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JAARACTIE 2022: HULPHOND NEDERLAND VERDIENT
ONZE STEUN!
Tijdens een goed bezochte online kick-off op 16 februari jl. startte de Raad van Beheer de Jaaractie 2022, die
in het teken staat van Hulphond Nederland. Om hen te steunen, promoten we hen een jaar lang op al onze
hondenevenementen en (social)mediakanalen, om zo veel mogelijk geld in te zamelen en gastgezinnen te werven.
Dagelijks zijn overal in ons land honden in touw voor het
welzijn van mensen. Denk aan blindengeleidehonden,
hulphonden of reddingshonden. De clubs die hiermee
bezig zijn, moeten vaak zelf hun mooie werk financieren
en zijn dus zeer gebaat bij onze steun. De Raad van
Beheer wil meer aandacht geven aan zulke goede doelen
en is daarom met het concept Jaaractie gestart: ieder jaar
kiezen we een goed doel om dat een jaar lang te
steunen. Dit jaar is dat dus Hulphond Nederland.
Mooi werk
Hulphond Nederland leidt honden op om mensen met een
fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) te ondersteunen. Ook jongeren met psychische problematiek, autisme of (licht) verstandelijke beperking hebben veel baat bij hulphonden. Voor de opleiding en
inzet van hulp- en therapiehonden ontvangt Hulphond
Nederland geen subsidies of overheidssteun. De stichting is
dus volledig afhankelijk van donaties en giften.
Ivar
We zullen in korte filmpjes steeds de avonturen van Ivar
laten zien, een lieve en zachtaardige Labrador Retriever van
5 jaar (zie hond op afbeelding). Ivar heeft een belangrijke
baan als therapiehond bij Hulphond Nederland. Jaarlijks
helpt hij zo’n vijftien kinderen met uiteenlopende problematiek. Van autisme tot hechtingsproblemen. Met zijn rustige
en vriendelijke karakter gaat dit Ivar heel goed af! De
filmpjes van Ivar zullen te zien zijn op onze Facebook-pagina
en YouTube-kanaal.

QR-code
Op alle uitingen van deze Jaaractie komt een QR-code te
staan, zodat iedereen met een smartphone makkelijk kan
doneren. Samen met u gaan we hopelijk een mooi
bedrag bijeenbrengen. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie
in januari 2023 maken wij het eindbedrag bekend en
vertellen we welk goed doel we in 2023 gaan steunen.
Van de kick-off van 16 februari is een videoregistratie
gemaakt. U kunt deze bekijken op het YouTube-kanaal
van de Raad van Beheer.
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CORONACRISIS: NEDERLAND GAAT WEER ‘OPEN’!
De kabinetspersconferentie van 15 februari bracht eindelijk goed nieuws: bijna alle coronabeperkingen worden
opgeheven. Dat betekent dat er eindelijk weer van alles kan (zie ook coronaposter op p. 10). In het kort is het
nieuws dat Nederland versneld, in drie stappen, weer volledig open kan.
Bij het verschijnen van deze Raadar moet de derde stap
nog worden gedaan. Op vrijdag 25 februari vervalt het
coronatoegangsbewijs (CTB) bij evenementen. Op evenementen waar meer dan 500 mensen bijeenkomen,
vervallen ook de vaste zitplaats en de 1,5 meter afstand.
Testen voor toegang blijft verplicht voor grote evenementen, maar dit is niet van toepassing voor doorstroomlo-

caties en beurzen, waar onder andere onze shows onder
vallen. De mondkapjesverplichting vervalt eveneens,
behalve in het openbaar vervoer en in vliegtuigen.
Na 2 jaar leven onder strenge maatregelen zijn wij hier met
zijn allen wel aan toe en kijken wij ernaar uit iedereen weer
te ontmoeten op de kynologische evenementen.
Neem met vragen contact op via leden@raadvanbeheer.nl.

HOND VAN HET JAAR SHOW 2020 & 2021
Op 2 april aanstaande organiseert de Raad van Beheer in het Event Center Dordrecht de Hond van het Jaar Show
2020 & 2021. Inschrijven voor deze Hond van het Jaar Show gaat dit jaar voor het eerst via Onlinedogshows.eu.
De eigenaren van de geselecteerde honden hebben inmiddels een e-mail ontvangen met hierin een uitnodiging
om in te schrijven.

FOTO: KYNOWEB

In verband met de COVID-pandemie kon de Hond van het Jaar
show 2020 vorig jaar niet
plaatsvinden. Op 2 april wordt
de show daarom voor zowel
2020 als 2021 gehouden. Voor
de Hond van het Jaar Show
2020 & 2021 worden honden
uitgenodigd die zich in 2020 en/
of 2021 hebben gekwalificeerd.

Winnaars en medewerkers op de laatst gehouden editie, 2 jaar geleden

Feestelijk
De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van
andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top
van de rashonden in Nederland aanwezig is, maar ook
door de entourage. Het is traditie dat men zich feestelijk
kleedt voor deze show en de honden tip-top worden
voorgebracht en goed te zien voor iedere bezoeker.
Keurmeesters
De keurmeesters voor het evenement zijn bekend, hieronder de namen per FCI-rasgroep.
→ FCI 1 Herdershonden en Veedrijvers: Jan Ebels
→ FCI 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers, Berghonden
en Zwitserse Sennenhonden: Cindy Kerssemeijer
→ FCI 3 Terriers: Gerda van Stuivenberg-Bulters
→ FCI 4 Dashonden: Annelies van Beersum
→ FCI 5 Keeshonden en Oertypen: Erwin Manders

→ FCI 6 Lopende honden, Zweethonden en aanverwante
rassen: Hans Boelaars
→ FCI 7 Staande honden: Susan Mogony
→ FCI 8 Retrievers, Spaniels en Waterhonden:
Gera Toeters-Riethoff
→ FCI 9 Gezelschapshonden: Ineke Zwaartman-Pinster
→ FCI 10 Windhonden: Regina Tromp-Pruijn
→ Veteranen: mevrouw Roel van Veen-Keur
→ Nederlandse rassen: Roel van Veen-Keur
→ Best In Show - Hond van het Jaar 2020 & 2021:
Marion ten Cate
Partner
Grote kynologische evenementen kunnen niet zonder
sponsors of partners. Dat geldt ook voor de Hond van het
Jaar Show. Onze partner is Eukanuba.
Voor meer informatie over de Hond van het Jaar Show kijk
op onze website.

Houden van honden

2

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 2 | februari 2022

Raadar

SYMPOSIUM OVER VERANDERENDE POSITIE VAN HET DIER
IN ONZE MAATSCHAPPIJ
Op zondag 3 april aanstaande van 11.00 tot 18.00 uur organiseert de Raad van Beheer voor bestuurders van
verenigingen, officials en commissie- en werkgroepleden het symposium ‘De veranderende positie van het dier
in onze maatschappij’. Het symposium wordt gehouden in het Safari Meeting Center van Burgers’ Zoo in Arnhem.
Sprekers zijn Jan Staman, Constanze Mager, Jan van Hooff en Peter Koolmees.
Honden werden vroeger voornamelijk gebruikt voor de
jacht, als herdershond of bestrijder van ongedierte. Er
was nauwelijks aandacht voor welzijn en gezondheid van
deze dieren. Tegenwoordig zijn honden gezelschapsdieren die als huisgenoot een duidelijke status hebben.
Gezondheid en welzijn zijn zeer belangrijk, de maatschappij heeft kritiek op bepaalde gebruiken binnen onze
liefhebberij. In dit symposium bekijken we hoe de status
van het dier is veranderd en hoe de publieke opinie deze
verandering heeft gestimuleerd. Ook willen wij aandacht

besteden aan hoe wordt omgegaan met terechte en
onterechte kritiek in het debat.
Sprekers:
→ mr. drs. Jan Staman, voorzitter Raad van
Dieraangelegenheden
→ drs. Constanze Mager, biologe Koninklijke Burgers’ Zoo
→ prof. dr. Jan van Hooff, emeritus-hoogleraar
gedragsbiologie
→ prof. dr. Peter Koolmees, emeritus-hoogleraar
diergeneeskunde in historisch en maatschappelijke
context
→
Nascholingspunten
→ Keurmeesters: 30 punten
→ Kynologisch instructeurs: B10
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen
met Marjolein Snip of Joan-Mary Poster, telefoon
(020)664 44 71 of communicatie@raadvanbeheer.nl.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C HT S

€ 10
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ONLINEDOGSHOWS ONTZORGT BIJ DE ORGANISATIE VAN
(GROTE) SHOWS
Bij de organisatie van een (grote) show of kampioensclubmatch komt nogal wat regelwerk kijken. Kunt u daar
hulp bij gebruiken, dan bevelen wij aan om samen te werken met Onlinedogshows.eu. Daar kunt u het hele proces
van inschrijving tot en met eindrapportage veilig onderbrengen. Rob van der Meer van vereniging De Drentsche
Patrijshond ging vorig jaar met Onlinedogshows in zee en vertelt erover in dit artikel.
‘De samenwerking met hen bij onze Kampioensclubmatch van september vorig jaar is tot ieders tevredenheid
verlopen’, vertelt Rob. ‘Zij ondersteunen het hele proces.
Dat begint bij de inschrijving en de betalingen (je bent
pas ingeschreven als je betaald hebt), maar zij zorgen
ook voor de onlinecatalogus, de keurverslagen en de
eindrapportage voor de Raad van Beheer. Daar hoef je
allemaal niets aan te doen.’ Rob maakt wel de kanttekening dat Onlinedogshows geen papieren catalogus
maakt. Wie dat wil, moet die zelf maken op basis van de
onlineversie: ‘Dat hebben wij gedaan, omdat wij graag
ook een papieren catalogus wilden uitreiken, die je bij je
houdt en waar je aantekeningen op kunt maken.’

beschikbaar en worden per e-mail aan de deelnemers
toegezonden. Rob: ‘Wil je in de loop van de dag een
papieren keurverslag mee kunnen geven aan exposanten die al eerder naar huis gaan, dan moet je daar
aparte afspraken met Onlinedogshows over maken. In
overleg met de manager, Geoffroy Damanet, hebben we
daar een oplossing voor gevonden. Dat heeft hij goed
met ons geregeld.’

Keurverslagen
Ook ondersteunt Onlinedogshows het maken van de
keurverslagen. Deze zijn direct na afloop online

Betaalbaar
De kosten zijn te overzien, vindt Rob. ‘We waren zo’n 500
euro kwijt. Zij rekenen een percentage van de inschrijf-

De kampioensclubmatch van vereniging De Drentsche Patrijshond verliep op rolletjes. Rechtsboven Geoffroy Damanet van
Onlinedogshows, die zelf ter plekke was.

Houden van honden
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gelden en een vaste huurprijs voor de te gebruiken iPads
die je verplicht van hen huurt. Dat is 100 euro per iPad
(een per ring). Het is zeker betaalbaar.’ Vereniging De
Drentse Patrijshond is tevreden over de steun van
Onlinedogshows: ‘Alles wordt voor je geregeld en dat
scheelt een boel kopzorg. Ze zijn ervaren, benaderbaar
en betrouwbaar. We gaan dan ook waarschijnlijk dit jaar

Raadar

weer met hen in zee. Ik kan het van harte aanbevelen.’
Meer weten? Ga naar www.onlinedogshows.eu.
Goed om te weten: de Raad van Beheer heeft speciaal
voor rasverenigingen contractafspraken gemaakt, wat
neerkomt op een korting van gemiddeld 20 procent op
het reguliere tarief.

HET IS BIJNA ZOVER: CRUFTS MEDIO MAART
Van 10 tot en met 13 maart aanstaande wordt in het Engelse Birmingham de
jaarlijkse Crufts gehouden. Het is de grootste hondenshow van de wereld, waar
meer dan 15.000 rashonden aan deelnemen, waaronder ook tal van Nederlandse
honden. Het kan gelukkig weer!
Behalve van de strijd om wie de
mooiste van het ras is, kunt u op
Crufts ook genieten van tal van
hondensportwedstrijden, demonstraties van politiehonden en
blindengeleidehonden, workshops en clinics. Ook vindt u er
alle mogelijke producten voor
honden, zoals boeken, verzorgingsproducten, leibanden,
trainingshulpmiddelen, video’s,
kleding, toilettageproducten,
schilderijen en zelfs juwelen!
Meer informatie
Meer informatie over het evenement vindt u op de website van
Crufts. Met het oog op de
veiligheid en gezondheid van
alle bezoekers en deelnemer
aan Crufts, is het van belang om
(kort) van tevoren de geldende
coronamaatregelen te checken
op de NEC-website.

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.

Houden van honden
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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:
→ 26 en 27 maart Dogshow Rijnland, HazerswoudeDorp CAC/CACIB alle rasgroepen
→ 6 -18 april Outdoor Zeeland, Wilhelminadorp,
dogshowgoes@gmail.com CAC

→ 26 mei Joe Kat Show/Herdershonden en Veedrijvers,
Arnhem CAC
→ 4 -6 juni Pinkstershow Gorinchem
CAC/CACIB alle rasgroepen

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas.

IT4DOGS IN MAGAZINE ‘ONZE
HOND’ VAN MAART
In het glossy hondenmagazine Onze Hond van komende maand
besteden we in het Raadar XL-katern uitgebreid aandacht aan
ons IT-systeem IT4Dogs, dat alweer een jaar in gebruik is. We
kijken terug op een succesvol jaar, samen met projectleider
Barbera Hollmann en enkele tevreden gebruikers.
Lees het artikel in Onze Hond of op onze website

Speciale
aanbiedin
g

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-

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

55,50

Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het monitoren van gezondheidsproblemen bij honden
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica verzamelt 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 faculteit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses,
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier.
De gegevens worden opgeslagen in de database van PETscan bij de Universiteit Utrecht.
Uw naam of adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

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

Houden van honden

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar
www.diergeneeskunde.nl/genetica
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DAG VAN DE HOND 2022 OP
HEMELVAARTSDAG
De Dag van de Hond wordt dit jaar op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei
gehouden. Het thema is Kind & Hond. Hemelvaartsdag is een vaste vrije dag
voor iedereen. Vaak trekken mensen er dan op uit. Zo kan de Dag van de Hond
een prima alternatief bieden voor de geijkte ‘meubelboulevard’.
We hopen de Dag van de Hond na twee jaar gedwongen pauze weer te kunnen
organiseren en hopen op een groot aantal deelnemende kynologenclubs.
Zet hem alvast in uw agenda!

RECTIFICATIE
Abusievelijk hebben wij in de Raadar-nieuwsbrief van december 2021 bekendgemaakt dat de rasvereniging Westie
Nederland per 1 januari 2022 geen lid meer zou zijn van de Raad van Beheer. Echter omdat zij te laat hebben opgezegd om formeel per 1 januari 2022 uit te stromen, gebeurt dit reglementair pas per 1 januari 2023. Tot die datum is
Westie Nederland derhalve nog lid.

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

DE GRAANVRIJE*
MANIER VAN LEVEN!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

Uitsluitend dierlijke eiwitten
uit zeevis en zalm

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

Hypoallergene voeding
Kipvrij recept
Met glutenvrije* zoete aardappel

NIEUW

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

*Geproduceerd in een fabriek waar graan wordt verwerkt.

eukanuba.nl - eukanuba.be

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

Houden van honden

7

Raadar

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 2 | februari 2022

GESLAAGDE INHAALSESSIE HERMAN HAZEWINKEL KENNIS
TOUR 2022
Op woensdag 9 februari jl. hield Herman Hazewinkel in de Schimmel 1885 te Woudenberg zijn (uitgestelde) Kennis
Tour-lezing ‘Heupdysplasie, elleboogdysplasie en andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen’.
De lezing was uitverkocht en kreeg van de toehoorders een 8,1 voor de inhoud en een 8,6 voor de spreker.
Dysplasie van heupen (HD) en
ellebogen (ED) komt in verschillende mate, alleen of in combinatie,
voor bij verschillende hondenrassen en kan leiden tot meer of
minder ernstige kreupelheid. De
beoordeling van de aanwezigheid
en de gradering van deze dysplasieën wordt in het kader van de
door de Raad van Beheer georganiseerde screening, verricht door
een beoordelingspanel aan de
hand van hoog kwalitatieve
röntgenopnamen. In zijn lezing
toonde Hazewinkel hoe de röntgenopnamen gemaakt worden en
wat daarop te zien kan zijn, en

vertoonde hij beelden van
honden-patiënten die lijden aan de
verschillende soorten dysplasie.
Actie Petplan
Bij sommige sessies bieden wij een
speciaal Petplan-actietarief aan. Dit
actietarief geldt uitsluitend als u
vanaf 1 juni 2021 een Petplan
zorgverzekering heeft afgesloten
via onze website. U ontvangt van
Petplan een voucher die u samen
met het polisblad moet insturen.
Voor meer informatie zie de pagina
‘zorgverzekering voor je hond’.
Inschrijven voor de Kennis Tour-sessies kan via onze webwinkel.

Komende Kennis Tour-sessies in 2022
Sessie thema’s

Spreker

Datum

Juridische ondersteuning van de
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 10 maart

Verantwoord actief met je hond

Ronald Mouwen

Donderdag 19 mei

Juridische ondersteuning van de
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 9 juni

Online
Start 20:00 uur

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie,
patella luxatie en andere skeletaanHerman Hazewinkel
doeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen (In principe
VOL, inhaalsessie)

Dinsdag 28 juni

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start 20.00
uur

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

Schimmel 1885, Woudenberg
Ochtend en middagsessie

Juridische ondersteuning vd
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 10
november

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start 20.00
uur

Houden van honden

Locatie
Schimmel 1885 - Woudenberg
Aanvang 19.30 uur – start 20.00
uur
Schimmel 1885, Woudenberg
Aanvang 19.30 uur – start 20.00
uur
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VETERINAIR SERVICEPUNT: DIERGENEES
KUNDIG 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 over gezondheids
issues van uw hond te bellen, daar heeft u uw eigen
dierenarts 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-

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.

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
ga naar www.houdenvanhonden.nl/servicepunt.

OP ZOEK NAAR EEN
KEURMEESTER? GA NAAR
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters
Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters
van ons land bij elkaar. U kunt zoeken op achternaam
en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters
kunt u zoeken op rasgroep en op ras.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden
via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

AANSCHERPING FCI-ERKENNING BULGAARSE
STAMBOEKHONDEN
In de Raadar van december 2021 berichtten wij u dat het FCI-lidmaatschap van de
Bulgaarse kennelclub BRFC per 1 januari 2022 werd beëindigd, waardoor (import)
registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups niet meer
mogelijk is, noch deelname aan FCI-evenementen. De FCI heeft deze maatregel
onlangs aangescherpt.
Op 27 januari jl. heeft de FCI besloten dat de honden die
door de Bulgaarse kennelclub BRFC zijn geregistreerd
vóór 1 januari 2022, wel kunnen deelnemen aan alle
FCI-evenementen. Hetzelfde geldt voor in Bulgarije
gefokte honden die tussen 12 augustus en 31 december
2021 zijn geregistreerd via een van de volgende kennelclubs: Kennelclub van Griekenland (KCG), de Kennelclub
van Noord-Macedonië (KARM), de Roemeense Kennel-

club (AChR), de Servische Kennelclub (KSS) en de Turkse
Kennelclub (KIF).
De FCI zal de kampioenschapsprijzen (CACIB, CACIT,
CACIOB, CACIAG enz.), en de titel Internationaal
Kampioen (CIB, CIE, CIT, CIOB, CIAG enz.) toekennen aan
bovengenoemde honden, onder de voorwaarde dat een
juiste aanvraag hiertoe met alle bijbehorende documenten wordt ingestuurd.

Houden van honden
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15 februari 2022

Nederland open in 3 stappen
Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

1

Per direct geldt:
Werk maximaal de helft
van de werktijd op
kantoor.
Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk.

2 Per 18 februari:

3 Per 25 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.

Normale openingstijden.

Coronatoegangsbewijs + ID blijft
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel.

Bij minder dan 500 bezoekers:
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats.
Bij meer dan 500 bezoekers:
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.
Op locaties waar géén coronatoegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.
Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Einde vaste zitplaats.
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk:

Was vaak
je handen.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Houd afstand.

Draag een mondkapje
waar nodig.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Klachten? Blijf thuis
en doe een test.

Haal een vaccin
of boosterprik.

Blijf zelftesten
gebruiken.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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LID VAN VERDIENSTE MUETSTEGE ALSNOG GEËERD EN
GEPORTRETTEERD
Op een stormachtige 18 februari jl. werd het portret van Lid van Verdienste Joop Muetstege alsnog toegevoegd
aan de collectie portretten van Verdienstelijke Kynologen in de hal van het kantoor van de Raad van Beheer.
Directeur Rony Doedijns had de eer het portret aan de collectie toe te voegen in gezelschap van secretaris Jakko
Broersma, kunstschilder Monique van Wijk en auteur Hannie Warendorf.
In 2021 liet zoon Charles Muetstege ons weten dat zijn
vader, Lid van Verdienste Joop Muetstege, niet als zodanig
werd vermeld op onze website. Noch was hij geportretteerd voor de eregalerij van Verdienstelijke Kynologen,
zoals gebruikelijk voor een Lid van Verdienste. Uiteraard
hebben wij vanaf dat moment alles in het werk gesteld
om deze omissie snel te herstellen. Inmiddels wordt Joop
Muetstege als Lid van Verdienste vermeld op de website
en heeft zijn portret, gemaakt door kunstenares Monique
van Wijk, een ereplek in de hal van ons kantoor.
Verdienstelijk kynoloog
Het leven van Joop Muetstege (1898-1980) stond voor
een groot deel in dienst van de Nederlandse Kynologie. Hij was een zeer gerespecteerd keurmeester van
Dogachtigen en veertig jaar voorzitter van de Hollandsche Sint Bernard Club. Tevens heeft hij zich vanaf de
beginjaren ingezet voor de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK), waarvan hij in 1949
secretaris/penningmeester werd en voorzitter vanaf 1968
tot zijn overlijden in 1980. Maar ook zette hij zich in voor
de lokale kynologie, onder andere als voorzitter van
KC de Kempen.
Bescheiden
Ondanks zijn bestuursfuncties en keurmeesterschap was
Joop Muetstege een man die niet veel op de voorgrond
trad. Hij werd omschreven als een bescheiden, zwijgzame man die na keuringen en vergaderingen meestal vrij

Joop Muetstege werd op 18
februari toegevoegd. Op de
foto vlnr Hannie Warendorf,
Rony Doedijns, Jakko
Broersma en Monique van Wijk

snel weer huiswaarts ging. Bij het afnemen van keurmeesterexamens was hij een kritisch en rechtvaardig
examinator. Hij kon heel goed luisteren en zijn advies is
vaak gevraagd in lastige situaties, door zowel de Raad
van Beheer als door verenigingen. Hij had de gave om
mensen te verbinden. Voor de talrijke diensten die hij de
kynologie had bewezen, verleende de Raad van Beheer
Joop Muetstege bij zijn tachtigste verjaardag de onderscheiding Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie.
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Help mee!
Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

meldpunt
meldpunt

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

erfelijke aandoening
aandoening
erfelijke

Een rashond met epilepsie of een
erfelijke aandoening?
Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt
Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
zorgverzekering voor je rashond.

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

Petplan Goede Start
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering
met 30% premiekorting, speciaal voor fokkers.
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups,
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup.
De hoogte van de premie wordt bepaald door het
type ras en de postcode van het nieuwe baasje.
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor u

Voordelen voor het baasje

Binnen het Petplan fokkers

U kunt uw pups verzekerd overdragen

De pup is na overdracht direct

Zo voorkomt u potentiële discussies

verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen

progamma kan je er naast
Petplan Goede Start ook voor
kiezen om een Maand Gratis

U biedt uw klanten extra kwaliteit en
onderscheidt uzelf van andere fokkers

Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste
(medische) zorg

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

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

Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen

Houden van honden

Verzekering mee te geven.

en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!
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NATIONALE ERKENNING VOOR EPAGNEUL DE SAINT-USUGE
Met ingang van 1 maart 2022 wordt de Epagneul de Saint-Usuge nationaal erkend als ras. De belangen van het ras
worden in ons land behartigd door de Nederlandse Vereniging Epagneul Saint-Usuge (NVESU). Deze vereniging is
nog niet officieel aangesloten bij de Raad van Beheer.
De Epagneul de Saint-Usuge is een zachtaardige,
evenwichtige jachthond die goed met andere dieren en
vooral kinderen kan omgaan. Hij heeft middelmatig tot
veel lichaamsbeweging nodig. Het is een zeer leergierige
en intelligente hond die zich gauw kan gaan vervelen.
Een regelmatige uitdaging als apporteren en speuren,
maar ook andere sporten en spelvormen hebben dan
ook een positief effect op de algehele rust en stabiliteit
van de hond en op de band tussen hond en begeleider.
Dit ras is van nature erg baasgericht, waardoor hij over
het algemeen dichtbij blijft. Een riem lijkt dan ook bijna
niet nodig (waar toegestaan), maar let wel op de aanwe-

zigheid van wild... Het is en blijft een snelle, volbloed
jachthond die goed onder appèl gehouden moet worden.
Meer informatie over (het uiterlijk van) dit ras vindt u op
de website van de NVESU.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
G O ED
NES
KIES E T?
STAMB EN
OOM
H O N D! -

Houden van honden

Deze campagne is een initiatief van:
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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

De Commissie Flyball, het besluitvormende orgaan voor Flyball binnen de Raad van Beheer, is op zoek naar een
enthousiast

Lid van de Commissie Flyball (m/v)
De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven commissieleden en is onder meer verantwoordelijk voor
beleidsontwikkeling, (naleving van de) reglementen Flyball, beheer toernooikalender flyball, toekennen toernooien
aan verenigingen, ondersteuning bij organisatie Flyballtoernooien, begroting Flyball, deelname diverse werkgroepen. De commissie heeft aantal werkgroepen die zich bezighouden met specifieke onderwerpen, zoals
promotie, opleiding, officials, wedstrijdsecretariaat en FCI.
Wie zoeken wij?
De Commissie Flyball zoekt vertegenwoordigers van
verenigingen en/of officials die de passie en bereidheid
hebben om zich in te zetten voor de sport Flyball. De
commissie vergadert circa één keer per maand op
diverse locaties of online. Daarnaast worden lopende en
ad hoc zaken onderling met elkaar besproken en zo
mogelijk afgehandeld.
Wat vragen wij?
Als lid van de Commissie Flyball beschik je over de
volgende capaciteiten:
→ affiniteit met de sport Flyball;
→ in staat om beslissingen door te voeren zonder enige
vorm van persoonlijk belang;
→ in staat om te gaan met democratische besluitvorming,

d.w.z. dat je een commissiebesluit waar jij anders over
denkt naar buiten toe moet kunnen verdedigen en
uitdragen;
→ in staat te denken en handelen in de geest van de
sport Flyball.
Ben jij de persoon die we zoeken ?
Stuur dan uiterlijk 1 maart aanstaande een e-mail naar
info@flyballcompetitie.nl, voorzien van jouw motivatie,
waarin je aangeeft waarom jij denkt de geschikte kandidaat te zijn om invulling te geven aan deze vacature.
Vragen?
Mocht je vragen hebben of alleen interesse c.q. tijd voor
deelname in een werkgroep, ook dan kun je e-mailen
naar info@flyballcompetitie.nl.

Houden van honden
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Vind jij het leuk om te werken in een dynamische organisatie? Heb je affiniteit met honden? Wij zoeken voor onze
Servicedesk twee enthousiaste en gedreven

Servicemedewerkers (m/v)
die het team parttime (min. 24 uur, meer uren in overleg) komen versterken. Ben je klantvriendelijk en heb je er lol
in om mensen, met name telefonisch maar ook zeker per e-mail, te woord te staan en hen verder te helpen?
Solliciteer dan snel op deze functie.
Functie-inhoud
→ beantwoorden en doorverbinden van binnenkomende
telefoongesprekken;
→ afhandelen of doorsturen van correspondentie van
externe klanten;
→ diverse voorkomende administratieve
werkzaamheden;
→ ontvangen van bezoekers;

Functie-eisen
→ opleiding op mbo/hbo-niveau;
→ affiniteit met (ras)honden;
→ ruime en aantoonbare werkervaring;
→ digitaal vaardig;
→ zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
→ beheersing van MS Office;

→ postverwerking;
→ bezoekers op evenementen aanspreken en informatie
verstrekken over de producten en diensten van de
Raad van Beheer;
→ archiefwerkzaamheden en het beheer van
materiaalopslag;
→ beheer bibliotheek.

→ in bezit van rijbewijs.
Bij dit functieprofiel behoren de volgende competenties:
klantvriendelijk, positief, representatief, dienstverlenend, communicatief sterk en accuraat.

Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie in een enthousiast team, met marktconforme arbeidvoorwaarden.
Interesse?
Meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met directeur Rony Doedijns, telefoon 06-3059 8917. Meer
informatie over de Raad van Beheer vind je op www.houdenvanhonden.nl.
Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m 1 maart 2022 adresseren aan: Raad van Beheer, t.a.v. Rony Doedijns,
en e-mailen naar personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van
7 maart 2022.

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 Manchester Terriër Club Nederland is op zoek naar een Secretaris (m/v)
→ De Manchester Terriër Club Nederland is op zoek naar Bestuursleden (m/v)
→ Chodsky Pes Club Nederland (CPCN) is op zoek naar een Secretaris (m/v)
→ Chodsky Pes Club Nederland (CPCN) is op zoek naar een Algemeen Bestuurslid (m/v)

Houden van honden
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ounen en sinds 2006 ook een
e heeft ze een nestje gefokt. In
erste keurmeesterexamen, ‘Het
eker vanaf 2011, tijdens de
ijdens de Euro Dog Show,
s een rode draad door
eerd als ze is, is ze een jaar
menwerkingsverband De
p dit moment is ze, naast
uurslid van de Koninklijke
philia en vervult ze een aantal

nde rasverenigingen.

VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

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.

2 april 2022: 	Hond van het Jaar Show 2020 & 2021,
Event Center Dordrecht
3 april 2022: Symposium ‘De veranderende positie van
het dier in onze maatschappij’, Burgers’
Zoo in Arnhem
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)

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die
op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)
hondenwereld.
SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like
en share onze berichten op Facebook.

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuringsevenementen in Nederland. Let op: De inschrijving voor
een tentoonstelling/clubmatch sluit
vaak al een maand voor de datum van het evenement.
Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

ooraanstaande persoonlijkheid
De kennel van Groevenbeek
eest, waarbij de honden zowel
d over uitstekende kwaliteiten
en is Janny actief geweest.
dviescommissie van de
ond, secretaris van Rasgroep
se kynologische pers en vele
aar sporen in de kynologie
et de Gouden Erespeld en
rentsche Patrijshond. Op dit
entsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Nu
€ 19,95!

Boek:
‘VERRA
SSENDE
NEDER
LANDSE
HONDE
NRASSE
N’
bestel
nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

Houden van honden

De Raad van Beheer steunt:

