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DAG VAN DE WERKHOND OP 20 AUGUSTUS 2022

Op zaterdag 20 augustus aanstaande wordt in De Camp in Woudenberg de Dag van de Werkhond gehouden. 

Sprekers zijn prominente wetenschappers Esther Hagen-Plantinga, Paul de Vos, Marianne Krediet en Bianca 

Verweijmeren. 

Kynologisch instructeurs actief bij werkhondenvereni-

gingen hebben bij de inschrijving voorrang tot 1 augustus. 

Afhankelijk van de ruimte die er dan nog is, worden 

daarna de overige kynologisch instructeurs die zich 

hebben aangemeld ingedeeld. Aanmelding is uitsluitend 

voorbehouden aan kynologisch instructeurs die aan al 

hun (her)benoemingsvoorwaarden hebben voldaan. 

Deelname levert A30 nascholingspunten op.

Programma

09.00 uur Ontvangst

09.30 uur   Lezing dr. Esther Hagen-Plantinga en prof. dr. 

Paul de Vos ‘Voeding en darmflora en de 

relatie met de darmafweer en hersenfunctie’

11.00 uur  Pauze

11.15 uur   Lezing Marianne Krediet ‘De beweging van de 

hond tijdens het pakwerk’

12.00 uur   Lunch

13.00 uur   Vervolg lezing ‘De beweging van de hond 

tijdens het pakwerk’

14.00 uur   Pauze

14.15 uur   Lezing ‘Positief teamwork leidt tot succes’ van 

Bianca Verweijmeren

16.15 uur   Afsluitende borrel

Sprekers

De sprekers zijn (zie op onderstaande foto’s van links 

naar rechts):

 →  Dr. Esther Hagen-Plantinga, Europees erkend specialist 

op het gebied van veterinaire diervoeding

 →  Prof. dr. P. (Paul) de Vos, hoogleraar immunologie, 

specialist op gebied van voeding en darmflora, auteur 

diverse jachthondenboeken

 →  Marianne Krediet, dierenfysiotherapeut en chiropractor 

voor honden 

 →  Bianca Verweijmeren, sporthondeninstructeur (Eager 

Dog Training) gespecialiseerd in onder meer IPO, 

Engelse Obedience, FCI Obedience, Rally Obedience, 

en NL Nosework

Inschrijven

Inschrijven voor deze dag kan via het formulier op onze 

website.

editie
juli

2022

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/dag-van-de-werkhond/inschrijven-dag-van-de-werkhond/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/dag-van-de-werkhond/inschrijven-dag-van-de-werkhond/
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VERTRAGING DIENSTVERLENING 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden (toegenomen telefonisch contact, vakantieperiode, hoog 

aantal ziektemeldingen door corona) kunnen wij momenteel onze normale service en reactietermijnen helaas niet 

waarmaken en kunnen bepaalde diensten en antwoorden langer op zich laten wachten. Onze excuses daarvoor. Wij 

richten ons als eerste op onze primaire processen, zodat in ieder geval de verwerking van de nesten van onze fokkers 

doorgang kan vinden. Wij hopen op uw begrip!

ZOMERSE LEDENSESSIES OP 10 EN 31 AUGUSTUS!

De zomerse ledensessies van 2021, waarin het bestuur van de Raad van Beheer 

met leden in gesprek ging, werden erg gewaardeerd. De ongedwongen, open 

discussies met een groot aantal verenigingen leidden tot vruchtbare resultaten. 

Vandaar dat wij deze zomerse ledensessies dit jaar herhalen.

Deze zomer praten wij met de leden over drie verschil-

lende gespreksthema’s. Als vereniging kan men zich voor 

een of twee avonden opgeven. Per avond met maximaal 

twee personen, waarvan tenminste één persoon bestu-

urslid van de desbetreffende vereniging is. Op deze 

avonden wordt er in groepen met elkaar gesproken. 

Iedere groep presenteert aan het eind een samenvatting 

van het besprokene.  

Twee sessies

Ter herinnering geven wij u even aan op welke datum wij 

graag willen weten of u deelneemt aan deze informele 

gesprekken met het bestuur. Inmiddels is het thema 

Maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. de kynologie al 

op 20 juli besproken. Onderstaande thema’s staan nog 

op de agenda.

Thema: fokreglementen

Zijn alle fokregels nog van deze tijd? Wat is nodig en 

overbodig? Waar gaat het naartoe en waarom zijn er zo 

veel verschillen in reglementen voor soortgelijke rassen? 

Welke gezondheidstests zijn belangrijk of worden dat? 

Een open uitwisseling van gedachten en meningen 

tussen rasverenigingen.

10 augustus, aanvang 19.30 uur, locatie Schimmel 1885, 

Woudenberg. Aanmelden uiterlijk 3 augustus.

Thema: nieuwe diensten en/of activiteiten Raad van 

Beheer

Wat zouden nieuwe diensten of activiteiten van de Raad 

van Beheer kunnen zijn? Alle ideeën zijn welkom en 

kunnen worden bediscussieerd. Creativiteit en out of the 

box-denken staan voorop.

31 augustus, aanvang 19.30 uur, locatie Schimmel 1885, 

Woudenberg. Aanmelden uiterlijk 24 augustus.

Meedoen?

Praat u met ons mee? Stuur dan een e-mail aan  

leden@raadvanbeheer.nl met de data van uw voorkeur 

en de namen van de twee personen die willen deel-

nemen. Via dit e-mailadres kunt u ook nadere informatie 

verkrijgen. Wij rekenen weer op een paar fijne avonden, 

samen met u!

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

mailto:leden@raadvanbeheer.nl
https://www.dutchdogdata.nl/
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ADVIES OVER NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR ORWEJA

In opdracht van de Raad van Beheer en de Jagersvereniging heeft adviesbureau Sira 

Consulting gewerkt aan een advies voor de nieuwe organisatiestructuur van ORWEJA 

(Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden), het samenwerkingsverband van beide 

organisaties. Gebaseerd op een enquête, gesprekken en verdiepingssessies met alle 

betrokkenen, alsmede nieuwe, frisse ideeën, ligt er een advies waar beide organisaties zich nu over moeten buigen.

Missie en visie

De missie en visie zoals die uit het proces naar voren 

kwamen, luiden als volgt:

Missie: “Het bewaken en bevorderen van de rastypische 

jachteigenschappen en de jachtkwaliteiten van jacht-

honden.” 

Visie: “Het faciliteren van proeven en wedstrijden om 

daarmee ras- en jachtkwaliteiten van jachthonden te 

waarborgen. Dit doet ORWEJA door middel van duidelijke, 

landelijk uniforme regels, met herkenbare en (internatio-

naal) erkende diploma’s en deskundige keurmeesters.”

Kerntaken

Met de kerntaken moeten de missie en visie worden 

gerealiseerd:

1.   erkennen van organisaties die wedstrijden/proeven 

organiseren;

2.  opstellen en up-to-date houden van reglementen;

3.  opleiden, voordragen en waarborgen kwaliteit 

 jachthondenkeurmeesters;

4.  faciliteren van inschrijvingssysteem en uitslagen-

database;

5.  kwaliteitscontrole wedstrijden/proeven;

6.  interne communicatie en feedback ORWEJA;

7.  beleidsvorming.

Samenwerkingsstructuur

De missie, visie en kerntaken van ORWEJA worden, zo 

blijkt uit de gevoerde gesprekken en enquête, breed 

gedragen door alle partijen. Op basis van de hierover 

gevoerde gesprekken zijn de volgende uitgangspunten 

voor de nieuwe samenwerkingsstructuur vastgesteld:

1.   samenwerken vanuit gezamenlijk belang;

2.   overzichtelijke organisatiestructuur;

3.   een stichting als organisatievorm;

4.   overzichtelijke en transparante besluitvorming;

5.   heldere termijnen voor bestuurs- en commissieleden;

6.   structuur die past bij een vrijwilligersorganisatie;

7.   versterken capaciteit Bedrijfsbureau;

8.  transparant financieel toezicht.

Op basis van de deze uitgangspunten is een voorstel 

voor de nieuwe organisatiestructuur en -vorm uitgewerkt. 

Hierin is aangegeven uit welke onderdelen (bestuur, 

commissies en bureau) de organisatie is opgebouwd, 

welke taken en verantwoordelijkheden hierbij horen en 

hoe besluiten worden genomen. 

Besluitvorming

De beide besturen zullen zich op korte termijn over het 

advies buigen. Vervolgens zal een speciale werkgroep 

een concept-plan voorbereiden, dat vervolgens ter 

goedkeuring aan de Ledenraad van de Jagersvereniging 

en de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer 

zal worden aangeboden. Adviesbureau Sira zal bij die 

vergaderingen aanwezig zijn voor het geven van 

 toelichting. Nadat de besluitvorming heeft plaats-

gevonden, worden de verdere details bekendgemaakt.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

https://hartvoordieren.nl/


4Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 8   |   juli 2022 Raadar

International Cup For Waterwork 
Dogs 2022

Op 3 en 4 september aanstaande wordt op camping De Betuwe in Kesteren de International Cup For Waterwork 

Dogs 2022 gehouden. Deelnemers uit verschillende landen komen dan naar ons land om deel te nemen aan deze 

cup. De voorbereidingen voor dit weekend zijn in volle gang. Het belooft een prachtig evenement te worden. 

Binnenkort, na 24 juli aanstaande, weten we welke drie 

deelnemers Team NL zullen gaan vertegenwoordigen. De 

deelnemers trainen enorm hard om alle oefeningen 

onder de spreekwoordelijke ‘knie’ te krijgen. Ze moeten 

straks één oefening uitvoeren op het land en vier (van de 

in het totaal tien) in het water. Welke vier oefeningen dit 

zijn, wordt door middel van loting bepaald op de ochtend 

van de wedstrijd. Men kan per oefening maximaal 20 

punten behalen. Het team met de meeste punten wint de 

individuele beker, en het land met de beste resultaten 

wint de internationale cup. 

In de volgende Raadar stellen wij u voor aan de Neder-

landse selectie en geven dan verdere informatie over dit 

weekend. 

Kijk ook even op de Facebookpagina van de Commissie 

Waterwerk. 

OUD-VOORZITTER FCI RAFAEL DE 
SANTIAGO OVERLEDEN

Op 7 juli jl. overleed Rafael de Santiago, oud-voorzitter van de Fédéra-

tion Cynologique Internationale (FCI). Vele jaren diende De Santiago de 

kynologie in het algemeen, en de FCI in het bijzonder, in verschillende 

functies. Zo was hij onder meer penningmeester, vicevoorzitter en 

voorzitter (2013-2019). Zijn overlijden betekent een groot verlies voor de 

internationale kynologie.

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. 

https://www.facebook.com/commissie.waterwerk
https://www.facebook.com/commissie.waterwerk
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WEBINAR OVER VIJFDE PET MONITOR VAN TRENDPANEL 
GEZELSCHAPSDIEREN

Op 7 juli jl. organiseerde Trendpanel Gezelschapsdieren een gratis webinar rondom de vijfde Pet Monitor, met 

als thema ‘Sport en ontspanning met dieren’. Namens de Raad van Beheer waren Michèle Taffijn en Anne Plomp 

aanwezig als sprekers.

De Pet Monitor rapporteert over trends en ontwikke-

lingen in de gezelschapsdierensector. De monitor wordt 

geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren, dat 

wordt gecoördineerd door studenten en docenten van de 

Aeres Hogeschool Dronten en de HAS Hogeschool Den 

Bosch. Het doel van de Pet Monitor is het bieden van 

betrouwbare gegevens en goede onderbouwing van 

informatie aan de gezelschapsdierensector. Hiervoor 

wordt nauw samengewerkt met bedrijven, opleidingsin-

stituten en brancheorganisaties. Dit jaar is er onder 

andere een uitgebreid interview gehouden met drs. 

Laura Roest en Anne Plomp 

van de Raad van Beheer.

Sporten, werken en showen

Het webinar werd geleid door 

René van den Bosch. In het 

eerste gedeelte kwamen twee 

studenten van de Aeres 

Hogeschool Dronten aan het 

woord. Zij gaven algemene 

informatie over het tot stand 

komen van de Petmonitor 

2022 en de conclusies die zij 

hebben kunnen trekken. 

Daarna was het aan Anne Plomp en Michèle Taffijn van 

de Raad van Beheer om antwoord te geven op vragen 

omtrent sporten, werken en showen met honden. 

De laatste spreker was marketingexpert Klaas Dijkstra 

die vertelde hoe de gezelschapsdierensector kan 

omgaan met de media-aandacht op het gebied van 

dierenwelzijn. Bekijk het webinar

De Pet Monitor 2022 is digitaal en als gedrukt exemplaar 

aan te vragen bij Aeres Hogeschool. Ook de voorgaande 

edities zijn hier nog te bestellen. 

Michèle Taffijn (links) en Anne Plomp in actie, in het midden René van den Bosch

GEZOCHT: LEDEN WERKGROEP WIJZIGING STATUTEN & 
REGLEMENTEN

Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juni jl. is besloten een werkgroep in het leven te roepen met als taak het 

voorbereiden van wijzigingen van de statuten, huishoudelijk reglement, kynologisch reglement en reglement van 

orde voor de Algemene Vergadering. We zoeken vijf leden voor deze werkgroep.

Met de wijziging van de statuten heeft het bestuur – 

samen met de notaris – al flinke stappen gezet, maar de 

voorstellen zijn nog niet definitief. Het bestuur is op zoek 

naar maximaal vijf personen die zitting willen nemen in 

deze werkgroep. U hoeft geen jurist te zijn, maar affiniteit 

met de kynologische regels is wel gewenst. Van de 

werkgroep wordt inzet voor langere tijd verwacht, omdat 

het wijzigen van statuten en reglementen een uitge-

breide klus is. Het idee is om dit in fases te doen.

Interesse?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met het bureau van de Raad van Beheer, 

Dieuwke Dokkum (hoofd juridische zaken), e-mail:  

jurist@raadvanbeheer.nl of telefoon (020) 6644471.

https://vimeo.com/729159261/bb5cda798d
https://www.aereshogeschool.nl/petmonitor
mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
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Speciale aanbieding

10 nummers voor € 55,50

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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

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

PETscan 
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

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

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

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

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

Verenigingsdag Magyar Vizsla Fokkersvereniging 
Nederland 

Op zaterdag 25 juni jl. organiseerde de Magyar Vizsla Fokkersvereniging Nederland een verenigingsdag op het terrein 

van KC Nieuwegein. Voorzitter Hildeward Hoenderken bezocht het evenement namens de Raad van Beheer. Een 

geslaagde dag met een mooi aantal inschrijvingen en aanloop van bezoekers die geïnteresseerd zijn in het ras. 

De ochtend stond in het teken van een fokgeschiktheids-

keuring en een exterieurkeuring. De honden werden op 

een positieve en opbouwende manier gekeurd door 

keurmeester Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint. In de 

middag stonden er diverse workshops op de agenda, 

waaronder een drukbezochte workshop Jacht en diverse 

behendigheidsworkshops. Door het mooie weer kon er 

onder andere ook aan waterwerk worden gedaan, wat 

perfect uitkwam als voorbereiding op de Jacht Aanleg 

Test (JAT) die later dit jaar op de agenda staat en waar 

een watertest onderdeel van uitmaakt. 

Er waren verder diverse standjes en de kinderen 

konden zich tussen de bedrijven door uitleven op een 

springkussen.

https://www.onzehond.nl/raadar/
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
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RECTIFICATIE: TEAM NL WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY 
BEKEND

In de Raadar van juni jl. is helaas een onjuist bericht verschenen over de afvaardiging 

van Team NL naar het Wereldkampioenschap Agility in september. Hieronder geven 

wij het juiste bericht en de juiste teamindeling. Met excuses. 

Van 22 t/m 25 september wordt in Schwechat, Oosten-

rijk, het FCI Wereldkampioenschap Agility 2022 

gehouden. Uit een aantal selectiewedstrijden is het 

definitieve Team NL geformeerd, met als coaches Antal 

van Tienen en Esther Buth. Hieronder de combinaties.

Team Large

Wendy Willemse met Legend en Draig, Bianca van Gastel 

met Ffinics, Kim Tolner met Force, Nathalie de Korte met 

Brave (alle vijf Border Collies).

Team Medium

Janne Lise de Boer met Dali (Perro de Agua Español), 

Virginia Ouwehand met Liam (Miniature American 

 Shepherd), Monique v.d. Laarschot met Lovag (Mudi) en 

Patrick Driessen met Eep (Australian Kelpie).

Team Small

Jeanine Bekking met Sjinkie (Épagneul Nain Continental, 

Papillon), Jan Coumans met Yippie (Épagneul Nain 

Continental, Papillon), Michèle Taffijn met Dutch RePlay 

(Shetland Sheepdog) en Jasmijn van Vlimmeren 

 (Épagneul nain continental, Papillon).

Meer over het FCI Wereldkampioenschap Agility 2022 

vindt u op www.awc2022.at.

Locatie: Evenemententerrein Kasteel Doorwerth,  
 Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth
Organisatie: Stichting Gundogshow Holland
Meer informatie: www.gundogshow.nl

Gundogshow Holland 2022

ZONDAG 

4 
SEPTEMBER 

2022

http://www.awc2022.at
http://www.gundogshow.nl
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Daily Care

VOOR HONDEN MET  
INTOLERANTIES

MONO-PROTEIN SALMON*

www.eukanuba.nl - www.eukanuba.be

NIEUW
Speciaal recept verkleint 
het risico op ongewenste 
voedselreacties   

Graanvrij **:  
Hypoallergeen recept

Glutenvrije zoete aardappel als 
natuurlijke bron van vezels en 
mineralen 
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Maand Gratis Verzekeren
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 8 en 20 weken oud zijn, mag  

u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven.  

U draagt op die manier de beestjes verzekerd over.  

Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de  

mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van  

een verzekering. 

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

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

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

  Geheel vrijblijvend zonder verdere  
verplichting

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

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

  Een cadeautje van u voor  
uw klant

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

https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://www.eukanubabreederclub.nl/
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
https://petplanvoorfokkers.nl/registreren/
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windhondenrennen: Nederlands 
Kampioenschap EN Holland Cup 350 mEtEr 

Op 2 juli jl. werd op het terrein van de Windhondenrenvereniging Rijssen het Nederlands 

Kampioenschap 350 meter voor windhonden gehouden. Hieraan namen 65 honden deel, 

verdeeld over vier rassen: twee Afghaanse Windhonden, vier Greyhounds, zes Italiaanse 

Windhondjes en maar liefst 53 Whippets. 

Het Nederlands Kampioenschap kan worden behaald bij 

een start van vier of meer honden van een ras. Indien er 

drie honden van een ras aan de start komen, lopen deze 

voor de Holland Cup, evenals de nummers 7 t/m 12 van 

een ras met veel inschrijvingen. 

Nieuwe regels

Het was het eerste kampioenschap onder de nieuwe, 

tijdelijke, regels. Voorheen werden de Whippets en 

Italiaanse Windhonden gemeten en in twee grootte- 

klassen ingedeeld. Met ingang van dit wedstrijdseizoen 

lopen deze rassen in bepaalde gewichtsklassen. 

De honden liepen twee of drie keer de afstand van 350 

meter om tot de indeling voor de finales te komen. Met 

snelheden van zo’n 21/22 seconden over 350 meter (circa 

54 km/uur) ging het behoorlijk hard! 

’Formule 1’

Er waren veel mooie gelijkwaardige ritten te zien, maar in 

de finales ging het er natuurlijk echt om spannen! Het is 

indrukwekkend om te zien hoe zes honden tegelijk uit 

het starthok schieten en plankgas achter het haasje 

(bestaande uit repen plastic) aangaan. Het heeft wel iets 

van de Formule 1: als de favoriet een slechte start heeft 

en dan die hond zien werken, binnendoor, buitenom in de 

bocht, alles op alles zettend om te winnen en dan met 

een neuslengte verschil inderdaad als eerste over de 

streep te komen! Zelfs voor een gewone toeschouwer is 

dit heel spannend, laat staan voor de baasjes. De foto-

finish-apparatuur moest regelmatig geraadpleegd worden! 

Huldiging

De huldiging van de kampioenen vond zoals altijd 

aansluitend aan elke finaleloop plaats. Een mooi 

ere-dek, een krans en het Wilhelmus, het blijft speciaal. 

Windhondenrenvereniging Rijssen had alles tot in de 

puntjes verzorgd, alles liep op rolletjes en in een prima 

sfeer. Een groot compliment voor het bestuur en alle 

vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats. 

Afghanen...

Greyhounds...

Whippets net na de start...

Erehaag van kinderen voor de kampioenen... Alle kampioenen op een rij...
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Nederlands Kampioen

Italiaanse Windhondjes: Ganim’s Eve, teef, van A. Stout in 

een tijd van 28.31.

Whippets Teven Feather Weight, tot 12,499 KG                                              

Leila, van W. Bakker, in een tijd van 21.76 sec.

Whippets Reuen Feather Weight, tot 12,499 KG                                              

Air Force Born to Fly, van T. van Melis, in een tijd van 

22.17 sec.

Whippets Teven Welter Weight, 12,500 KG > 13,999 KG                                             

Mel Supersonic, van Van Lieshout / Helmstrijd, in een tijd 

van 21.92 sec.

Whippets Reuen Welter Weight, 12,500 KG > 13,999 KG                                             

One, van C. van Werde, in een tijd van 22.06 sec.

Whippets Gemengd Middle Weight 14,00 KG > 15,999 KG                                          

Madaki’s Iron Maiden, reu, van M. van Werde, in een tijd 

van 21.94 sec.

Whippets Gemengd Super Middle Weight 16,00 KG > 

18,499 KG                                             

Night Flash Tainted Lover, reu, M. Ackermans, in een tijd 

van 21.14 sec.

Greyhounds gemengd

Angry Angels Son of a Gun, reu, A. Hendriks, in een tijd 

van 20.44 sec.

Holland Cup                                                

Whippet Teven Feather Weight tot 12,499 KG                                 

Ghan Buri Ghan’s Sapphire Prim, van A. & A. Bakker, in 

een tijd van 23.45 sec.

Whippet Reuen Welter Weight 12,500 KG > 13,999 KG                                

Khamsin, van L. Tiemessen, in een tijd van 22.42 sec.

Whippets Gemengd Middle Weight 14,00 KG > 15,999 KG                                          

Snoopdog, reu, van R. Janssen, in een tijd van 22.17 sec.

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

Italiaanse windhondjes...

https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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BAER-TEST: ONDERZOEK NAAR COCHLEAIRE DOOFHEID 

De vraag of een hond goed ziet, ruikt of hoort, is soms moeilijk te beantwoorden. Als het gaat om het gehoor, wijst 

de BAER-test uit of de hond goed kan horen, zelfs heel precies per oor! In Nederland is deze test uit te voeren in 

Drachten, Eersel, Sneek en Zeist.

BAER staat voor Brainstem Auditory Evoked Response, 

ofwel een reactie in de hersenen na een geluidsprikkel. Bij 

de BEAR-test wordt er geluid (klikjes) direct in het te meten 

oor gebracht. Om die te kunnen horen, moet er overdracht 

zijn van het geluid in het oor (trommelvlies) zelf, maar moet 

het geluidssignaal ook naar de hersenen om daar verwerkt 

te worden. Daardoor kunnen honden commando’s leren 

maar bijvoorbeeld ook de deur van de voerkast herkennen. 

Elektrische stroompjes

Wanneer het signaal naar de hersenen gaat, geeft dit 

hele kleine elektrische stroompjes in de zenuwen. Door 

deze stroompjes te meten, weet de onderzoeker dat er 

overdracht is naar de hersenen. Omdat de stroompjes 

heel klein zijn, is het belangrijk deze precies te meten. De 

hond moet daarom heel stil liggen, anders kunnen de 

stroompjes die voor de aansturen van spieren verant-

woordelijk zijn de test verstoren. Daarom is een lichte 

roes verplicht bij dit onderzoek. Bij een ontstoken oor is 

de gehoorgang niet mooi vrij, wat de test verstoort. Het 

onderzoek kan dan niet worden uitgevoerd. Een pup 

moet oud genoeg zijn voor het onderzoek, minimaal zes 

weken. Soms is het dan nog niet helemaal duidelijk en is 

het advies om op drie maanden nog een keer te testen. 

Rassen

Bepaalde rassen hebben meer kans op cochleaire doof-

heid. Bij de ontwikkeling van het oor is het belangrijk dat 

kleine haartjes in het oor meetrillen op de geluidsgolven. 

Het bewegen van de haartjes geeft een elektrisch 

stroompje. Bij sommige rassen zijn deze haartjes niet goed 

ontwikkeld en trillen onvoldoende. Dit gebeurt voornamelijk 

als de haren “geen kleur” hebben. We zien dan ook vaker 

dat pups van deze rassen die albino (wit) of merle zijn, last 

hebben van doofheid. Je kan niet op de kleur zeggen of 

een hond doof is, dus testen blijft belangrijk. 

Fokadvies

Het is verstandig om dit onderzoek bij honden van de 

volgende rassen uit te voeren: Australian Cattle Dog, Bull 

Terrier, Dalmatische Hond en Parson Russell Terrier. 

Omdat er een genetische achtergrond is, is het belangrijk 

om honden die aan één of twee oren doof zijn, niet in te 

zetten voor de fokkerij.

Meer over de BEAR-test vindt u op onze website

lees verder op p. 12

Beeldverslag BEAR-test 
Met dank aan Dierenziekenhuis Drachten (Sander van Doorn) en fokkers Marcel en Judy Steenkamp 

(kennelnaam Nebari) laten we aan de hand van een aantal foto’s zien hoe de BAER-test werkt. De pup op de 

foto’s is onder narcose

Bij elk gezondheids-

onderzoek moet de 

identiteit van de hond 

gecontroleerd wordt. 

Bij een nestje is het 

soms zelfs voor de 

fokker moeilijk om de 

pups uit elkaar te 

houden. Het chip-

nummer is uniek en 

geeft meteen aan 

welke pup het is!

Het onderzoeken van 

het oor is een vast 

onderdeel. Wanneer er 

een oorontsteking is of 

een andere oorzaak 

waardoor de gehoor-

gang niet vrij is, kan het 

onderzoek niet worden 

uitgevoerd.

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/cochleaire-doofheid/
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Junior Open Agility WERELDKAMPIOENSCHAP FINLAND

Van 14 tot en met 17 juli jl. werd in Vantaa, Finland, het Junior Open Agility Wereldkampioenschap gehouden. 

Voor Nederland deden zes junioren mee. Sandy Kalkhuis (9) met haar hondjes Puppin (Large) en Dippie (Medium) 

behaalde de tweede plek overall in de categorie ‘onder 12’! Verslag van coach Wendy Willemse.

Na twee jaar geen internationaal juniorentoernooi 

genoten de junioren ervan om hun internationale Agili-

ty-vrienden weer te zien. Alle junioren deden enorm hard 

hun best met hun beste maatjes. Supermooie dingen 

zagen we van hen, waarbij ze op mentaal gebied een 

ontzettende groei doorgemaakt hebben… Wat een 

geweldige sfeer heerste er in Team NL! De oudste namen 

de jongste mee op sleeptouw en iedereen stak elkaar 

een hart onder de riem wanneer dat nodig was. 

Teleurstellingen horen altijd bij een sport beoefenen, 

zeker op wereldniveau. Maar wat hebben deze meiden 

zich daar als echte sporters doorheen geslagen. Alleen al 

daardoor zijn ze voor ons allemaal kampioenen!

Met dank aan de Raad van Beheer voor het uitzenden 

van dit team, de supporters en de ouders van de 

junioren. En natuurlijk dank aan Royal Canin voor het 

sponsoren van de wedstrijdkleding van ons Team NL.

Er zitten kleine naaldjes in 

de huid, bij het linker- en 

het rechteroor, achterop 

het hoofd en nog eentje 

bij de rug/staart. Hierdoor 

zijn de kleine stroompjes 

te meten. Er is een 

speciaal apparaat dat de 

klikjes (geluid) geeft en 

tegelijkertijd de reactie 

meet.

Na de test mogen de 

pups hun roesje 

uitslapen en kunnen 

daarna weer mee 

naar huis. 

Het resultaat was 

vandaag erg goed, 

alle pups en zelfs alle 

oren waren in orde. 

Het complete Team NL vlnr bovenste rij: Wendy Willemse 

(coach), Shauna Kap & Yippie (Border Collie x Kelpie), Lisanne 

Stoutjesdijk & Woody (Border Collie) en Free Wifi (Epagneul 

Nain Continental), Femke van Winkoop & Whisky (Epagneul 

Nain Continental) Jasmijn en Iris van Vlimmeren (coaches).

Vlnr onderste rij: Sandy Kalkhuis & Puppin (Kruising) en Dippie 

(Shetland Sheepdog), Lysianne van Proosdij & Elsa en Lennie 

(Shetland Sheepdog), Ilse Mouwen & Bessie (Border Collie).

Sandy Kalkhuis (op beide foto’s links) werd tweede in de 

klassen Large (boven) en Medium
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WORLD DOG SHOW 2020 IN MADRID

Van 24 tot en met 26 juni jl. werd in de Spaanse hoofdstad Madrid de wegens corona uitgestelde World Dog Show 

2020 gehouden. Plaats van handeling waren de IFEMA-expositiepaviljoens, waar meer dan 16.500 honden van 250 

rassen en hun begeleiders bijeenkwamen. Voorafgaand werd op 23 juni de eendaagse RSCE Winner Show gehouden. 

Van 23 t/m 26 juni waren er drie verschillende shows: 

RSCE Winner, World Dog Show 2020, en de CAC Specialty 

Show. Tijdens deze vier dagen kon je, naast de shows, 

deelnemen aan allerlei activiteiten die te maken hebben 

met de hondenwereld, zoals conferenties, workshops, 

presentaties en natuurlijk stands bezoeken waar je alles 

kon kopen wat je nodig hebt voor je hond. Het evenement 

werd georganiseerd door de Real Sociedad Canina 

Española (RSCE), de FCI en IFEMA Madrid. De honden 

werden beoordeeld in 70 wedstrijdringen door meer dan 

honderd keurmeesters van meer dan dertig verschillende 

nationaliteiten. In totaal werden vijf paviljoens gebruikt met 

een totale oppervlakte van 70.000 vierkante meter. 

Koningin op bezoek

Koningin Sofia van Spanje kwam vrijdag op bezoek. De 

moeder van koning Felipe is een groot hondenliefhebster 

en had de dag van haar leven. Ze liet zich uitgebreid 

Best In Show werd de Foxterriër Draadhaar ‘Funfair Foxhouse’ van de Italiaan Davide Valli

Tussendoor was er ruimte voor show en dans...

Koningin Sofia op bezoek, die veel langer bleef dan 

 oorspronkelijk gepland
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informeren over de viervoeters die op de beurs te zien 

zijn. Ze bezocht workshops, shows en sprak met fokkers. 

Koningin Sofia werd langs de stands geleid door de 

organisatoren, daarbij werd ze vergezeld door de staats-

secretaris van Landbouw en Natuur en enkele topbe-

stuurders uit de landbouwsector.

Winnaars

De Spaanse BIS-keurmeester Rafael Malo Alcrudo wees 

de Foxterriër Draadhaar ‘Funfair Foxhouse’ van de 

Italiaan Davide Valli aan als Best In Show (BIS). 

Reserve-BIS werd de Engelse Bulldog ‘Amen Ra Palo 

Seco’ van de Peruaanse Maria Del Pilar Derteano Saenz, 

derde BIS werd Old English Sheepdog ‘Bottom Shaker 

the Greatest Picture’ van de Hongaar Jozsef Koroknai en 

vierde BIS werd Kaninchen Dashond Ruwhaar ‘Almarxils 

Tuatara’ van de Spanjaard Noel Garrigos Mateo. 

Sao Paolo

De World Dog Show in Madrid was de met twee jaar 

vertraagde editie van 2020, die de organisatie toch door 

wilde laten gaan. Daarom zijn er in 2022 twee World Dog 

Shows. De tweede editie van dit jaar zal op 10 en 11 

december aanstaande plaatsvinden in Sao Paolo, Brazilië. 

De organisatie daarvan is in handen van de Braziliaanse 

kennelclub Confederaçao Brasileira de Cinofilia (CBKC). 

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:

Reserve-BIS 

werd de Engel-

se Bulldog 

‘Amen Ra Palo 

Seco’

Best In Show-hond ‘Funfair Foxhouse’ in actie

Derde BIS, Old English Sheepdog ‘Bottom Shaker the 

 Greatest Picture’, in actie...

Vierde BIS Kaninchen Dashond Ruwhaar ‘Almarxils Tuatara’ 

in actie... 

http://www.puppyverschillen.nl
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VERSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AGILITY

Op 25 en 26 juni jl. werd op het terrein van KC Canida in Venlo het Nederlands Kampioenschap Agility gehouden 

- voor het eerst sinds drie jaar! Dit jaar werd voor het eerst ook gestreden voor het Nederlands Kampioenschap in 

de Intermediate-klasse. De Commissie Agility die het evenement organiseerde, is blij en trots met een mooie serie 

Nederlandse Kampioenen Agility 2022. 

Het veld lag er weer goed bij, de ringen waren strak 

uitgezet, de tribunes opgebouwd en het kampeerveld 

vol. De keurmeesters hadden zaterdag voor de prese-

lectie mooie, uitdagende parcoursen neergezet. Na de 

traditionele vlaggenparade volgde een spannende en 

zonnige zaterdag waarna alle finalisten bekend waren.

Spannend

Na een goede nachtrust was op zondag de spanning wel 

te voelen. Na de junioren mochten de Small- en Medi-

um-deelnemers de spits afbijten met een leuke, maar 

toch niet al te pittige jumping. Na de jumping van de 

Intermediate- en Large-deelnemers was de eerste 

ranking, en dus ook de startvolgorde, voor het vast 

parcours bepaald. De vast parcoursen waren spannend 

– niet alleen om te lopen, maar zeker ook om naar te 

kijken! Het publiek leefde intens mee met alle lopers, 

teleurgesteld bij tegenslag, en juichend bij prachtige 

foutloze rondjes. 

Winnaars senioren

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Large-klasse: Kim 

Tolner met Force. Tweede werd Wendy Willemse met 

Draig en derde Tanja Wiersma met Twilight.

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Intermediate-klasse: 

Sasja Plug met Maybe. Tweede werd Peter Kemper met 

Feng en derde Margreet Muurling met Happy.

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Medium-klasse: Kim 

Stam met Winnie. Tweede werd Virginia Ouwehand met 

Liam en derde Janne Lise de Boer met Dalí.

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Small-klasse: 

Michelle van Gool met Fientje. Tweede werd Iris van 

Vlimmeren met Free Wifi en derde Michèle Taffijn-du 

Bois met Dutch Replay.
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Winnaars Large-klasse Winnaars Intermediate-klasse

Winnaars Medium-klasse Winnaars Small-klasse

lees verder op p. 16
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Winnaars junioren

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Large-klasse: Jamila 

Peperkamp met Kick

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Intermediate-klasse: 

Shauna Kap met Shiva

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Medium-klasse: 

Lysianne van Proosdij met Lennie

 →  Nederlands Kampioen 2022 in de Small-klasse: Bram 

Hoogeveen met Quinta

Met dank aan partner Royal Canin en alle vrijwilligers die 

deze wedstrijd (mede) mogelijk hebben gemaakt!

FCI-SANCTIES TEGEN DE RUSSISCHE KYNOLOGISCHE 
FEDERATIE

In de vergadering van de General Assembly in Madrid op 21 juni jl. heeft de FCI besloten de Russische 

Kynologische Federatie (RKF - Russische Kennelclub) uit te sluiten van FCI-gerelateerde evenementen, 

commissies, comités en werkgroepen. Dit op basis van beschuldigingen van de Oekraïense Kennelclub. 

De sancties houden in dat het RKF-keurmeesters, 

-officials, -vertegenwoordigers en nationale teams (in het 

kader van FCI kampioenschappen) verboden is deel te 

nemen aan FCI-gerelateerde evenementen en/of plaats 

te nemen in commissies, comités of werkgroepvergade-

ringen. De maatregel blijft tot nader order geldig.

GOUDEN ERESPELD VOOR KEURMEESTER FRANS KUIPER

Op 2 juli jl., tijdens het Nederlands Kampioenschap 350 meter voor windhonden in Rijssen, kreeg keurmeester 

Frans Kuiper de Gouden Erespeld van de Nederlandse kynologie uitgereikt uit handen van Raad van Beheer-

bestuurslid Els Siebel, samen met de voorzitter van de Commissie voor de Windhondenrensport Herman Grootaers 

en het bestuurslid van Windhondenrenvereniging Rijssen, Freddy Lampre. Zie onderstaande foto.

Frans heeft zich gedurende een 

zeer lange reeks van jaren 

buitengewoon verdienstelijk 

gemaakt voor de kynologie. Hij 

kwam in de windhondenrensport 

in 1975 en leerde in deze sport 

ook zijn vrouw Willie kennen die 

toen Whippets had. Met dit ras 

fokten zij een nestje. Frans 

maakte in 1979 de overstap naar 

de Greyhounds, waarmee hij 

fokte onder de kennelnaam 

Wilfra’s Home. Hij werd in die tijd 

lid van het bestuur van Wind-

hond en renvereniging Rijssen en 

in 1978 werd hij benoemd tot 

jurylid voor het baanrennen. In 

de jaren ’90 nam hij ook de 

functie van renleider op zich. 

De eerste verre wedstrijd van 

Frans was het Europese 

Kampioen schap in Genève waar 

hij deelnam met Desmond 

Daylight. Ook werd hij in 2011 

Nederland Kampioen met zijn 

Greyhound Cherry Express. 

Frans treedt in 2022 nog 

driemaal op als keurmeester. 

Daarna zet hij een punt achter 

zijn loopbaan als keurmeester 

in de windhondenrensport, 

omdat zijn vrouw hem helaas 

niet meer kan vergezellen naar 

de renbaan. 

Els Siebel, bestuurslid RvB, Frans Kuiper, Herman 

Grootaers, vz van de Commissie voor de Wind-

hondenrensport
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KORT VERSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
WERKHONDEN

Het Nederlands Kampioenschap voor Werkhonden is een jaarlijks hoogtepunt voor de IGP-sporters. Het gaat 

dan ook niet alleen om de titel Nederlands Kampioen, maar ook om de tickets voor het Wereldkampioenschap 

dat in september in Radnice Nad Labem in Tsjechië wordt gehouden. Nederlands Kampioen werd Frans van de 

Meerendonk met zijn Duitse Herder ‘Okan vd Dalenberghütte’, tweede Manon Dillenius met haar Mechelse Herder 

‘Aikido vom puren Leben’ en derde Denise Tesink met Mechelse Herder ‘Bullet Mapet’.

Omdat tijdens corona een aantal wedstrijdhonden 

afzwaaiden vanwege hun leeftijd en jonge honden niet 

optimaal konden trainen, was de verwachting dat er zo 

rond de 25 deelnemers zouden zijn. Het werden er 39... 

Dat alleen al was een geweldige opsteker. 

Goed geregeld

VDH-kringgroep Schijndel organiseerde het evenement 

en zoals we dat van deze kringgroep gewend zijn: strak 

en met Brabantse gezelligheid. Eerst het onderdeel 

Speurwerk: ga er maar aan staan, 39 sporen van mini-

maal 600 pas leggen in deze tijd van het jaar. De boeren 

hebben of net gemaaid, net gegierd of het gras is veel te 

lang. Toch had de kringgroep het voor elkaar gekregen 

om gelijkwaardige speurvelden te regelen. Een goed 

ingewerkt speurteam zorgde voor de rest. 

De onderdelen Gehoorzaamheid en Pakwerk werden 

afgewerkt op het kringgroepterrein dat hiervoor uiter-

mate geschikt is. Keurmeesters die streng keurden, 

spoorleggers die de sporen op een sportieve wijze en 

conform de reglementen legden, en pakwerkers die de 

honden testen zoals het hoort. Al deze ingrediënten 

gaven een geweldig sportweekend met veel publiek en 

een geweldige sfeer.

Team NL

Laat op de zondagmiddag volgde de prijsuitreiking die 

volgens een strak protocol werd uitgevoerd. Jos Beck, 

jarenlang coach van het Nederlands WK-team, werd 

bedankt voor zijn inzet en de nieuwe coach Ron Corne-

lissen werd voorgesteld.

Het WK-team dat zich plaatste, wordt gevormd door 

Manon Dillenius en Denise Tesink met Mechelse Herders, 

en Frans van de Meerendonk, Steve Edery en Sjacky 

Cnossen met Duitse Herders.

Okan vd Dalenberghütte in actie

Denise Tesink met Bullit Mapet
Perra vom Schloss Lupus in actie

Manon Dillenius 

meldt af bij 

keurmeester 

Berry 

 Kleinhesselink
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ZILVEREN ERESPELD VOOR KEURMEESTER JOHN FEIJEN

Alweer even geleden, op 8 april jongstleden, ontving veldwerkkeurmeester John Feijen de Zilveren Erespeld van 

de Raad van Beheer uit handen van collega-keurmeester Mark van Eekert. John kreeg de onderscheiding voor zijn 

grote inspanningen voor de jachthond in het algemeen en voor de jagende Teckel in het bijzonder.

John Feijen is al meer dan 

twintig jaar keurmeester voor 

veldwerkwedstrijden in de 

categorie Dashonden, Zweet-

honden en Terriërs en in de 

categorie Lopende honden.

Onder de kennelnaam Van Het 

Bessenveld heeft hij meerdere 

Nederlandse en Internationale 

werkkampioenen gefokt en 

grote nationale en internatio-

nale prijzen en titels in de 

wacht gesleept. 

Ook als voorjager heeft John 

zich bewezen, met vele 

nationale en internationale 

werktitels voor het werken 

onder èn boven de grond. 

Voor vele keurmeesters in 

opleiding tot veldwerkkeur-

meester is John een geziene 

vraagbaak en mentor. Op dit 

moment biedt hij voorjagers de 

gelegenheid het vak van 

zweetwerk te leren kennen en 

biedt hij rasverenigingen de 

gelegenheid veldwerkwed-

strijden te organiseren.

Boek: ‘VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN’ 
bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU !
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nu  
€ 19,95!

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:

 →  20 augustus Nederlandse Terriër Unie, Apeldoorn, 

superbedlington@gmail.co CAC

 →  27 - 28 augustus Hondententoonstelling Rotterdam 

CAC/CACIB alle rassen

 →  4 september Gundogshow Kasteel Doorwerth/

Jachtmuseum   CAC

 →  10 - 11 september IJsselshow, Zwolle  

CAC, alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
mailto:superbedlington@gmail.co
www.dogshowrotterdam.nl
http://www.gundogshow.nl
http://www.gundogshow.nl
https://www.facebook.com/IJsselshow
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
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GESLAAGDE KENNIS TOUR-LEZING HERMAN HAZEWINKEL

Op dinsdag 28 juni jl. hield prof. dr. Herman Hazewinkel in Berlicum zijn Kennis Tour-sessie ‘Heupdysplasie, 

elleboogdysplasie en andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen’. De toehoorders 

waardeerden de sessie met een 8 voor de inhoud en een 8,2 voor de spreker. 

Tijdens zijn lezing toonde Herman Hazewinkel hoe rönt-

genopnamen gemaakt worden en wat daarop te zien kan 

zijn, en liet hij beelden zien van honden die lijden aan de 

verschillende soorten van dysplasie. Patella luxatie (PL) is 

een aandoening die tot permanente of wisselende kreu-

pelheid kan leiden, waarbij de diagnose níet op de rönt-

genfoto, maar bij de hond zelf gesteld moet worden door 

de beoordelend dierenarts. Hazewinkel toonde de wijze 

van onderzoek en besprak de verschillende graderingen. 

Tot slot ging hij nog in op enkele minder vaak voor-

komende erfelijke skeletaandoeningen waarop niet wordt 

gescreend in Nederland, zoals de ziekte van Calvé-Legg-

Perthes, Craniomandibulaire Osteopathie, Erfelijke 

Elleboogluxatie, Dwerggroei en spondylose.

Volgende sessie

Op donderdag 25 augustus 

houdt Ronald Mouwen voor de 

tweede maal zijn lezing ‘Verant-

woord actief met je hond’, deze 

keer in Mercure Zwolle. Verant-

woord actief met je hond is 

essentieel voor iedereen die op 

een verantwoorde manier wil 

sporten met zijn of haar hond. 

Deze lezing is breed inzetbaar 

voor alle hondensporten. Ook levert de lezing A15 

nascholingspunten op voor kynologisch instructeurs. 

Meer informatie en aanmelden op onze website 

Een uitverkochte zaal volgt met belangstelling de lezing van 

Herman Hazewinkel

Sessiethema’s Spreker Datum Locatie

Verantwoord actief  met je hond Ronald Mouwen Donderdag 25 augustus
Mercure, Zwolle
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Gangwerk in beweging
Rob Douma en 
Dick Rutten

Zaterdag 29 oktober
Schimmel1885, Woudenberg
Ochtend en middagsessie

Juridische onder-steuning van de 
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten Donderdag 10 november
Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Overige Kennis Tour-sessies in 2022

LAAT UW HOND 
NIET IN DE AUTO!

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour22
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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IN ONZE HOND: KORT KYNOLOGISCH NIEUWS

In het glossy hondenmagazine Onze Hond van komende 

maand vindt u een aantal korte berichten, onder meer over het 

Jaaroverzicht 2021, de nieuwe duurzame sportkledinglijn, een 

nieuw officieel record Flyball en het eerste nestje Ciobanesc 

Romanesc Mioritic. 

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website 

Hulphond Nederland zoekt 
gastgezinnen

Hulphond Nederland is op zoek naar gezinnen die opgroeiende pups - toekomstige hulphonden - een warm 

huis willen bieden. Gastgezinnen zorgen voor de pup tot aan het moment dat hij zijn opleiding start in het 

opleidingscentrum te Herpen. In het gastgezin wordt de basis gelegd voor een goede hulphond, die in zijn latere 

leven veel kan betekenen.

Gedurende de eerste 1,5 jaar van zijn leven woont een 

hulphond-in-wording bij een gastgezin. Hier wordt hij 

opgevoed tot rustige en sociaalvaardige hond en leert de 

eerste basiscommando’s, altijd zonder druk of dwang. Bij het 

gastgezin komt hij in allerhande situaties terecht en leert op 

iedere denkbare plek zijn rust te vinden en zich te gedragen. 

Onmisbaar

Zonder gastgezinnen die goed voor de honden zorgen, 

kan Hulphond Nederland zijn werk niet doen. Liefdevolle 

gastgezinnen met een rijk sociaal leven, die zin en tijd 

hebben om veel in de pup te investeren en bereid zijn om 

samen met Hulphond Nederland de pup op te voeden, 

zijn dan ook onmisbaar. Daarom is de organisatie steeds 

op zoek naar gezinnen die de pups, tot aan het moment 

dat zij hun opleiding starten in het opleidingscentrum te 

Herpen, een warm thuis willen bieden. Uiteraard wordt u 

intensief begeleid en worden alle kosten vergoed. 

Meer weten?

Wilt u meer weten of u aanmelden voor deze mooie en 

belangrijke taak? Ga dan naar de website van Hulphond 

Nederland. 

Kort kynologisch nieuws  

Jaaroverzicht 2021: genieten van honden ondanks corona
De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht uit van hoogte-
punten in de Nederlandse kynologie. Daarin lees je waar de Raad van Beheer anno nu 
voor staat: gezonde en sociale honden. Het Jaaroverzicht 2021 blikt terug op het 
tweede coronajaar, dat onder meer resulteerde in een recordaantal van bijna 42.000 
afgegeven stambomen.
In deze ‘Houden van honden in woord en beeld’, dat circa 140 pagina’s telt, worden de 
hoogtepunten van de Nederlandse hondenwereld van 2021 prachtig in beeld gebracht. 

Highlights en thema’s
In het Jaaroverzicht vind je onder meer per maand gerangschikte highlights. Daar-
naast behandelt het een aantal thema’s, waaronder uiteraard de wijze waarop de Raad 
van Beheer is omgegaan met (beperkingen van) de coronacrisis, de verdere uitrol van 

IT4Dogs, de brachycefale hondenrassen, gezond-
heidsbeleid, lokale kynologie, de Kennis Tour 2021, 
en de hondensport-evenementen en -tentoonstellin-
gen. Daarnaast worden gewaardeerde overleden 
kynologen en jubilea vermeld, alsmede de kynologi-
sche cijfers over 2021. Je kunt de bladerversie van het 
Jaaroverzicht 2021 (en voorgaande edities) digitaal 
bekijken of een gedrukt exemplaar bestellen via 
www.houdenvanhonden.nl/jaaroverzicht. 

Raad van Beheer Youth Zomerkampen 2022 
Dit jaar organiseert de Raad van Beheer weer twee Zomerkampen voor de jeugd. Op vrijdag 12 en zaterdag 
13 augustus is het Youth Zomerkamp voor deelnemers van 8 tot en met 13 jaar en hun hond. Van maandag 
15 t/m 17 augustus is het kamp voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar en hun hond. 
De Raad van Beheer heeft veel aandacht voor de jeugd, de kynologen van de toekomst, en heeft daarvoor een 
eigen jeugdclub: Raad van Beheer Youth. Deze club organiseert verschillende activiteiten voor jeugdige 
hondenliefhebbers. De afgelopen maanden is de organisatie hard bezig geweest om ook dit jaar weer een 
verrassend programma op te stellen voor beide kampen. Dat belooft vol te zitten met leuke en leerzame 
activiteiten, zoals workshops en clinics van tal van sporten die je met je hond kunt doen. Ook gaan de jonge-
ren weer creatief aan de slag, worden er allerlei spellen gespeeld en wordt het ook in de avond gezellig.
Meer informatie over de Youth Zomerkampen vind je op www.houdenvanhonden.nl. 
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Team NL wereldkampioenschap Agility bekend
Van 22 t/m 25 september wordt in Schwechat, Oostenrijk, het FCI Wereldkampioenschap 
Agility 2022 gehouden. Uit een aantal selectiewedstrijden is het definitieve Team NL gefor-
meerd, met als coaches Antal van Tienen en Esther Buth. Hieronder de combinaties.

Team Large: Wendy Willemse met Legend en Draig, Bianca van Gastel met Ffinics, Kim Tolner 
met Force, Nathalie de Korte met Brave (alle vijf Border Collies).
Team Medium: Janne Lise de Boer met Dali (Perro de Agua Español), Virginia Ouwehand met 

Liam (Miniature American Shepherd) , Monique v.d. Laarschot met 
Lovag (Mudi) en Patrick Driessen met Eep (Australian Kelpie).
Team Small: Jeanine Bekking met Sjinkie (Épagneul Nain Continental, 
Papillon), Jan Coumans met Yippie (Épagneul Nain Continental, 
Papillon), Michèle Taffijn met Dutch RePlay (Shetland Sheepdog) en 
Jasmijn van Vlimmeren (Épagneul nain continental, Papillon).

Meer over het FCI Wereldkampioenschap Agility 2022 vind je op 
www.awc2022.at.

Nieuwe duurzame kledinglijn 
voor landenteams 
Dit jaar voert de Raad van Beheer een 
duurzame kledinglijn in voor landen-
teams. Het is de bedoeling deze kle-
dinglijn meerdere jaren te gebruiken. Er 
is gekozen voor een combinatie van het 
merk Craft en Clique. De eerste kleding 
is besteld voor de WK-teams FCI 
Obedience en het EO-team Junioren 
Agility. Aan de kledinglijn voor 
supporters wordt nu hard gewerkt. 

Het jaaroverzicht zit vol met prachtig beeldmateriaal, 
onder meer van hondensportevenementen.
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https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh07_raadar-xl.pdf
https://hulphond.nl/help-mee/gastgezin-worden
https://hulphond.nl/help-mee/gastgezin-worden
https://hulphond.nl/
http://www.databankhonden.nl
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GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren 

fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij 

een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de 

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

landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal 

aangeboden kan worden. 

Ervaren fokkers gezocht!

Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 170 deelnemende 

fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking 

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

oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere 

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

op prijs gesteld! Kijk ook op onze website 

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

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

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

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

op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

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.

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/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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Een van de kerntaken van de Raad van Beheer is het beheer van het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Met 

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

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

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

uur per week op zoek naar een 

FUNCTIONEEL BEHEERDER/PRODUCT OWNER (M/V)

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

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

Waar je aan werkt

 →  Je kent onze systemen door en door en zorgt voor 

het beheer, onderhoud en verbeteren van onze 

IT-organisatie.

 →  Je beheert onze backlog en vertaalt 

gebruikerswensen naar user story’s, stemt deze af 

met onze ontwikkelpartner en begeleidt dit tot en 

met de release.

 →  Je werkt samen met collega’s om van projecten een 

succes te maken.

 

Profiel

Wij denken dan aan iemand die:

 → brede interesse en affiniteit heeft met IT;

 → goed kan luisteren naar collega’s en klanten;

 →  analytisch en nieuwsgierig is en (werk)processen 

snel doorziet;

 → proactief en zelfstandig kan werken;

 →  op hbo-werk- en denkniveau functioneert met enkele 

jaren relevante werkervaring.

Wat bieden wij?

 →  Een uitdagende en gevarieerde baan in een non-

profitorganisatie met open cultuur, waarin collega’s 

er samen een succes van maken. Naast een 

marktconform salaris bieden wij goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals:

 → goede pensioenregeling;

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

 →  mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het 

volgen van cursussen en trainingen;

 → enthousiaste collega’s om mee samen te werken.

 

Interesse?

Wij ontvangen graag voor 14 augustus 2022 je sollici-

tatiebrief en CV per e-mail: 

personeelszaken@raadvanbeheer.nl, gericht aan 

directeur Rony Doedijns. Heb je vragen over deze 

functie, neem dan contact op met Rony Doedijns, 

telefoon (06) 30598917.

LAAT UW  
HOND  

NIET IN DE 
AUTO!

mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face-

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

en share onze berichten op Facebook.

10 augustus 2022:   zomerse ledensessie over 

fokreglementen, Schimmel 1885, 

Woudenberg

12-13 augustus 2022:   Youth Zomerkamp voor 8 t/m 13 

jaar, Delft

15-17 augustus 2022:   Youth Zomerkamp voor 13 t/m 21 

jaar, Delft

20 augustus 2022:   Dag van de Werkhond, Wouden-

berg

21 augustus 2022:   Buitengewone Algemene 

Vergadering Raad van Beheer 

(uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen), 

locatie nog niet bekend

31 augustus 2022:   zomerse ledensessie over 

nieuwe diensten/activiteiten 

Raad van Beheer, Schimmel 

1885, Woudenberg

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen in Nederland. Let op: De inschrijving voor 

een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

