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SENIOR STAMBOOMHOND VAN DE MAAND JANUARI IS 
LUCA, HULPHOND VOOR ANOREXIAPATIËNTEN!

Aan onze oproep in 
voorgaande Raadars 
is goed gevolg 
gegeven: maar liefst 
dertig nominaties 
uit FCI-rasgroep 1 
ontvingen we voor de 
verkiezing van Senior 
Stamboomhond van de 
maand januari 2023! Uit 
deze nominaties hebben 
we de bijna 14-jarige 
Shetland Sheepdog-
reu ‘Luca’ (Mijada’s 
Home Shine Bright My 
Pride, NHSB 2928869) 
gekozen!

Luca is de hulphond van Anjana Gort, die Luca kreeg 

omdat zij leed aan een zeer ernstige eetstoornis waar-

voor ze niet meer behandeld kon worden. Luca drong wél 

tot Anjana door en hielp haar haar ziekte te overwinnen, 

weer controle over haar leven te krijgen en zelfs een 

behandelmethode te ontwikkelen gebaseerd op haar 

ervaringen met Luca. Luca is daarmee de eerste hulp-

hond voor anorexiapatiënten. 

Waar Anjana was, vond je Luca altijd aan haar zijde: 

zelfverzekerd, rustig en waakzaam. Nog steeds is hij 

Anjana’s maatje en waakt hij over haar gezondheid – die 

helaas wel broos blijft door een aantal bijkomende 

gezondheidsproblemen. Nog steeds is Luca leider in de 

roedel, nog steeds gaat hij mee op afspraken, nog steeds 

signaleert hij het als Anjana bijvoorbeeld een te lage 

suikerspiegel krijgt als gevolg van een vorm van 

diabetes. Je kunt zeggen dat Luca aan de basis heeft 

gestaan van de oprichting van de hulphondenorganisatie 

MissionPuppy Nederland die Anjana Gort zo’n tien jaar 

geleden heeft opgericht. 

En het kan niet op: tussendoor heeft Luca ook nog 

deelgenomen aan shows en is in 2017 bij de Kampioens-

clubmatch van de NSV Beste Veteranen Reu geworden. 

Luca is echt een terechte Senior Stamboomhond van de 

Maand! 

(Luca werd genomineerd door Nora Volkert.)

editie
januari
2023
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NOMINEER EEN SENIOR STAMBOOMHOND VOOR DE MAAND 
FEBRUARI!

Iedere maand is een andere rasgroep aan de beurt om honden uit te nomineren voor de titel Senior Stamboomhond 
van de Maand. In februari gaat het om FCI-rasgroep 2 - Pinschers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden. Kent 
of heeft u een bijzondere senior stamboomhond in deze rasgroep, doe dan mee en nomineer! 

Met deze verkiezing laten we zien dat onze zorgvuldig 

gefokte stamboomhonden gezond oud kunnen worden. 

Help ons daarbij en nomineer een senior hond in 

rasgroep 2. Iedereen kan een hond nomineren, maar daar 

zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden
 →  De genomineerde hond moet een stamboomhond zijn, 

ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek 

(NHSB). 

 →  De hond heeft geen fokbeperking of limited registration. 

 →  Er hoeft niet met de hond gefokt te zijn, maar het moet 

wel een ‘waardig vertegenwoordiger zijn van het ras. 

 →  De hond is minimaal 10 jaar oud, bij grote rassen 

minimaal 8 jaar oud.

 →  De hond moet op het moment van nomineren nog in 

leven zijn. 

 →  We zijn op zoek naar honden ‘met een verhaal’. Dat kan 

betekenen dat de hond nog heel vitaal is, bijvoorbeeld 

op hoge leeftijd nog erg actief is (of is geweest) in sport 

of met andere activiteiten. Hoe leuker en aansprekender 

het verhaal, des te groter is de kans dat de hond 

gekozen wordt.

Foto’s
Stuur altijd één of maximaal twee duidelijke digitale foto’s 

in. Als de hond gekozen wordt, plaatsen we de foto bij het 

item in de Raadar en op onze Facebook-pagina.

Nomineren
Honden nomineren uit FCI-rasgroep 2 - Pinschers, 

Schnauzers, Molossers en Sennenhonden kan nog tot 15 

februari 2023,. U kunt uw nominatie e-mailen naar 

communicatie@raadvanbeheer.nl. We zijn  heel 

benieuwd naar uw inzendingen!

PETscan 
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

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

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

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

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

mailto:communicatie%40raadvanbeheer.nl?subject=
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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REACTIE RAAD VAN BEHEER OP PLANNEN HOUDVERBOD 
MINISTER Adema

De Raad van Beheer heeft kennisgenomen van het voornemen van minister Adema van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit om te komen tot een houdverbod voor honden en katten die lijden onder hun uiterlijke 
kenmerken. Hieronder ons statement hierover.

Voor de Raad van Beheer staat het welzijn van honden 

voorop. De Raad van Beheer begrijpt de zorgen over 

honden en katten die lijden onder hun uiterlijke 

kenmerken. Ook de Raad van Beheer wil naar een 

Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden 

onder zijn of haar uiterlijk. 

De Raad van Beheer denkt graag mee over de uitwerking 

van het voorgestelde houdverbod en staat hierover in 

contact met het ministerie. De Raad van Beheer stelt voor 

de uitwerking vanzelfsprekend zijn expertise op het 

gebied van het welzijn van honden ter beschikking.

Los van het voorstel van het houdverbod heeft de Raad 

van Beheer kennisgenomen van de aankondiging van de 

minister dat hij een onderzoek start naar het gedrag van 

mensen bij de aanschaf en het houden van kortsnuitige 

honden. De minister stelt met name onderzoek te willen 

doen naar impulsaankopen. De Raad van Beheer is 

voorstander van een dergelijk onderzoek en draagt daar 

graag aan bij.

Ten slotte is de Raad van Beheer op de hoogte van de 

inspanningen van de minister op het gebied van EU-die-

renwelzijnswetgeving. De Raad van Beheer steunt het 

initiatief om te komen tot goede Europese wetgeving op 

het gebied van dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De 

Raad van Beheer draagt hieraan actief bij en staat 

hierover in contact met zusterorganisaties in andere 

lidstaten.

Lees de officiële berichtgeving van de minister 

HET BESTE  
VOOR UW PUP. 

HET BESTE  
VOOR U ALS 

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

Meer weten? 

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Download

NU!
Een rashond met epilepsie of een 

erfelijke aandoening?

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

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/20/naar-een-verbod-voor-dieren-die-lijden-onder-hun-uiterlijk
https://www.eukanubabreederclub.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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Raad van Beheer symposium

De hondvriendelijkste gemeente van 2022

Nederlands Kampioenschap voor WerkhondenHOND2022 in Leeuwarden

GENIET VAN ONZE 
COMPILATIEVIDEO OVER 
HET JAAR 2022

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van 
de Raad van Beheer op 14 januari jl. in Woudenberg 
konden de circa 150 bezoekers elkaar niet alleen 
een goed (kynologisch) jaar toewensen, maar ook 
genieten van een video met daarin een compilatie van 
kynologische evenementen. Deze video willen we graag 
met u delen.

Behalve de video sprak voorzitter Hildeward Hoenderken 

het gezelschap kort toe en memoreerde een aantal 

belangrijke stappen die de organisatie het afgelopen jaar 

heeft gezet. Zo kwam er een gedegen beleidsplan voor 

de komende jaren en werd een aantal belangrijke kynolo-

gische evenementen, zoals het geslaagde HOND2022, na 

twee jaar coronabeperkingen weer opgestart. 

Bekijk onze video met een compilatie van kynologische 

evenementen van de Raad van Beheer in het jaar 2022! 

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://youtu.be/NAgAKqFB1so
https://hartvoordieren.nl/
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Niek Beijerink

KENNIS TOUR 2023 VAN START MET SESSIE OVER 
HARTZIEKTES

Op donderdag 9 februari aanstaande verzorgt dr. Niek 
Beijerink in Nieuwerkerk aan den IJssel de eerste 
Kennis Tour-sessie van 2023: “Hartziektes bij honden: 
diagnostiek, therapie en preventie”. Een zeer interessante 
lezing voor iedere fokker en hondenliefhebber die meer 
wil weten over hartaandoeningen bij honden. 

Ook honden kunnen hart-

ziektes krijgen: aangeboren 

afwijkingen, maar ook ziekten 

die de hond op latere leeftijd 

krijgt. Symptomen kunnen 

door de eigenaar opgemerkt 

worden (b.v. flauwtes, 

benauwdheid, verminderde 

conditie), maar ook door de 

dierenarts (b.v. hartruis, 

ritmestoornis). Niek Beijerink 

bespreekt de diagnostiek en 

behandeling van veel voorko-

mende hartziektes bij honden 

aan de hand van casuïstiek uit 

zijn eigen praktijk. Ook zal hij 

stilstaan bij de erfelijkheid van 

sommige hartaandoeningen, en hoe een ras-specifiek 

preventieprogramma eruit kan zien.

Over Niek Beijerink
Niek Beijerink is dierenarts-specialist cardiologie voor 

gezelschapsdieren en Diplo-

mate van het European 

College of Veterinary Internal 

Medicin. Hij promoveerde in 

2007 en behaalde zijn cardio-

logiespecialisatie in 2010. 

Sinds 2011 is hij werkzaam als 

universitair hoofddocent aan 

de Universiteit van Sydney. 

Zijn werk aldaar bestaat uit 

een combinatie van patiënten-

zorg, onderwijs en onderzoek. 

Zijn belangrijkste onderzoekin-

teresses zijn hartfalenbehan-

deling, genetica van mitraal-

klep-insufficiëntie (lekkende 

hartkleppen) bij Cavalier King 

Charles Spaniels en cardiovasculaire CT (scans van 

kransslagaders).

U kunt nog inschrijven voor deze sessie via onze 

webshop. Doe het snel, want vol=vol!

Overige Kennis Tour-sessies in 2023
Onderwerp Spreker Datum Locatie

Wegwijs voor de (beginnende) exposant Erna Upmeijer Dinsdag 14 maart Zwolle

Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij de 

hond
Hans Nauwynck Woensdag 5 april Berlicum

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie en andere 

skelet-aandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en 

voorkómen

Herman Hazewinkel
Dinsdag 16 mei

VOLGEBOEKT
Woudenberg, 

Schimmel 1885

Hartziektes bij honden: diagnostiek, therapie en 

preventie
Niek Beijerink Donderdag 15 juni Berlicum

Neuswerk en speuren Adee Schoon Woensdag 21 juni Let op: online!
Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij de 

hond
Hans Nauwynck Dinsdag 5 september Let op: online!

Neuswerk en speuren Adee Schoon Woensdag 18 oktober Zwolle

Wegwijs voor de (beginnende) exposant Erna Upmeijer Dinsdag 14 november Woudenberg

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.houdenvanhonden.nl/kennistour!

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
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Prof Dr. Martin Fischer

MIS HET NIET: TWEE UNIEKE LEZINGEN VAN 
BEWEGINGSPECIALIST PROF. DR. MARTIN FISCHER!

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari verzorgt 
de gerenommeerde Duitse onderzoeker prof. 
dr. Martin Fischer, hoogleraar Speciale Zoölogie 
en Evolutiebiologie aan de Friedrich Schiller 
University in Jena, twee Engelstalige lezingen 
over zijn onderzoeken naar de constructie en het 
bewegingsapparaat van honden. Plaats van handeling 
is het sfeervolle Anatomiegebouw te Utrecht.

Professor Fischer zal onder andere vertellen over zijn 

onderzoeken naar de constructie en het bewegingsap-

paraat van honden en met zijn lezingen een vertaalslag 

maken van de wetenschap naar het perspectief van de 

keurmeester en exposant. Het programma van beide 

dagen vindt u hieronder.

Zaterdag 11 februari
 →  Jena study on dogs in motion, locomotion in sagittal 

plane;

 → technical approaches of studying locomotion;

 → the scapula story;

 → importance of leg stiffness during locomotion; 

 →  locomotion in all three dimensions (abduction-

adduction, long-axis rotation);

 → „all” the mistakes in judging angulation.

Zondag 12 februari
 → news from four veterinarian PhDs on spinal movements;

 → brachycephaly and locomotion;

 →  development of the motion system from eight weeks to 

the adult, e.g. closure of growth plate;

 →  importance of locomotion for canine health (e.g. bone 

and osteocalcine, joints and cartilage nutrition, muscles 

and fat).

Inschrijven
De lezingen staan open voor iedere geïnteresseerde 

hondenliefhebber. Ze zijn met name geschikt voor 

Nederlandse en buitenlandse (aspirant-)exterieurkeur-

meesters, E&B-cursisten en -geslaagden. Zij hebben 

inmiddels een persoonlijke uitnodiging tot deelname 

ontvangen. Echter ook andere geïnteresseerde kyno-

logen en vooral ook fokkers, dierenartsen of dieren-

artsassistenten met een interesse in bewegingsleer zijn 

van harte welkom. 

Het inschrijfgeld voor één dag bedraagt € 60,-. Voor 

deelname aan beide dagen betaalt u €110,-. U kunt 

inschrijven via onze website.

UITSTROOM/OPHEFFING RASVERENIGINGEN

Onderstaand bericht over twee rasverenigingen die de afgelopen periode zijn uitgestroomd, dan wel opgeheven.

 →  De Engelse Bulldog Club Nederland (EBCN) bestaat 

niet meer. De rasvereniging heeft zich per 16 november 

2022 opgeheven. Logisch gevolg is derhalve dat de 

EBCN ook is uitgeschreven bij de Raad van Beheer.

 →  Rasvereniging Westie Nederland heeft haar 

lidmaatschap van de Raad van Beheer opgezegd en is 

per 1 januari 2023 geen lid meer.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/seminar-bewegingsleer-honden-door-prof.-dr.-martin-fischer/
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EERSTE MODULE OPLEIDING TOT KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEUR VOOR LOKALE KYNOLOGIE VOLGEBOEKT

Zoals bekend biedt de Raad van Beheer de opleiding tot kynologisch instructeur nu regionaal - en voordeliger - 
aan. Module 1, die op zaterdag 25 februari start bij KC Zwolle, is al volgeboekt. Voor overige geïnteresseerden 
werken we aan nog twee opleidingen op andere locaties in het land. 

De cursus, die wordt verzorgd door Tinley Academie, is modulair 

opgezet: een combinatie van online en fysieke lessen. Samen met Tinley 

kunnen wij de kosten voor de opleiding voor onze leden halveren. 

Module 1: Gedragskennis en leerprincipes gaat op zaterdag 25 februari 

van start in Zwolle. Naast drie fysieke lesdagen op zaterdag zullen er 

vier lessen via Zoom worden gegeven op donderdagavonden. Het 

afsluitende examen van deze module vindt plaats op donderdag 20 

april. We gaan bekijken of module 2 en 3 eveneens met korting gevolgd 

worden om de opleiding tot kynologisch instructeur af te ronden. 

Ondertussen proberen wij om Module 1 verspreid over Nederland op 

nog twee locaties aan te bieden. Zodra locaties en data bekend zijn, 

zullen wij de leden daarover informeren.

STRENGER BELEID OP SOCIALE MEDIA

Zoals u weet is de Raad van Beheer actief op sociale media zoals Facebook. Helaas zijn ook onze 
pagina’s op sociale media onderhevig aan de trend van polarisatie en verharding. Een aantal 
bezoekers van onze Facebook-pagina die het oneens zijn met elkaar of met ons, reageren steeds 
harder en onbeschofter. De Raad van Beheer heeft altijd een soepel beleid gevoerd en veel 
toegelaten. Echter gezien de verergering die wij zien, gaan we hier voortaan anders mee om.

Onze pagina’s op sociale media moeten geen onveilige 

plekken worden, waar hondenliefhebbers elkaar bele-

digen en waar de discussie steeds ongenuanceerder 

wordt. Om die reden hebben wij besloten de reactiemo-

gelijkheid uit te schakelen bij berichten die te veel 

ongenuanceerde discussie oproepen. Bezoekers die 

volharden in het plaatsen van onbeschofte reacties of 

beledigingen zullen we blokkeren. Ongenuanceerde en 

niet-relevante reacties zullen we bovendien verwijderen. 

Uiteraard blijft er altijd ruimte voor verschil van inzicht en 

discussie, maar daarvoor kennen we andere overleg-

structuren en podia. Voor beledigingen en scheldpartijen 

is nergens plaats. Wij rekenen op begrip hiervoor bij de 

hondenliefhebbers die onze pagina’s op sociale media 

bezoeken! 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

http://www.puppyverschillen.nl/
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UITGIFTE HONDENLOGBOEK CWH VANAF NU DOOR 
KANTOOR RAAD VAN BEHEER

Voor deelname aan officiële kynologische activiteiten zoals FCI Agilitywedstrijden, Dog Dance, Waterwerk, IGP, 
VZH, UV, Reddingshonden & Kuddehondenwerk is het Hondenlogboek verplicht. De hondenlogboeken voor 
werkhonden zonder stamboom werden voorheen uitgegeven door de Commissie Werkhonden (CWH). Met ingang 
van 1 januari 2023 is dit niet meer het geval en worden alle hondenlogboeken uitgegeven door het kantoor van de 
Raad van Beheer. 

Het hondenlogboek wordt gebruikt om gegevens van uw 

hond te registreren, zoals tentoonstellings- en sportuit-

slagen, africhtingsexamens en -wedstrijden, kampioen-

schapsprijzen en -titels, overige behaalde diploma’s en 

onderzoeksresultaten (officiële resultaten van gezond-

heidsonderzoeken door de afdeling GGW van de Raad 

van Beheer). Alle honden, rashond of rasloos/stamboom-

loos, ontvangen hetzelfde logboek. Om duidelijkheid te 

scheppen en verwarring te voorkomen, hebben we er nu 

voor gekozen de uitgifte van de logboeken op één plaats 

onder te brengen.

Lees meer op onze website 

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 69,-

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/hondenlogboek/
https://www.onzehond.nl/raadar/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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Koningin Elisabeth met haar Corgi’s

CORGI’S 89 JAAR PRESENT AAN HET ENGELSE HOF

Op 27 december jl. besteedde dagblad NRC een uitgebreid artikel aan de Pembroke Welsh Corgi’s van Queen 
Elisabeth. Met haar overlijden op 8 september 2022 verdwenen deze lievelingshonden van de koningin na maar 
liefst 89 jaar uit het koninklijk paleis. Een korte samenvatting.

Corgi’s hadden sinds 1933 een vaste plek in het koninklijk 

paleis. In dat jaar kocht de vader van Elisabeth, koning 

George, de Corgi genaamd Dookie. Op haar 18e 

verjaardag, in 1944, kreeg Elisabeth haar eigen Corgi, het 

teefje Susan. Met Susan begon de koningin te fokken, 

een hobby waarmee ze tot 2012 doorging. Soms had ze 

wel tien Corgi’s tegelijk in haar hofhouding. In 2012 

verscheen ze nog in een grappig promotiefilmpje voor de 

Olympische Spelen in Londen, waarin ze met James 

Bond uit een vliegtuig springt. In dit filmpje figureren haar 

laatste twee Corgi’s uit eigen fok, Monty en Willow. 

Willow stierf in 2018, tot grote droefenis van de koningin. 

Van haar zoon Andrew kreeg ze dat jaar twee nieuwe 

Corgi’s, Sandy en Muick, die sinds haar dood wonen bij 

Sarah Ferguson, de ex-vrouw van Andrew. 

Fokster en keurmees-
ters
In het NRC-artikel 

komt tevens Corgi-fok-

ster Yvonne Gouwel-

eeuw van de Neder-

landse Welsh Corgi 

Club aan het woord: 

‘Ik denk dat mensen 

altijd zullen blijven 

zeggen: “He daar 

loopt het hondje van 

de koningin”.’ Zij 

vertelt over de popula-

riteit van de Corgi, die 

in de loop der tijd 

steeg doordat de 

koningin er zo dol op 

was. Keurmeesters 

Roel van Veen-Keur 

en Godelieve de 

Wit-Bazelmans keuren 

honden uit FCI-ras-

groep 1 Herders-

honden en Veedrij-

vers, waar bijna zestig 

rassen onder vallen, 

waaronder de Welsh 

Corgi. Het ras werd 

oorspronkelijk gebruikt voor het hoeden van koeien. 

Evenals Yvonne benadrukken beide keurmeesters dat 

het belangrijk is goed op gezondheid en welzijn van de 

Corgi te letten, met als rode draad dat de kenmerkende 

korte pootjes niet te kort mogen worden. 

De Pembroke Welsh Corgi’s van de Queen zijn inmiddels 

vervangen door de stamboomloze terriërs Beth en 

Bluebell van koning Charles. Kroonprins William en zijn 

vrouw Kate kozen evenmin voor de Corgi, maar voor de 

Cocker Spaniel. En zo komt er na bijna een eeuw een 

einde aan de hegemonie van Corgi’s in het koninklijke 

paleis. 

Lees het hele artikel op nrc.nl (betaald) 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/23/de-koninklijke-corgi-moet-nu-verder-als-volkshond


10Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 11   |   nummer 1   |   januari 2023 Raadar

IN ‘ONZE HOND’: GEBITSPROJECT UNIVERSITEIT UTRECHT

In magazine Onze Hond van 
februari, dat eind januari verschijnt, 
publiceren wij een uitgebreid artikel 
over het gebitsproject van het 
ExpertiseCentrum Genetica van de 
Faculteit Diergeneeskunde. Men 
onderzoekt het wisselpatroon van 
de snijtanden bij pups, met als doel 
een instrument te maken waarmee 
de import van te jonge pups door 
malafide hondenhandelaren kan 
worden aangepakt. Wij steunen het 
onderzoek van harte. 

Lees het artikel in Onze Hond of op 

onze website

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 
een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:
 →  28 januari Hond van het Jaar Show,  

Dordrecht 

 →  4 - 5 maart Martini Dogshow, Groningen  

CAC/CACIB 

 →  18 - 19 maart Dogshow Rijnland/Holland Cup,  

Hazerswoude-Dorp CAC/CACIB 

 →  29 en 30 april 2023 Dogshow Oss  

Alle rasgroepen CAC/CACIB

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2023/oh01_raadarxl.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
https://www.houdenvanhonden.nl/hondvanhetjaarshow
https://www.martinidogshow.nl
https://www.onlinedogshows.eu/nl/
https://www.kcoss.nl
https://www.kcoss.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.dutchdogdata.nl/
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OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde 

keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij 

elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op 

rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen die vallen onder de rechtsmacht (KR) 

van de Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te 

hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. 

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen die vallen onder de rechtsmacht (KR) 

van de Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te 

hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. 

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren 
fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij 
een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de 

‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet 

landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal 

aangeboden kan worden. 

Ervaren fokkers gezocht!
Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 170 deelnemende 

fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking 

stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we 

oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere 

fokkers... en de rashond! Delen onder fokkers wordt zeer 

op prijs gesteld!  Kijk ook op onze website 

https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
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LOOP MEE IN ‘THE BIG WALK’ VAN HULPHOND 
NEDERLAND!

The Big Walk, de grootste hondenwandeling van 
Nederland, vindt dit jaar plaats op maandag 10 
april - tweede paasdag. Plaats van handeling 
is recreatiegebied Bussloo, in de provincie 
Gelderland. Het gebied bevindt zich in het 
midden van de stedendriehoek Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. 

De start vindt plaats bij Strandpaviljoen De Robberskamp. 

Hier klinkt om 12.00 uur het startsein en kunt u kiezen 

voor een wandeling van 5,5 of 9 kilometer. Er kan tot 

13.30 uur gestart worden. Behalve de Big Walk worden er 

deze dag ook andere activiteiten aangeboden: diverse 

verkoopkraampjes, demonstraties en een leuke activiteit 

voor de kinderen zullen de hondenwandeling omlijsten. 

Loop mee voor het goede doel
Met deelname aan The Big Walk hebben mensen (en 

honden) niet alleen een hele leuke dag, maar steunen 

daarmee ook het goede doel: de opleiding van hulp-

honden. Tijdens de vorige editie van The Big Walk waren 

er maar liefst 300 honden en 600 wandelaars op de 

been. Bent u er dit jaar met uw hond ook bij? Kaarten 

voor The Big Walk kunnen gekocht worden via 

www.thebigwalk.nl en kosten € 12,50 (voor 4 personen 

en 1 hond) inclusief een goed gevulde goodiebag. 

Uiteraard zijn er ook tickets verkrijgbaar voor mensen die 

met meerdere honden willen komen wandelen.

Meer informatie op www.thebigwalk.nl. 

Geef een Maand Gratis 
Verzekering cadeau
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 7 en 20 weken oud zijn, 
mag u een Maand Gratis Verzekering cadeau 
geven. U draagt op die manier de beestjes 
verzekerd over. Deze proefmaand geeft het 
baasje de mogelijkheid zich te oriënteren op 
het afsluiten van een zorgverzekering.

Uw pups verzekerd 
overdragen 

Een cadeautje  
voor uw klant

U neemt deel aan het 
Petplan spaarplan

Voordelen voor u

De pup is per overdrachtsdatum 
één maand gratis verzekerd tot 
een maximum van €3000,- 
( Petplan Basis pakket)

Geheel vrijblijvend zonder 
verdere verplichting

Na eerste maand zelf kiezen 
voor verlenging en pakket.

Voordelen voor het baasje

        Petplan Goede Start

        Maand Gratis Verzekering

        Gratis promotie materialen

        Affiliate mogelijkheden

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

Het Petplan Fokkerprogramma:

http://www.thebigwalk.nl
https://petplanvoorfokkers.nl/petplan-goede-start/
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VACATURE

De Geschillencommissie voor de Kynologie is belast met de behandeling van beroepsschriften, die zijn inge-

diend tegen besluiten van (het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het 

Kynologisch Reglement. De Geschillencommissie behandelt tijdens een zitting beroepszaken met drie leden, van 

wie de voorzitter in ieder geval jurist is. De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer benoemt – op 

voordracht van het bestuur – de leden en de (vice)voorzitter van de Geschillencommissie. Wegens het vertrek 

van een lid van de Geschillencommissie zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe: 

Leden voor de Geschillencommissie voor de 
Kynologie (m/v)

Functie-inhoud:
 → Het voorbereiden van beroepszaken voor zittingen

 →  Het houden van zittingen, inclusief het horen van de 

indiener en de vertegenwoordiger van de Raad van 

Beheer

Functie-eisen
 →  Kennis en ervaring met de kynologie, bijvoorbeeld 

als bestuurslid van een aangesloten vereniging.

 →  Een afgeronde wo-opleiding Nederlands Recht is 

een pré. Kandidaten met andere relevante kennis en/

of ervaring op hbo/wo-niveau worden óók 

uitgenodigd te reageren.

 →  Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid.

 →  Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke 

kynologische regelgeving.

 → Uitstekend analytisch en oordelend vermogen.

 → Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.

 → Gedreven met een resultaatgerichte houding.

 → Integer, flexibel en stressbestendig.

Inzet:
Op oproepbasis, gemiddeld drie zittingsavonden per 

jaar. Er is een jaarplanning met zes zittingen

Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende functie en een 

daarbij passende vergoeding per zitting. 

Procedure: 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar 

maken door een motivatiebrief met CV per e-mail te 

sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. Reacties kunnen 

ingestuurd worden t/m 15 februari 2023.

Verdere informatie?
Meer weten over de Geschillencommissie voor de 

Kynologie in het algemeen en deze vacature in het 

bijzonder? Neem dan contact op met het bureau van 

de Raad van Beheer, mevrouw mr. Dieuwke Dokkum, 

telefoon (020) 6644471.

SPREEKUUR VOORZITTER 

Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken 
houdt maandelijks spreekuur. Normaliter vindt het 
spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de 
Raad van Beheer in Amsterdam, maar er kan ook voor 
worden gekozen dit online te doen. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden 

via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig 

mogelijk contact met u op.

mailto:jurist%40raadvanbeheer.nl?subject=
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VACATURE

De Geschillencommissie voor de Kynologie is belast met de behandeling van beroepsschriften, die zijn inge-

diend tegen besluiten van (het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het 

Kynologisch Reglement. De Geschillencommissie behandelt tijdens een zitting beroepszaken met drie leden, van 

wie de voorzitter in ieder geval jurist is. De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer benoemt – op 

voordracht van het bestuur – de leden en de (vice)voorzitter van de Geschillencommissie. Het bestuur van de 

Raad van Beheer benoemt zelf een secretaris voor de Geschillencommissie. Nu zijn wij op zoek naar een enthou-

siaste: 

Secretaris voor de Geschillencommissie voor de 
Kynologie (m/v)

Functie-inhoud
 → Het voorbereiden van beroepszaken voor zittingen.

 → Het notuleren tijdens de zittingen.

 →  Het ondersteunen bij het concipiëren van uitspraken 

en voeren van (telefonisch en ander) overleg met de 

voorzitter en andere leden.

Functie-eisen
 →  Relevante kennis en/of ervaring op hbo/wo-niveau, 

juridisch en/of anderszins relevant.

 →  Kennis en ervaring met bezwaar- en 

beroepsprocedures, de kynologie en/of 

dierenwelzijn is een pré.

 →  Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid.

 →  Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke 

kynologische regelgeving.

 → Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.

 → Integer, flexibel en stressbestendig.

Inzet:
Op oproepbasis, gemiddeld drie zittingsavonden per 

jaar. Er is een jaarplanning met zes zittingen.

Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende functie en een 

daarbij passende vergoeding per zitting. 

Procedure: 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar 

maken door een motivatiebrief met CV per e-mail te 

sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. Reacties kunnen 

ingestuurd worden t/m 15 februari 2023.

Verdere informatie?
Meer weten over de Geschillencommissie voor de 

Kynologie in het algemeen en deze vacature in het 

bijzonder? Neem dan contact op met het bureau van 

de Raad van Beheer, mevrouw mr. Dieuwke Dokkum, 

telefoon (020) 6644471.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

mailto:jurist%40raadvanbeheer.nl?subject=
http://www.puppyverschillen.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/


Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 11   |   nummer 1   |   januari 2023 Raadar

Houden van honden

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 
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:   
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

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

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face-

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

en share onze berichten op Facebook.

28 januari 2023:   Hond van het Jaar Show 2022

9 februari 2023:   eerste Kennis Tour-sessie over 

hartproblemen bij honden

4 juni 2023:   Dag van de Hond, landelijk

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen in Nederland. Let op: De inschrijving voor 

een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

Bent u tevreden over het hondenbeleid 
van uw gemeente? Nomineer dan uw 

gemeente voor de verkiezing van 2023!  

Meer info op:

www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk  
          

Initiatief van:

Uw
Gemeente? 

Meest 
hondvriendelijke 
gemeente van 

Nederland!

2023

https://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://eukanuba.eu/nl-nl/hond
https://www.hulphond.nl
https://www.hulphond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk

