ september:   
peruaanse naakthond

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand meedoen 

aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een 

vertroebelde foto van een rashond en u moet raden om welk ras het gaat. Onder 

de inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: 

‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’. 

De rashond van de maand september was een Peruaanse Naakthond. Winnaar van 

deze maand was Kirsten Braam. Zij krijgt het boek van haar keuze toegezonden. 

Gefeliciteerd!

WETENSCHAPPERS: START SOCIALISATIE ZO VROEG 
MOGELIJK

Wetenschappelijk onderzoek aan de Ohio State 

University toont aan dat de socialisatietijd niet voor alle 

hondenrassen gelijk verloopt en dat er per ras verschillen 

bestaan in de gevoelige periodes. Hoewel we nog veel 

moeten leren over socialisatie, is het duidelijk dat je er 

nooit te vroeg mee kunt beginnen.

Men onderzocht in totaal 98 honden uit verschillende 

rasgroepen, te weten de Cavalier King Charles Spaniël 

(rasgroep 9), de Yorkshire Terriër (rasgroep 3) en de 

Duitse Herder (rasgroep 1). Het onderzoek toonde aan 

dat bij de Yorkshire Terrriërs en de Duitse Herders de 

gevoelige periode vroeger begint, dat betekent dus ook 

dat socialisatie al vroeg bij de hondenfokker moet 

beginnen. De ontwikkeling van een zelfverzekerde, 

sociaal vaardige hond hangt dus niet alleen af van de 

eigenaar of trainer, maar vooral ook van de fokker. 

Fokkers van bepaalde rassen moeten er dus rekening 

mee te houden dat zij eerder moeten beginnen met 

socialisatie. 

Lees het hele artikel op hondenwijzer.com.

verLate zilveren speld voor jan thieken

Zaterdag 22 augustus reikte bestuurslid Hugo Stempher van de Raad van Beheer bij Kasteel Doorwerth een 

verlate Zilveren Erespeld uit aan bestuurder/keurmeester Jan Thieken (op de foto rechts). Bij de uitreiking van de 

spelden dit voorjaar was Thieken wegens ziekte verhinderd. 

Jan Thieken kreeg de onderscheiding wegens 

zijn grote verdiensten voor de 

jachthondensport. In 1995 werd hij aangesteld 

als keurmeester voor jachthondenproeven en 

ontwikkelde een grote allround kennis van 

zaken inzake de jacht op klein- en grofwild. 

Zelf beoefent hij de jachtsport met Duitse 

Draadharen en won hij onder meer in 2002 de 

prestigieuze Grote Prijs Jan Coldewij met zijn 

hond Almarkers Pico. Thieken is tevens 

bestuurslid van de Commissie 

Jachthondenproeven (CJP). Ook is hij met zijn 

honden actief in de nazoek op gewond 

grofwild en verkeersslachtoffers. 

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
http://www.hondenwijzer.com/hondennieuws86.htm
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De Raad van Beheer heeft een Tuchtcollege voor de Kynologie, belast met de behandeling van klachten over 

strafbare feiten begaan op het gebied van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Het 

Tuchtcollege telt minimaal drie onafhankelijke leden, van wie de voorzitter jurist is. Door het bestuur van de Raad 

van Beheer worden een secretaris en één of meer adjunct-secretarissen aan het Tuchtcollege toegevoegd. 

De Raad van Beheer is voor het Tuchtcollege voor de Kynologie op zoek naar een 

Adjunct-secretaris (m/v) op oproepbasis

Werkzaamheden

 →  Het organiseren van zittingen, inclusief het 

reserveren van ruimte.

 → Het opstellen van roosters voor zittingen.

 →  Het oproepen van beklaagden en getuigen voor 

zittingen.

 → Het uitnodigen van klagers voor zittingen.

 → Het concipiëren van uitspraken.

 →  Het voeren van (telefonisch en ander) overleg met 

voorzitter en leden.

 → Het afhandelen van (eenvoudige) correspondentie.

 → Archiefwerkzaamheden.

 → Het vervangen van de secretaris.

Functie-eisen

 → Bij voorkeur academisch werk- en denkniveau.

 → Juridische achtergrond.

 →  Kennis en ervaring met het tuchtrecht en de 

kynologie is een pre.

 → Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 → Nauwkeurig.

 → Integer.

 → Flexibel.

Interesse?

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Dieuwke Dokkum, telefoon (020) 6644471. 

Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 30 september sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. afd. Juridische 

Zaken, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam, of per e-mail naar jurist@raadvanbeheer.nl.

Bezoek onze 

nieuwe website.

Alles over 

houden 

van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
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VERSLAG EERSTE OFFICIëLE WEDSTRIJD SCHAPENDRIJVEN 

Op 29 en 30 augustus werden in Groede de eerste 

officiële Nederlandse Herding Trials - Traditional 

Style (schapendrijven) gehouden. Er deden negen 

verschillende rassen mee aan de trials: Beauceron, 

Bearded Collie, Bergamasco, Briard, Gos d’Atura 

Catala, Hollandse Herder (korthaar, langhaar en 

ruwhaar!), Noorse Buhund, Pyreneese Herdershond en 

Vastgotaspets.

De trials werden georganiseerd door de Werkgroep 

Herderen van de Nederlandse Herdershonden Club 

(NHC), in samenwerking met de kringgroep Midden-

Nederland van de NHC, de Werkgroep Kuddehonden en 

de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. De 

praktische uitvoering is gedaan door de Werkgroep 

Herderen en vele vrijwilligers. 

Voor beide dagen hadden zich deelnemers ingeschreven 

voor de Herding Working Test (HWT) en de International 

Herding Trial (IHT) klasse 1, 2 en 3.

Zaterdag 29 augustus 

Van de zeven deelnemers aan de Herding Working Test 

(HWT) liepen drie honden het volledige parcours uit, met 

respectievelijk 41 (not passed), 62 en 77 (passed) van de 

100 punten. Hierna volgde International Herding Trial 

(IHT) klasse 1, waaraan vier honden deelnamen. Drie 

honden liepen het volledige parcours uit, met 

respectievelijk 44 (non qualifying), 53 (good) en 55 (very 

good) punten. IHT klasse 2 telde drie deelnemers; 

waarvan een deelnemer zelf de run heeft afgebroken en 

waarvan de andere twee door de keurmeester zijn 

gestopt. Tot slot IHT klasse 3, waarvoor een Zwitserse 

deelneemster helemaal naar Nederland afreisde. Zij liep 

met haar Bergamasco Dolce het volledige parcours met 

113 (very good) van de 150 te behalen punten.

Zondag 30 augustus 

In IHT klasse 3 volgde de Zwitserse deelneemster de 

daags tevoren gegeven aanwijzingen van de 

keurmeester goed op, waarna zij het parcours uitliep 

met maar liefst 123 punten (excellent). Helaas was er dit 

jaar nog geen CACITR-titel te behalen. 

Hierna startten de HWT’s. Acht deelnemers startten hun 

parcours, waarvan er twee zelf stopten, drie door de 

keurmeester werden gestopt en drie het parcours 

uitliepen met respectievelijk 43 (not passed), 

75 (passed) en 83 (passed) punten. 

IHT-1 telde vijf deelnemers. Een deelneemster brak zelf 

haar run af, maar de andere deelnemers hadden alle 

vier genoeg punten en een very good behaald om deel 

te mogen nemen in de volgende klasse. Zij behaalden 

namelijk respectievelijk 57, 59 en tweemaal 60 punten. 

Dit betekende ook een gedeelde eerste plaats. Bij de 

IHT klasse 2 bleef na twee afmeldingen slechts een 

deelneemster over, die de run met 71 punten (very 

good) uitliep.

 

Keurmeester

Keurmeester op beide dagen was Dhr. Manfred Voigt uit 

Duitsland. Met hem mee waren André Roller en Susanne 

Eichler, bezig met hun laatste stage voor het 

keurmeesterschap.  Vanuit Nederland waren Saskia 

Clahsen-Polman en André Proost aanwezig als stagiair-

keurmeester. De keurmeester was streng op het onnodig 

onrust veroorzaken in de kudde. Het niet onder controle 

hebben van (het werk van) de hond en het jagen achter 

de schapen resulteerde geregeld in een diskwalificatie 

en een directe stop van de run, waardoor stress bij de 

schapen zo veel mogelijk beperkt werd.

Meer informatie over schapendrijven

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over 

deze mooie vorm van hondensport. Voor meer informatie 

stuurt u een e-mail naar schapenbegrazing@gmail.com. 

Van alle deelnemers aan de trials zijn foto’s gemaakt, 

bekijk die hier

mailto:schapenbegrazing@gmail.com
http://www.marijnvanhoekfotografie.nl/evenementen-events/
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VOOR DE AGENDA

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en 

Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele 

agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

RAADAR OP IPAD OF 
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android 

tablet. U kunt de app downloaden via:

App Store Apple

Android store

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten

fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen 

die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de 

Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)

hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN 
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden 

en downloaden via de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl/raadar.

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl maar ook de   

Facebook-pagina:

www.facebook.com/raadvanbeheer.

Like en share onze berichten op Facebook met uw

Facebook-vrienden.

social media

29 september 2015:   brainstorm over erkenning 

Markiesje, De Camp te Woudenberg 

28 november 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

9 januari 2016:   Nieuwjaarsreceptie - ‘t Spant! 

Bussum

10 januari 2016:   Hond van het Jaar Show 2014, De 

Flint Amersfoort,  

www.houdenvanhonden.nl/

hondvanhetjaarshow 

22 mei 2016:   Dag van de Hond, thema  

‘Hond & Ras’

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of 

ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan 

honden.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!

http://www.Houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
http://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda

