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NIEUWJAARSWENS VOORZITTER RAAD VAN BEHEER

Op Nieuwjaarsdag hield voorzitter Hildeward Hoenderken een korte onlinetoespraak via ons YouTube-kanaal en 

Vlogs4Dogs. Hieronder de complete tekst.

‘Gelukkig nieuwjaar! Trots kunnen wij terugkijken op het 

afgelopen jaar, waarin veel gerealiseerd is. Wederom een 

coronajaar, waarin er uitdagingen waren voor onze 

verenigingen om activiteiten te organiseren, maar ook 

een jaar waarin er veel meer stamboomhonden zijn 

gefokt dan verwacht. Daarom hebben wij besloten de 

tarieven van onder andere de stambomen niet te 

verhogen voor 2022. Tevens hebben wij grote stappen 

genomen in het gezondheids- en welzijnsbeleid van de 

Raad van Beheer en onze aangesloten rasverenigingen. 

‘Graag wil ik namens het bestuur van de Raad van 

Beheer al onze aangesloten fokkers bedanken voor alle 

liefde en passie die zij in de fokkerij stoppen. Ook wil ik 

alle vrijwilligers van verenigingen bedanken voor hun 

inzet, op het veld, in de kantine of binnen een commissie. 

Tot slot wil ik alle medewerkers van de Raad bedanken 

voor hun werk in deze turbulente tijden. Ook in het 

nieuwe jaar zullen dingen goed gaan, maar ook niet goed 

gaan. Wij blijven in ieder geval onze uiterste best doen 

voor jullie. Heel veel gezondheid en geluk gewenst voor 

2022. Ik hoop u snel weer te zien!’

Bekijk de video in Vlogs4Dogs

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

https://www.youtube.com/watch?v=8_u4oWuraKI&t=7s
https://www.dutchdogdata.nl/
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CONVENANT STELT AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR 
STAMBOOMAFGIFTE BRACHYCEFALE RASSEN

De Raad van Beheer heeft convenanten gesloten met de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN), 

Hollandse Bulldoggen Club (Franse Bulldog), Shih-Tzu Club Nederland (STCN), Vereniging van Fokkers en 

Liefhebbers van de Mopshond in Nederland (Commedia) en Boston Terrier Club Nederland (BTCN). In de 

convenanten worden voor het verkrijgen van een stamboom aanvullende voorwaarden gesteld. De convenanten 

gelden per 14 januari 2022.

Pups waarvan de ouders niet aan de in het convenant 

gestelde voorwaarden voldoen, krijgen geen stamboom. 

Dit geldt voor alle nesten, ongeacht of de fokker wel of 

niet lid is van de rasvereniging. 

Voorwaarden

Voorwaarden die gelden voor dekkingen vanaf 14 januari 

2022 voor ouderdieren die voor de fokkerij worden ingezet:

 →  positieve uitslag Respiratory Function Grading Scheme 

(BOAS-screening) van the Kennel Club & University of 

Cambridge (deze geldt voor de Engelse Bulldog, Franse 

Bulldog en Mopshond, voor de overige rassen de 

BOAS-Raad van Beheer-test);

 → oogonderzoek brachycefale rassen;

 → patella luxatie-onderzoek;

 →  natuurlijke geboorte versus keizersnede; maximaal 

tweemaal keizersnede.

Uiteraard gelden naast de regels van het convenant ook 

de regels uit het Kynologisch Reglement.

Controle

Sinds 14 januari wordt er op deze nieuwe, aanvullende 

voorwaarden gecontroleerd. Inmiddels is er een groep 

dierenartsen getraind om deze onderzoeken uit te 

kunnen en mogen voeren (zie ook fotoreportage). 

lees verder op p. 3

Op 18 december jl. werd een groep Nederlandse dierenartsen opgeleid om brachycefale (kortsnuitige) honden te onderzoeken 

op het Brachycefale Obstructief “Airway” Syndroom (BOAS) - een verzamelterm voor gezondheidsproblemen met de ademha-

ling en het oog.
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De dierenartsen die deze onderzoeken uitvoeren, vindt u 

op onze website. Wanneer niet aan de voorwaarden van 

het convenant is voldaan, wordt het nest niet inge-

schreven in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB). 

Zijn de honden wel onderzocht, maar zijn de testuit-

slagen onvoldoende, dan mogen de honden niet worden 

ingezet in de fokkerij en worden de nakomelingen niet 

ingeschreven in het NHSB. 

Buitenlandse reu

Gebruikt u een buitenlandse reu of het sperma van een 

overleden reu? Dan kunt u een beperkte inschrijving 

aanvragen voor de nakomelingen (limited registration 

ofwel fokverbod). Wanneer de nakomelingen zelf aan alle 

voorwaarden van het convenant voldoen, kan er verzocht 

worden het fokverbod in te trekken. 

Overgangsperiode

Van 14 januari tot en met 31 maart 2022 geldt een over-

gangsperiode. In deze periode kunnen fokkers ook nog 

stambomen aanvragen indien de hond voldoet aan de 

voorwaarden van de aangepaste stamboomprocedure 

zoals die gold vanaf 18 mei 2020. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website. Fokkers die 

vragen over deze nieuwe regeling hebben, kunnen zich 

wenden tot hun rasvereniging. Bent u niet aangesloten bij 

een rasvereniging, dan kunt u uw vragen e-mailen naar 

dierenarts@raadvanbeheer.nl. 

DAG VAN DE HOND 2022 OP HEMELVAARTSDAG

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft na raadpleging van de kynologenclubs en na ampel beraad besloten 

dat de Dag van de Hond met ingang van dit jaar altijd op Hemelvaartsdag zal plaatsvinden. Dat betekent dat het 

evenement dit jaar op donderdag 26 mei wordt gehouden, met als thema Kind & Hond.

De afgelopen jaren hebben we de datum voor de Dag van de 

Hond altijd laten wisselen. Het streven was steeds rond de derde 

zondag van mei, maar varieerde nog wel eens doordat we 

rekening moesten houden met andere  evenementen of feest-

dagen. Dat kwam de promotie en planning niet altijd ten goede. 

Vaste dag

Door de Dag van de Hond jaarlijks op een vaste dag te organi-

seren los je dat probleem op. Hemelvaartsdag is ook een vaste 

vrije dag voor iedereen. Vaak trekken mensen er dan op uit. De 

Dag van de Hond kan dan een prima alternatief bieden voor de 

geijkte ‘meubelboulevard’. Ook gaat een vaste dag voor meer 

herkenbaarheid zorgen, waardoor het langzaam maar zeker een 

traditie kan worden. Daarnaast kan de tweejaarlijkse Joe Kat 

Show van de FHV aansluiten bij de promotie van de Dag van de 

Hond als ‘extra’ locatie.

We hopen de Dag van de Hond na twee jaar gedwongen pauze 

weer te kunnen organiseren en hopen op een groot aantal 

deelnemende kynologenclubs!

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-gezondheidsonderzoeken
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond
mailto:dierenarts@raadvanbeheer.nl
http://www.databankhonden.nl
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WOW! WINNER OF WINNERS NAAM VOOR NIEUWE 
SHOWCOMPETITIE

Dit jaar start de Raad van Beheer een showcompetitie waarbij een exposant met zijn/haar tentoonstellings-

resultaten het hele jaar punten kan verzamelen en zo de Winner of Winners (WoW) kan worden voor zijn/haar ras. 

In dit artikel wat meer uitleg over de competitie.

De naam zegt eigenlijk precies wat het is, maar je moet er 

maar opkomen. Dat deed fokker Anja Reuvekamp. Zij 

stuurde deze naam in op onze prijsvraag om een naam te 

bedenken voor de nieuwe competitie. Daarmee wint zij 

de gratis toegangsbewijzen voor twee Kennis Tour-

sessies naar keuze. 

Puntentelling

In de Winner of Winners-competitie worden punten 

toegekend voor de behaalde kwalificatie, plaatsing en 

prijzen, zoals het (reserve-)CAC en BOB. De punten van 

alle tentoonstellingen waaraan iemand heeft deelge-

nomen worden bij elkaar opgeteld en zo ontstaat per ras 

een winnaar. Deze hond krijgt dit jaar de titel Winner of 

Winners 2022, afgekort als WoW22. Een unieke titel dus! 

Uiteraard is er voor alle honden een certificaat met het 

behaalde aantal punten en de behaalde positie in de 

competitie. Ook de fokker met het hoogste aantal punten 

per ras, het totaal van alle honden met dezelfde kennel-

naam, ontvangt aan het einde van het jaar een certificaat.

IT4Dogs

Mark Wisman, portefeuillehouder tentoonstellingen en 

ICT over de WoW-competitie: “Ons nieuwe IT-systeem 

IT4Dogs en de digitale verwerking van tentoonstellings-

resultaten maakt het mogelijk deze nieuwe competitie in 

het leven te roepen. Heel mooi dat we daarmee invulling 

kunnen geven aan een al lang lopende wens van expo-

santen en tentoonstellingsorganisaties.” 

Showresultaten.nl

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de uitbreiding van 

de website www.showresultaten.nl, waar nu al de 

behaalde kampioenschappen kunnen worden gedown-

load. Binnenkort zullen daar ook de stand van de compe-

titie en de precieze puntentelling inzichtelijk worden. 

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

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)

http://www.showresultaten.nl
http://www.diergeneeskunde.nl/genetica
http://www.onzehond.nl/raadar


5Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10 | nummer 1 | januari 2022 Raadar

NIEUWE TITEL ‘GRAND CHAMPION’ 
WARM ONTVANGEN

De nieuwe titel ‘Grand Champion’ voor de vitale, wat oudere rashond, is 

enthousiast ontvangen. Direct na de lancering werd de titel in december 

al aan maar liefst 25 veteranen toegekend. Het gaat dan om honden die 

in 2021 de titel Nederlands Veteranen Kampioen hebben behaald en ook 

de titel Nederlands Jeugd Kampioen en Nederlands Kampioen. 

De titel moet worden beschouwd als de bekroning van een lange en 

succesvolle tentoonstellingscarrière. De Raad van Beheer is immers trots 

op rashonden die in alle stadia van hun leven een waardige vertegenwoor-

diger zijn voor hun ras. We zijn dan ook blij dat dit gebaar door de eige-

naren wordt gewaardeerd. 

Voor alle honden die in het verleden al aan de criteria voor de titel hebben 

voldaan, is de titel te vinden in het MijnRvB-account van de eigenaar. 

NIEUW: VETERINAIR SERVICEPUNT VOOR 
ADVIES EN ONDERSTEUNING

Bij het Veterinair Servicepunt van de Raad van Beheer kunnen fokkers, rasverenigingen en 

soms ook hondeneigenaren aankloppen voor diergeneeskundig advies of ondersteuning. 

Het Servicepunt is niet bedoeld om gezondheidsissues 

van uw hond te bespreken, daar heeft u uw eigen dieren-

arts voor. Het gaat echt om zaken waar men in de fokkerij 

tegenaan loopt. Denk aan een rasvereniging die een 

vraag heeft over het te ontwikkelen fokbeleid en daar 

graag met ons over wil sparren. Of aan iemand die 

overweegt te gaan fokken met zijn hond, maar twijfelt of 

dat wel verantwoord is. Maar ook wanneer u als honden-

eigenaar na raadpleging van uw dierenarts nog steeds 

niet uit de problemen bent, kunt u bij het Servicepunt 

aankloppen. Dan denken wij mee met tips en suggesties 

om daar toch uit te komen. 

Voor meer informatie of het maken van een belafspraak 

gaat u naar www.houdenvanhonden.nl/servicepunt. 

HERINNERING: VERBOD STROOMSTOOTAPPARATUUR PER 
1 JANUARI 2022

Sinds 1 januari jl. is het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden definitief verboden. Doel is het risico op 

pijn, letsel en andere nadelen qua gezondheid en welzijn weg te nemen. Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 

Besluit houders van dieren.

Er zijn weliswaar drie uitzonderingen in het artikel 

opgenomen, namelijk bij het beroepsmatig verrichten van 

diergeneeskundige handelingen, de uitvoering van de 

taak van de politie en dergelijke, en bij een elektrische 

afrastering, maar daar voldoen de meeste kynologische 

activiteiten niet aan.

Stroomstootapparaten (ook wel stroombanden genoemd) 

worden soms gebruikt bij het trainen van honden, 

bedoeld om ongewenst gedrag af te leren. ‘Teletacs’, 

‘e-collars’, alle trainingshalsbanden die gebruik maken 

van stroom, maar ook de blafbanden die een elektrische 

schok kunnen geven, vallen onder deze noemer. De 

verkoop van deze banden wordt niet verboden, maar het 

gebruik in Nederland wel.  

Lees meer over het verbod op stroomstootapparatuur 

http://www.houdenvanhonden.nl/servicepunt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html
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ZET IN JE AGENDA: RVB YOUTH ZOMERKAMPEN 2022

De data voor de Raad van Beheer Youth Zomerkampen 

in 2022 zijn bekend: op vrijdag 12 en zaterdag 13 

augustus is het zomerkamp voor deelnemers van 8 tot 

en met 13 jaar. Van maandag 15 tot en met woensdag 

17 augustus 2022 is het zomerkamp voor deelnemers 

van 13 tot en met 21 jaar. Deelnemers van 13 jaar 

mogen zelf kiezen aan welk kamp ze willen meedoen. 

Inschrijven kan vanaf 18 april aanstaande!

De Raad van Beheer heeft aandacht voor de jeugd, de 

kynologen van de toekomst. Zo organiseert Raad van 

Beheer Youth verschillende leuke activiteiten voor 

jeugdige hondenliefhebbers, zoals het jaarlijkse Zomer-

kamp. Het Zomerkamp is in de loop der jaren uitgegroeid 

tot een waar hoogtepunt voor onze jonge kynologen! De 

locatie is ook dit jaar weer het veld en de kantine van 

Kynologenclub Delft, Tanthofdreef 10 te Delft.

Nog even nagenieten en je alvast verheugen?

Wil je nog eens zien hoe een zomerkamp eruitziet, bekijk 

dan de video-impressie en lees de Raadar Special van 

vorig jaar nog eens terug.

Youth Zomerkamp 7 tot 13 Youth Zomerkamp 13 tot 20

CAC en CACIB tentoonstelling voor alle rassen
Locatie: Autotron Rosmalen
Georganiseerd door: K.C. de Kempen
Meer informatie: www.onlinedogshows.eu

Dogshow 
Eindhoven

5 en 6 
februari 

2022

https://www.youtube.com/watch?v=9cD27y_BHdo&feature=youtu.be
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/ra2021_08_special_rvbyouthzomerkamp.pdf
https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2063/DogshowEindhoven2022_Reopened
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DE 25 POPULAIRSTE STAMBOOMHONDEN VAN 2021

In 2021 werd een recordaantal stambomen afgegeven, in totaal 

meer dan 40.000. De top-25 van stamboomhonden wordt 

aangevoerd door achtereenvolgens de Labrador Retriever, Golden 

Retriever en Rhodesian Ridgeback.

Uiteraard werden er veel meer dan 40.000 pups geboren en 

geplaatst in 2021. Hoeveel dat er zijn is niet bekend, omdat wij geen 

zicht hebben op honden zonder stamboom. Bij de stamboomhonden 

is de Rhodesian Ridgeback nieuw in de top-3 (stond op plek 5).  

Dit ras is daarmee de Duitse Herder en de Berner Sennenhond in 

populariteit voorbijgegaan. 

Top 25 stamboomhonden 2021

1. Labrador Retriever

2. Golden Retriever

3. Rhodesian Ridgeback

4. Berner Sennenhond

5. Duitse Herdershond Stokhaar

6. Dashond Standaard Ruwhaar

7. Staffordshire Bull Terriër

8. Engelse Cocker Spaniel

9. Zwitserse Witte Herder

10. Border Collie

11. Flatcoated Retriever

12. Stabijhoun

13. Jack Russell Terriër

14. Dashond Dwerg Ruwhaar

15. Nova Scotia Duck Tolling Retriever

16. Rottweiler

17. Beagle

18. Cane Corso

19. Bouvier des Flandres

20. Australian Shepherd

21. Vizsla Korthaar

22. Havanezer

23. Belgische Herdershond Mechelse

24. Shetland Sheepdog

25. Cairn Terriër

De totale lijst van 2021 vindt u  

op onze website.

De Rhodesian Ridgeback steeg naar de 3e plaats

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

Registreer je hond op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Hond geïmporteerd?

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/inschrijvingen-in-het-nhsb/inschrijvingen-nhsb-2021
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
http://www.databankhonden.nl
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NIEUWE COMMISSIE HOOPERS VAN START GEGAAN

Onlangs is de nieuwe Commissie Hoopers van start gegaan, bestaande uit ervaren hondensporters en Hoopers-

specialisten Peta Seinstra, Gina van Dijk, Ari Valkhoff – Leclerq, Eugenie van Oirschot en Anny van Gorp. De 

commissie wil meer mensen kennis laten maken met Hoopers en de sport nationaal en internationaal naar een 

hoger niveau brengen.

Het komende jaar buigt de commissie zich met name 

over de reglementen voor Raad van Beheer Hoopers. 

Daarbij probeert men zo veel mogelijk op één lijn te 

komen met de reglementen in landen om ons heen, 

mede met het oog op de organisatie van internationale 

wedstrijden. De commissie heeft dan ook regelmatig 

contact met Hoopers-verenigingen in Duitsland, Zwitser-

land, Denemarken, Slovenië en Engeland die ook alle-

maal streven naar Europese wedstrijdreglementen en 

een Europese competitie. Daarnaast heeft de commissie 

al gezorgd voor een goede opleiding voor zowel instruc-

teurs als keurmeesters. 

De leden

Peta Seinstra (communicatie) - Hondenschoolhouder en 

Hooper-coach, vanaf het eerste begin betrokken bij de 

Hoopers-sport. Loopt zelf wedstrijden in Nederland en 

inmiddels ook in Duitsland.

Gina van Dijk (promotie) - Hondentrainer en Hoopers- 

specialist, sinds begin actief met Hoopers. Werd in 2018 

Nederlands kampioen B1-klasse bij Hoopers Nederland. 

Ari Valkhoff-Leclerq (opleiding keurmeesters) - Gedrags-

therapeut, hondenschoolhouder,  Hoopers-keurmeester 

en -instructeur bij KC Scheldezoom.

Eugenie van Oirschot (opleiding instructeurs) - Eigenaar/

instructeur van Fast-Focus-hondentraining, een honden-

school die zich vooral richt op Hoopers, Obedience en 

Opvoedlessen. Hoopers-instructeur in binnen- en 

buitenland.

Anny van Gorp (secretariaat) - Hoopers-beoefenaar, werd 

in 2018 kampioen A2-klasse bij Hoopers Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van de Commissie 

Hoopers kunt u zich per e-mail wenden tot

commissiehoopers@raadvanbeheer.nl. 

IN- EN UITGESTROOMDE LEDEN  
RAAD VAN BEHEER

De afgelopen periode heetten wij een nieuw lid welkom en namen we tevens afscheid van een lid.

 →  De Raad van Beheer heeft er per 26 december 2021 een nieuw lid bij: Magyar Vizsla Fokkersvereniging Nederland 

(MVFN). We heten de vereniging van harte welkom en wensen hen veel succes bij al hun activiteiten. Meer 

informatie over deze rasvereniging vindt u op www.vizslafokkers.nl.  

 →  De Waterhondenclub Nederland, rasvereniging voor mediterrane waterhonden is per 1 januari 2022 opgeheven en 

vanaf die datum dus ook geen lid meer van de Raad van Beheer.

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:commissiehoopers@raadvanbeheer.nl
http://www.vizslafokkers.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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PORTEFEUILLEVERDELING BESTUUR PER 5 JANUARI 2022

Onderstaand de portefeuilleverdeling binnen het bestuur van de Raad van Beheer, ingaande op 5 januari 2022. 

Voorzitter Hildeward Hoenderken

Secretaris Jakko Broersma

Vice-voorzitter Mark Wisman

Penningmeester Freek Klijzing

Portefeuilles Bestuurslid

Algemene Zaken Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie Freek Klijzing en Hildeward Hoenderken

Financiën Freek Klijzing

ICT Mark Wisman

Stamboekhouding Jakko Broersma

Juridische zaken Els Siebel

Communicatie & Marketing Frans Krijbolder

Gedrag Els Siebel

Fokkerij Jakko Broersma

Gezondheid en Welzijn Hildeward Hoenderken

Opleidingen Ilona Lodders

Sporten met honden Ilona Lodders

Werken met honden Mark Wisman

Jacht met honden Frans Krijbolder

Windhondenrensport Els Siebel

Keurmeesterszaken Hildeward Hoenderken

Tentoonstellingszaken Mark Wisman

Nederlandse Rassen Freek Klijzing

Lokale kynologie Mark Wisman

Jeugd Ilona Lodders

Ledenzaken Jakko Broersma

Rasgroep/ Rayons Bestuurslid

Rasgroep 1 Mark Wisman

Rasgroep 2 Ilona Lodders

Rasgroep 3 Hildeward Hoenderken

Rasgroep 4/6 Frans Krijbolder

Rasgroep 5 Freek Klijzing

Rasgroep 7/8 Frans Krijbolder

Rasgroep 9 Jakko Broersma

Rasgroep 10 Els Siebel

Rayon Noord Mark Wisman

Rayon Midden Mark Wisman

Rayon Zuid Ilona Lodders

Rayon West Freek Klijzing

Projecten  

Huisvesting Frans Krijbolder en Hildeward Hoenderken

Bestuurlijke vernieuwing Bestuur

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

http://www.hartvoordieren.nl
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DE GRAANVRIJE*  
MANIER VAN LEVEN!

NIEUW

 Hypoallergene voeding  

 Kipvrij recept

 Met glutenvrije* zoete aardappel

Uitsluitend dierlijke eiwitten 
uit zeevis en zalm

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

HULPHOND NEDERLAND GEACCREDITEERD VOOR 
DIERONDERSTEUNDE THERAPIE

Hulphond Nederland is als eerste instelling ter wereld geaccrediteerd voor dierondersteunde therapie. De 

internationale, overkoepelende organisatie Animal Assisted Interventions International heeft de organisatie 

geaccrediteerd voor zowel haar dierondersteunde therapie als voor de gehele bedrijfsvoering. 

Voor mensen met een psychische hulpvraag betekent dit 

dat zij er van op aan kunnen dat Hulphond Nederland 

een betrouwbare partij is die voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen en waarvan het aanbod uitgebreid 

getoetst is. Naast de kwaliteit van de zorg zegt het ook 

iets over de werkwijze. Richting de zorgverzekeraars is 

de accreditatie een bewijs van kwaliteit, betrouwbaar-

heid, kennis en deskundigheid op het gebied van hulp-

verlening, bedrijfsvoering en werkwijze. 

Domingo House

Door middel van dierondersteunde therapie en speciaal 

opgeleide therapeuten helpt Hulphond Nederland vanuit 

inmiddels twaalf locaties in Nederland zo’n 700 jongeren 

met psychische problematiek per jaar. In 2020 is daar het 

programma voor volwassenen met traumaklachten en 

PTSS aan toegevoegd, waarbij naast honden ook 

getrainde paarden worden ingezet. De therapie-activi-

teiten van Hulphond Nederland worden aangeboden 

onder de naam Domingo House.

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
 zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op: 
www.houdenvanhonden.nl/petplan  

Speciaal actieaanbod 
voor rashonden! 

50% korting 
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor 
hondenliefhebbers die meer willen weten 

over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

https://www.eukanubabreederclub.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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keurmeester Ilona Onstenk–Schenk viert 50-jarig 
jubileum met feestelijke lunch

Ter viering van 50-jarig keurmeestersjubileum van Ilona Onstenk-Schenk nodigde de Raad van Beheer haar 

eind januari uit voor een lunch op een mooie locatie in het midden van het land. De Raad van Beheer werd 

vertegenwoordigd door voorzitter Hildeward Hoenderken en directeur Rony Doedijns. 

Ilona’s 50-jarig jubileum als exterieurkeurmeester zou 

gevierd worden tijdens de Kerst Winner Show, waar zij 

tevens als keurmeester zou optreden. Helaas werd de 

Kerst Winner wegens de COVID-19-situatie geannuleerd. 

Om het jubileum toch op gepaste wijze te vieren, 

nodigden wij Ilona uit voor een lunch. 

Indrukwekkende loopbaan

Tijdens de gezellige lunch werd stilgestaan bij de indruk-

wekkende loopbaan van Ilona, die zich als keurmeester 

steeds een ware ambassadeur toonde voor de Raad van 

Beheer. Ilona keurde over de gehele wereld en staat 

bekend als een keurmeester die weet wat ze wil en die 

duidelijk en gestructureerd keurt. Ilona heeft ook veel 

inzet getoond bij de opleiding en examinering van kandi-

daat-keurmeesters. 

Plaquette

De Raad van Beheer heeft veel respect en waardering 

voor de rol die Ilona door de jaren heen voor de Neder-

landse kynologie heeft vervuld. Voor deze bijzondere 

gelegenheid hebben wij een plaquette laten graveren 

met de vermelding van dit bijzondere jubileum.

ONZE DIERENARTSEN IN MAGAZINE ‘ONZE HOND’ VAN 
FEBRUARI

In het glossy hondenmagazine Onze Hond van komende 

maand besteden we in het Raadar XL-katern uitgebreid 

aandacht aan het werk van onze dierenartsen Laura Roest 

en Annette Diels. Zij vormen de spil van ons (nieuwe) 

gezondheidsbeleid, en zijn onder meer verantwoordelijk 

voor het Meldpunt erfelijke aandoening en het Veterinair 

Servicepunt. 

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website 

Wat is nieuw in het gezondheidsbeleid?
Laura: “Dat we nóg meer gaan inzetten op het 
voorkomen van erfelijke aandoeningen. Daarbij ligt 
er een grote verantwoordelijkheid bij de rasvereni-
gingen voor de invulling van het ras-specifieke 
beleid – denk aan de eerdergenoemde normenmatrix 
en de VFR’s. Gezien het democratisch besluitvor-
mingsproces binnen de verenigingen zal dit nog wel 
enige tijd in beslag gaan nemen. Wij als dierenartsen 
zouden wel sneller willen, maar we zien ook in dat 
zoiets tijd nodig heeft en dat het beleid breed 
gedragen moet worden om te slagen. Daarnaast 
liggen er centraal heel duidelijke afspraken over wat 
er wel en niet mag en dat er ook consequenties zijn 
als er onomstotelijk erfelijke aandoeningen worden 
vastgesteld.”

Welke consequenties zijn dat?
Annette: “We kunnen overgaan tot een fokverbod 
voor een bepaalde hond of combinaties van honden.”
Laura: “Daarmee gaan wij verder dan bijvoorbeeld 
stichting Dier&Recht. Zij publiceren – vrij onzorgvul-
dig overigens – over hun bevindingen met hun 
meldpunt, maar kunnen er geen consequenties voor 
de betrokken fokkers aan verbinden. Wij kunnen dat 
dus wel. Het Meldpunt erfelijke aandoening van de 
Raad van Beheer is hierbij een belangrijk instrument.”

Spil van het gezondheidsbeleid 
Diergezondheid en -welzijn staan centraal in het beleid van de Raad van Beheer. 
In het gezondheidsbeleid krijgt de aanpak van erfelijke aandoeningen zoals 
epilepsie extra aandacht. Medio oktober lanceerde de Raad een volgende stap 
met het Meldpunt erfelijke aandoening. Dierenartsen/beleidsmedewerkers 
Laura Roest en Annette Diels vormen de spil in het gezondheidsbeleid: 
“We onderscheiden ons met de stamboomhonden al heel goed.”

Raad van Beheer-dierenartsen

Dierenarts Laura Roest is al sinds 2011 in dienst van 
de Raad van Beheer. De focus van haar werk ligt 
vooral op de ontwikkeling van gezondheidsbeleid, 
verantwoord fokbeleid, het bevorderen van weten-
schappelijk onderzoek en het geven van diergenees-
kundig advies aan bestuur, leden en fokkers. Omdat 
de Raad van Beheer meer inzet wil op gezondheid en 
welzijn, werd medio 2021 dierenarts Annette Diels 
aangetrokken. Annette werkt ook nog parttime als 
dierenarts in een kliniek en houdt zo goed voeling 
met de dagelijkse praktijk. Haar focus ligt op de 
aanpak van erfelijke aandoeningen, het ontwikkelen 
van beleid om sociaal hondengedrag te bevorderen en 
de problematiek rondom de kortsnuitige hondenras-
sen. Net als haar collega Laura Roest geeft zij dierge-
neeskundig advies aan bestuur, leden en fokkers. 

Waar staan we nu qua gezondheidsbeleid?
Laura: “We onderscheiden ons met de stamboomhon-
den al heel goed van de rest van de hondenfokkerij. 
Sowieso doen we dat met strenge basisregels voor de 
inzet van fokdieren om inteelt tegen te gaan. Een teef 
mag niet te jong, niet te vaak en niet door familie 
gedekt worden en daar controleren we ook streng op 
– óók als er geen stamboom wordt aangevraagd. 
Verder hebben we DNA-afstammingscontrole ingevoerd 
om vast te stellen dat de ouderdieren op de stam-
boom werkelijk de ouders zijn. Daarmee kunnen we 
het risico op een erfelijke aandoening verkleinen. In 
dat kader zijn er de verenigingsfokreglementen (VFR’s) 
waarin de aangesloten rasverenigingen precies 
aangeven wat je met hun ras wel en niet mag doen. 

Waarom het Meldpunt erfelijke aandoening?
Laura: “We willen heel graag in kaart brengen welke 
aandoeningen er bij welke rassen voorkomen, om 
vervolgens tot een gestructureerde aanpak te komen in 
samenspraak met rasvereniging en fokkers. Je kon bij 
ons altijd al melding doen van een erfelijke aandoe-
ning. Met het meldpunt maken we het alleen een stuk 
makkelijker en meer gestructureerd.”

Hoe werkt het?
Annette: “We focussen op honden mét stamboom – 
daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid. Melding 
doen kan uitsluitend via www.houdenvanhonden.nl/
meldpunt, met een onlineformulier waarop je de meest 
relevante informatie invult. In feite hebben we een 
beknopt medisch dossier nodig, waarmee we goed 
onderzoek kunnen doen en onomstotelijk vast kunnen 
stellen dat er een erfelijke aandoening is. Hebben we 
het dossier doorgenomen, dan nemen we contact op 
met de melder voor eventuele aanvullende informatie.” 
Laura: “Schriftelijk indienen van een melding is 
misschien wat onpersoonlijk, maar het werkt wel 
gestructureerd. Behalve het dossier moeten we immers 
ook weten of we de dierenarts, rasvereniging dan wel 
de fokker in kwestie kunnen benaderen. Daar kun je bij 
het schriftelijk indienen beter over nadenken dan 
wanneer je belt.”

Zij werken nu aan het vullen van de Normenmatrix, een 
instrument waarmee we in de toekomst goed kunnen 
controleren of een reu-teefcombinatie de gezondheidson-
derzoeken heeft ondergaan die voor een ras vereist 
worden. De rasverenigingen voeren in welke gezondheids-
onderzoeken voor hun ras van belang zijn, stellen strenge 
eisen aan de ouderhonden of stellen regels in om inteelt en 
verwantschap te beperken.”

Jullie doen ook het nodige op het gebied van gedrag 
en welzijn?
Annette: “Jazeker, dat is een belangrijk aandachtsgebied 
dat we verder gaan uitbouwen. Zorgen dat honden sociaal 
gedrag vertonen en geen aanleiding geven tot problemen, 
door een goed aanbod van gedragstests en gehoorzaam-
heidscursussen. Ook daar zitten wij als dierenartsen 
bovenop, want in de fokkerij kiezen voor ouderdieren met 
sociaal gedrag en een goede opvoeding vormt de basis 
voor een sociale hond die zich prettig voelt.
Op het gebied van welzijn hebben we nauw contact met de 
chippers (medewerkers die pups chippen en registreren, 
red.) die op locatie kijken hoe pups erbij lopen, hoe ze zijn 
gesocialiseerd, hoe de moederhond erbij zit enzovoort. 
Regelmatig bellen chippers ons voor advies over medische 
zaken waar zij tegenaan lopen.”
Laura: “Is er een klacht over een fokker, dan zoeken wij dat 
uit. De chippers zijn daarbij onze ogen en oren in het veld, 
zij komen letterlijk bij alle fokkers binnen. Zo nodig 
kunnen we ingrijpen of bijsturen. Soms is het een kwestie 
van wat tips en trucs aan de fokker, soms is er meer nodig. 
Uiteindelijke doel is natuurlijk dat het welzijn van de 
betrokken hond(en) verbetert.” 

Laura Roest. Annette Diels.

RAADAR XL RAADAR XL
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Ilona Onstenk werd in de bloemen gezet door directeur Rony 

Doedijns (links, met plaquette) en voorzitter Hildeward 

Hoenderken

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/globalassets/standpunten-rvb/oh01_raadarxl.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/standpunten-rvb/oh01_raadarxl.pdf
http://www.puppyverschillen.nl
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MAAK KENNIS MET DE COMMISSIE DOG DANCE

Na al jarenlang te hebben samengewerkt met de Nederlandse Dog Dance Bond, is dit jaar de Commissie Dog 

Dance in het leven geroepen. De commissie bestaat uit Andre de Jong, Brigitte van Gestel, Nikky Goes en Tanja 

Leblanc, vier ervaren Dogdancers met passie voor de sport.

De taak van de Commissie Dog Dance is het behartigen 

van de Dog Dance-sport in de breedste zin van het 

woord. Doel is de sport te laten groeien, zo veel moge-

lijk mensen kennis te laten maken met deze vorm van 

hondensport en te laten zien hoe leuk en veelzijdig het 

is. En dat het uitoefenen van deze sport voor iedereen 

mogelijk is 

Wedstrijdreglement

Het afgelopen jaar is de commissie bezig geweest met 

het reeds bestaande FCI Dog Dance Wedstrijdreglement 

om te zetten naar het Nederlands en in drie verschillende 

niveaus onder te verdelen. Het reglement is zo goed als 

klaar en in 2022 worden de eerste wedstrijden conform 

dit reglement georganiseerd.

Licentie en logboek

Om in 2022 deel te kunnen nemen aan wedstrijden, kunnen 

de wedstrijdlopers via de website van de Raad van Beheer 

een licentie en een logboek aanvragen. Voor leden van de 

Nederlands Dog Dance Bond is er een korting geregeld. 

Jury en instructeurs

In 2022 wordt er met een nieuwe juryopleiding gestart. 

Er wordt nog hard gewerkt aan de volledige inhoud om 

de puntjes op de i te zetten. Daarnaast willen we het 

aantal geaccrediteerde instructeursopleidingen uit-

breiden om zo de opleiding voor alle instructeurs bereik-

baar te maken, zodat zij Dog Dance-training kunnen 

geven, eventueel als aanvulling op bestaande lessen. Het 

doel is om de plekken waar deze opleidingen gegeven 

worden over het land te verdelen.

Introductiedag

Om kennis te maken met Dog Dance organiseert de 

commissie begin 2022 een introductiedag. Daar vertellen 

zij wat Dog Dance precies inhoudt en laten zij zien dat het 

een uitgebreide en veelzijdige vorm van hondentraining 

is, die je ook binnen je eigen trainingen/lessen goed kunt 

introduceren. Zo hopen we nog meer instructeurs en 

hondeneigenaren te enthousiasmeren voor deze gewel-

dige en veelzijdige sport. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van de Commissie 

Dogdance kunt u een e-mail sturen naar  

commissiedogdance@raadvanbeheer.nl of kijk op 

www.facebook.com/commissie.dogdance. 

Twee commissieleden in actie: Tanja Leblanc met Chendo (links) en Brigitte van Gestel met A’mayzie

mailto:commissiedogdance@raadvanbeheer.nl
http://www.facebook.com/commissie.dogdance


Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
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CORONA: ER IS WEER RUIMTE VOOR SPORT- EN 
SHOWEVENEMENTEN! 

De coronapersconferentie van 25 januari jl. maakte duidelijk dat er, naast de trainingen die al eerder weer 

mochten, weer ruimte is voor evenementen met honden en mét publiek. Er blijven nog wel maatregelen gelden, 

zeker voor grotere evenementen.  

De Raad van Beheer adviseert organisatoren zich goed 

te verdiepen in de voorgeschreven maatregelen en bij 

twijfel altijd te overleggen met de lokale overheid 

(gemeente). Publiek is weer welkom, maar wel onder de 

voorwaarde dat bezoekers een vaste zitplaats hebben op 

1,5 meter. Hoe het precies zit, leest u via de volgende 

linkjes naar de website van de rijksoverheid: 

 → Algemeen 

 → Evenementen 

 → Sport 

Leden van de Raad van Beheer kunnen met vragen 

contact opnemen met de Raad van Beheer, e-mail 

leden@raadvanbeheer.nl. Zie verder ook de corona-

poster hierboven (p. 13).

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature. Voor meer 

uitgebreide informatie over deze en andere vacatures gaat u naar de 

vacaturepagina op onze website

 →  De American Staffordshire Terrier Club Holland is op korte termijn 

op zoek naar een penningmeester (m/v)

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.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/open-tenzij-bijna-alles-open-tot-22.00-uur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
http://www.petplanvoorfokkers.nl/registreren
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NIEUWE COMMISSIE WATERWERK VAN START      

Onlangs is de nieuwe Commissie Waterwerk van de Raad van Beheer 

benoemd. De commissie bestaat uit waterwerkkeurmeester Beate van 

Genabeek (voorzitter), Lucienne Decker (secretaris), Berdien Smeulders 

(penningmeester), Desirée Luiten (lid) en Susanne Maas-Maarseveen (lid). 

Alle commissieleden zijn zelf actief in de watersport.

De Commissie Waterwerk zorgt voor de regelgeving van 

het waterwerk, communiceert met wedstrijdorganiserende 

verenigingen, keurmeesters en deelnemers. Ook organi-

seert de commissie de International Cup for Waterwork 

Dogs die in 2022 in Nederland wordt gehouden en zorgt 

door middel van selectiedagen voor de selectie van de 

deelnemers. Verder verzorgt zij de verwerking van de 

uitslagen van de brevettendagen.

Voor alle rassen

Toen in 2013 het programma “Watersport met honden” 

werd goedgekeurd door de Raad van Beheer konden 

alleen Newfoundlanders, Leonbergers en Landseer ECT 

deelnemen. Inmiddels is de watersport voor alle rassen 

toegankelijk, met of zonder stamboom. 

Wel moeten de honden een ontheffing trekhonden-

verbod van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO) en een hondenlogboek hebben. Voor brevetten 

komt hier nog een Basistoets Gehoorzaamheid bij, 

alvorens de hond op mag voor het Nederlandse A-brevet. 

Deze toets geld alleen voor honden van eigenaren die in 

Nederland wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u een e-mail 

sturen naar commissiewaterwerk@raadvanbeheer.nl.  

Boven vlnr Beate van Genabeek, Desirée Luiten en Susanne 

Maas. Onder Lucienne Decker (links) en Berdien Smeulders

OP ZOEK NAAR EEN 
KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevene-

ment en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecerti-

ficeerde 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 keur-

meester 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.

mailto:commissiewaterwerk@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
mailto:m.snip@raadvanbeheer.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 150 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 

BESTEL HET BOEK NU !
 
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten

 
Meer informatie en bestellen via 

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

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.

Boek: 

‘VERRASSENDE 

NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’

 
bestel nu!

Nu  
€ 19,95!

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. Het HondenWelzijnTeam is 

eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

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.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkers-helpen-fokkers/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
http://www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face-

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

en share onze berichten op Facebook.

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

& Hond op meerdere locaties door het 

land

18 juni 2022:   Algemene Ledenvergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring-

sevenementen in Nederland. Let op: De inschrijving voor 

een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

Zoek de verschillen

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

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

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

