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Help ons de Meest Hondvriendelijke Gemeente te 
vinden!

De Raad van Beheer en de Hondenbescherming lanceren gezamenlijk een nieuw initiatief: vanaf nu reiken wij 

jaarlijks een prijs uit aan de Meest Hondvriendelijke Gemeente van Nederland! Help ons hierbij en nomineer een 

gemeente die volgens u deze titel verdient!

Voor iedere hondenliefhebber is het van groot belang dat er 

in zijn/haar gemeente een goed hondenbeleid wordt 

gevoerd. Dit beleid dient niet alleen gericht te zijn op het 

zorgen voor voldoende faciliteiten, zoals speciale honden-

poepafvalbakken en gratis poepzakjes, maar ook op het 

creëren van een acceptabel aantal losloop- en uitlaatge-

bieden. Daarnaast is het essentieel dat er een echte dialoog 

is tussen de gemeente, hondenbezitters en niet-hondenbe-

zitters om eventuele problemen samen op te lossen.   

Hondenbelasting

Gelukkig is in veel gemeenten de hondenbelasting al 

afgeschaft. De Hondenbescherming en de Raad van 

Beheer zijn tegen de heffing van deze belasting als die 

alleen wordt gebruikt voor algemene middelen. Als 

doelbelasting kan de belasting zinvol zijn omdat de 

opbrengsten dan ten goede komen aan voorzieningen 

voor honden en hun eigenaren. Helaas wordt de belas-

ting hiervoor maar zelden gebruikt. 

Nomineren

Bent u tevreden over en trots op het hondenbeleid van 

uw gemeente? Nomineer uw gemeente dan door 

uiterlijk 15 mei aanstaande een e-mail te sturen aan 

communicatie@raadvanbeheer.nl! 

Wij zullen de genomineerde gemeenten benaderen met 

een uitgebreide vragenlijst over hun hondenbeleid. 

Hierna zal een onafhankelijke jury de ingevulde vragen-

lijsten beoordelen en de drie gemeenten selecteren die 

het beste hondenbeleid voeren. 

Uitslag

De drie best scorende gemeenten gaan we bezoeken, en 

na een uitgebreide inspectie en videoregistratie kiezen 

we de uiteindelijke winnaar. Vanzelfsprekend delen wij 

de uitslag met u en ontvangt de winnende gemeente een 

mooie trofee.

editie
maart
2022
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VOORBEREIDING DAG VAN DE HOND 2022 IN VOLLE GANG 

Op donderdagavond 28 april aanstaande organiseert de Raad 

van Beheer een praktijk- en theorieavond voor instructeurs van 

kynologenclubs die meedoen met de Dag van de Hond, met als 

thema Kind&Hond. De avond wordt verzorgd door Mariska Vijvers 

en Marjolein Assendelft van Raad van Beheer Youth, experts op het 

gebied van trainingen voor kind en hond. 

Op deze avond krijgen de deelnemende instructeurs alle mogelijke tips en 

trucs die ze kunnen inzetten voorafgaand en tijdens de Dag van de Hond 

2022, die op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) wordt gehouden. 

Doet u mee?

Zoals u ziet zijn de voorbereidingen van de Dag van de Hond in volle 

gang, maar om de dag weer een doorslaand succes te maken, missen 

we nog wel een aantal kynologenclubs en verenigingen. Heeft u zich 

nog niet ingeschreven, doe dat dan alsnog via onze website. Doe het 

snel, dan kunt u zich ook nog inschrijven voor de instructieavond van 

28 april! Samen gaan we er hopelijk weer een groot succes van maken!

NOG KAARTEN VERKRIJGBAAR: 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 in Burgers’ Zoo te Arnhem 

het symposium ‘De veranderende positie van het dier in onze maatschappij’. Er zijn nog extra tickets verkrijgbaar 

voor dit bijzondere evenement.

Honden werden vroeger vooral 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. Denk aan gezond-

heid en welzijn, maar ook aan de maatschappelijke kritiek op 

bepaalde gebruiken binnen onze liefhebberij. In dit sympo-

sium bekijken we hoe de status van het dier is veranderd en 

hoe de publieke opinie deze verandering heeft gestimu-

leerd. Ook willen wij aandacht besteden hoe wordt omge-

gaan met terechte en onterechte kritiek in het debat.

Sprekers:

 →  mr. drs. Jan Staman, voorzitter Raad van Dierenaan-

gelegenheden

 → drs. Constanze Mager, biologe Koninklijke Burgers’ Zoo

 →  prof. dr. Jan van Hooff, emeritus-hoogleraar 

gedragsbiologie

 →  prof. dr. Peter Koolmees, emeritus-hoogleraar 

diergeneeskunde in historische en maatschappelijke 

context

Nascholingspunten

 → Keurmeesters: 30 punten

 → Kynologisch Instructeurs: B10

Aanmelden

De kosten voor deelname (incl. toegang tot het dieren-

park) bedragen slechts € 25,- U kunt zich tot donderdag 

31 maart aanstaande aanmelden via onze webshop 

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. 

Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie 
en demonstraties op meer dan 30 locaties. www.dagvandehond.nl

Donderdag 26 mei 2022 • Kind & Hond
Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei 2022
Kind & Hond

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van: 

Hulphond Nederland  •  Magazine Hart voor Dieren  •  Royal Canin   
Eukanuba  •  Virbac  •  LICG  •  Magazine Onze Hond  •  ABHB Trimsalons 

www.dagvandehond.nl

“Fikkie,
pak bal!”

Donderdag 26 mei • Kind en Hond

Sprekers Jan Staman, Constanze Mager, Jan van Hooff en 

Peter Koolmees

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/dag-van-de-hond/Aanmelden-Dag-van-de-Hond-2022
https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/producten2/SYM3APRIL22.html
mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/dag-van-de-hond/Aanmelden-Dag-van-de-Hond-2022/
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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.

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 zijn honden uitgenodigd die zich in 2020 en/of 2021 

hebben gekwalificeerd.

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 dat de honden tip-top worden 

voorgebracht en goed te zien zijn 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.
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Winnaars en medewerkers op de laatst gehouden editie, 2 jaar geleden

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

Deze campagne is een initiatief van:

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/
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CRUFTS 2022 GEWONNEN DOOR 
FLATCOATED RETRIEVER ‘BAXER’

Bijna 16.000 honden van over de hele wereld namen van 10 tot en met 13 maart deel aan Crufts 2022, de grootste 

hondenshow ter wereld. Best In Show werd de zesjarige Flatcoated Retriever ‘Baxer’ (CH Almanza Backseat 

Driver) van Patrick Oware uit Noorwegen. Reserve Best in Show werd Toy Poedel ‘Waffle’ van de Engelsman Tom 

Isherwood. Best In Show-keurmeester was Stuart Plane. 

Nederland was goed vertegenwoordigd op Crufts 2022. 

Zo waren er twee Nederlandse keurmeester ingevlogen 

en werden er mooie resultaten behaald door Neder-

landse deelnemers. We vroegen keurmeesters Birgit 

Sluiter en Andre van den Broek, en exposanten Anouk 

Huikeshoven, Jan Willem Akerboom en Kris van der 

Schaaf om hun ervaringen met ons te delen.

Keurmeester Birgit Sluiter

‘Zo’n veertig jaar geleden was ik voor het eerst op de 

Crufts, toen nog naar Earls Court in Londen waar het 

evenement destijds werd gehouden. Vele reizen naar 

Crufts volgden, soms als bezoeker en soms als exposant. 

Ik was zeer vereerd toen ik als rasspecialist werd uitge-

nodigd om in 2022 één van mijn favoriete rassen, de 

Bloedhond, te komen keuren. De organisatie in 

Birmingham was prima en de keurmeesters werden goed 

ontvangen en geïnstrueerd. Voor aanvang was er een 

briefing over het keursysteem en de gezondheidsas-

pecten. De Bloedhond staat in Engeland op de Categorie 

3-lijst, dat betekent extra aandacht voor de huidconditie, 
‘Baxer’ is happy met zijn baas...

Best In Show werd Flatcoated Retriever ‘Baxer’ en Reserve BIS werd Toy Poedel ‘Waffle’ 

lees verder op p. 5



5Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 3   |   maart 2022 Raadar

de ogen en de achterhand. Naast een verslag van de 

eerste drie geplaatste honden in elke klasse moet er ook 

een ‘breed watch’-formulier worden ingevuld. Ik was blij 

met de Best Of Breed: CH Boru’s Fifty Mission Cap at 

Farlap (imp CAN). Een harmonisch gebouwde, krachtige 

reu zonder enige vorm van overdrijving. Met een juiste 

hoeveelheid wat losse huid en een prima oog. Goed 

gevormde ribben, de voor- en achterhand mooi in balans, 

prima bone en krachtige voeten. Een Hound die veel 

grond beslaat en die ik moeiteloos een dag zie speuren. 

Best Opposite Sex was Houndseeker Amber. Deze teef is 

zeer vrouwelijk en heeft erg mooie lichaamsverhou-

dingen. Een prachtig lang smal hoofd, met veel adel. 

Mooie dunne huid en een goed oog. Ook zij had de 

kwaliteiten van een Hound die zowel qua exterieur als 

qua functie aan de rasstandaard voldoet.’

Exposanten Jan Willem Akerboom en Kris van der 

Schaaf met ‘Jill’ (Crème Anglaise’s Irish Cream)

‘Zoals elk jaar was het weer een feestje om acte de 

présence te mogen geven op Crufts. Met 430 deelne-

mers was de Whippet-inschrijving de grootste van de 

Hound Group en de derde overall. De teven werden dit 

jaar gekeurd door de alom gerespecteerde Knut Bluete-

cher uit Noorwegen, de reuen door Jill Peak uit Enge-

land. De spanning was om te snijden en de opluchting 

was groot toen Jill de open klasse won en er langs de 

ring al een gejuich opging. Even later zwol het geluid 

verder aan toen ze ook het Bitch CC kreeg. Hiermee was 

ze meteen ook de nieuwste Whippet UK Champion (onze 

vierde UK Champ, waarvan drie zelf gefokt). 

De sfeer rond de ring was geweldig. Bij de BOB-chal-

lenge kreeg de reu een mooie aanmoediging van het 

publiek maar toen Jill aan de beurt was werd wel duide-

lijk wie de voorkeur had. Het was met recht een onbe-

schrijfelijk gevoel toen Jill daadwerkelijk tot Best Of 

Breed werd verkozen, unaniem door beide keurmeesters. 

BOB worden op Crufts met een Engels ras was een 

droom die werkelijkheid werd. We zijn dan ook supertrots 

dat we dit mochten meemaken. De icing on the cake was 

de schitterende tweede plaats in de Hound Group. Dit 

was een Crufts om nooit meer te vergeten, niet alleen 

vanwege de fantastische resultaten, maar vooral ook 

vanwege de positieve en sportieve sfeer.’

Keurmeester Andre van den Broek

‘Een aantal jaren geleden ontving ik een grote groene 

envelop met op de achterkant ‘The Kennelclub’. Het 

bleek een uitnodiging om mijn eigen ras, de Barsoi, op 

Crufts 2022 te keuren. ‘A dream come true’. Medio maart 

was het dan zover... Op vrijdag waren de Hounds, waar 

de Barsois onder vallen, aan de beurt. Spannend, bij het 

respectabele aantal van 91 inschrijvingen zou toch wel 

bijna heel de Engelse Barsoiwereld aanwezig zijn. En 

lees verder op p. 6

Birgit Sluiter met de twee winnende Bloedhonden

Jan Willem Akerboom in actie met ‘Jill’...

Andre van den Broek met ‘zijn’ winnende Barsois...
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misschien ook nog wel wat uit het buitenland. En dat 

klopte: de Veteraan-BOB kwam uit Finland en de BOS 

kwam uit Zweden. 

Ik keurde van 10.30 tot 15.00 uur en eindigde met een 

mooie aristocratische reu die alles voor mij had wat een 

Barsoi een Barsoi maakt. De teef was in alle onderdelen 

een typische vrouwelijke verschijning met een mooie 

vloeiende belijning. Ik vond dat de algehele kwaliteit van 

de honden wat tegenviel en dat de consistentie die je 

vroeger in de Engelse Barsois zag, nu grotendeels 

verdwenen was. Meest voorkomende fouten waren te 

vlakke bovenbelijningen, slechte voeten, grote oren, 

vlakke ribben en zwak gangwerk. Het showen en de 

karakters van de honden waren prima. 

Heel aangenaam was de relaxte sfeer in de ring en het 

ervaren ringpersoneel dat mij na afloop bedankte voor de 

prettige samenwerking en dit was wederzijds. Ik heb echt 

met volle teugen van alles genoten en toen ik op zaterdag 

de livestream zag, dacht ik bij mezelf ‘Ik was er dit keer 

toch echt zelf bij!’. Al met al een ‘once in a lifetime’-erva-

ring, maar eigenlijk hoop ik stiekem dat er ooit nog eens 

een grote groene envelop in de brievenbus belandt.’

Anouk Huikeshoven met ‘Getme’ (Forget-Me-Not v. 

Tum-Tum’s Vriendjes)

‘Donderdag 10 maart toog ik met twee Grand Bassets 

naar Engeland. Er waren 23 Grand Basset Griffon 

Vendéens ingeschreven. Minder dan in andere jaren, 

maar voor ons nog steeds een mooi aantal. Marion Hunt 

keurde het ras. We waren helaas pas laat aan de beurt en 

de sfeer bij de ring was wat stil, maar de honden genoten 

van de grote groene ring. 

Getme won de Open Class en het CC en werd tot mijn 

grote vreugde ook beste van het ras! Het was de eerste 

keer dat hij in Engeland meedeed en samen mochten wij 

nu voor het eerst naar de magische erering op Crufts!

Groepskeurmeester was Gavin Robertson en we werden 

geselecteerd bij de beste acht! Na nog een keer gang-

werkbeoordeling ging hij over tot plaatsing… Greyhound 

1, onze knappe Nederlandse Whippet Jill tweede, een 

Pharaohond derde en, yes, Getme werd vierde. Zo gaaf, 

zo trots! Mijn zus Gwen heeft Getme voor mij achterge-

laten toen zij vorig jaar emigreerde naar Australië. 

Gedachte erachter was dat ik hier met hem kan showen, 

maar bovenal is het een hond met een heerlijk loyaal 

karakter, die het leuk vindt om mee op pad te gaan. Het 

verzacht het missen zeker en maakt Gwen apetrots!’

Succesvolle BOAS-screening 

van Bulldogs op Crufts

Dr. Jane Ladlow van Cambridge 

University was op Crufts om 

Bulldoggen te screenen op 

BOAS (ademhalingsproblema-

tiek door gedeeltelijke blok-

kade voorste luchtwegen, 

vooral gezien bij kortsnuitige 

honden). Ze liet weten: ‘Gewel-

dige dag op Crufts, meer dan 40 

honden getest op gezondheid. Slechts één Bulldog met 

hoorbare ademhaling in 

de buurt van de ring. Dit 

is een enorme verbete-

ring vergeleken met tien 

jaar geleden. De functio-

nele test op basis van het 

Cambridge Universi-

ty-systeem heeft zeer 

positieve effecten bij 

gebruik door verantwoor-

delijke fokkers.’

Anouk Huikeshoven in een intiem moment met haar ‘Getme’

Jane Ladlow

Keurmeesters Andre van den Broek en Birgit Sluiter ontmoet-

ten elkaar op het vliegveld

Een van de gescreende 

Bulldoggen
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MOOI Kampioenskruis 2022 

Zoals ieder jaar stellen we voor de honden die in 2022 het 

Nederlands Kampioenschap behalen, een prachtig Kampioenskruis 

beschikbaar. Ieder jaar wordt een andere kleurstelling voor het kruis 

gekozen; dit jaar is gekozen voor donkerblauw en lila.

Het Nederlands Kampioenskruis is een prachtig, handgemaakt 

aandenken aan de behaalde titel van uw hond. Nadat de titel Neder-

lands Kampioen voor uw hond bevestigd is, kunt u het kampioenskruis 

via onze website bestellen. 

Bestellen

Het Kampioenskruis bestellen kunt u via onze website 

Nieuw: Maatwerk-rasexamens voor 
exterieurkeurmeesters

De Raad van Beheer komt in 2022 met een nieuw initiatief: een serie compacte avondexamens, bedoeld om 

exterieurkeurmeesters de kans te geven een sectie of groep sneller af te ronden. De eerste avond vond plaats op 9 

maart jl. in het Dog Center te Zaltbommel. 

De compacte rasexamens staan gepland op elke tweede 

woensdagavond van de maand. Veel keurmeesters zijn in 

de weekeinden onderweg om te keuren; met deze door-

deweekse avonden hopen we te voorzien in de behoefte 

om rasexamens buiten het weekend af te leggen.

Wachttijden

De wachttijd om (compact) examen te kunnen doen voor 

sommige rassen kon flink oplopen. Dit zorgde voor 

stagnatie in de doorstroom van keurmeesters en voor 

frustratie bij diegenen die wachtten om een sectie of 

groep af te kunnen ronden. Deze stagnatie had ook de 

aandacht van de portefeuillehouder Keurmeesterszaken; 

hij initieerde deze serie avondexamens om zo de voort-

gang van in ieder geval de compacte examens een boost 

te geven, in de hoop hiermee een inhaalslag voor het 

keurmeesterscorps te kunnen maken.

Dank aan vrijwilligers

De voorbereidingstijd was niet erg ruim, maar dankzij de 

medewerking van vele vrijwilligers (denk aan zaal-

wachten, examinatoren, gedelegeerden en de rasvereni-

gingen en particulieren die honden beschikbaar gesteld 

hebben) zien wij deze serie maatwerkexamens met 

vertrouwen tegemoet. Met dank aan alle medewerkers 

hopen we dat we aan het einde van 2022 kunnen 

terugzien op een succesvolle inhaalslag! 

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/kampioenschappen-titels-en-prijzen/aanvragen-kampioenskruis/
https://www.houdenvanhonden.nl/databank-honden/
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FCI-STATEMENT OVER OORLOG IN OEKRAïNE

Het bestuur van de Raad van Beheer biedt namens de Nederlandse kynologie daar waar mogelijk hulp aan 

de hondenliefhebbers en fokkers in Oekraïne. Het bestuur heeft besloten een significante financiële bijdrage 

namens de Nederlandse kynologie te doneren aan het recent opgerichte FCI-fonds voor de slachtoffers in het 

oorlogsgebied. Wij spreken de wens uit dat deze vreselijke situatie in de Oekraïne snel zal zijn opgelost. Hieronder 

het statement van de FCI, dat wij geheel onderschrijven.

Statement FCI-bestuur

‘De FCI veroordeelt de invasie in de Oekraïne door de 

strijdkrachten van de Russische Federatie. Dit conflict en 

deze agressie kan niemand onverschillig laten en wij voelen 

ons allemaal bezorgd, verdrietig en boos. De invasie van 

Oekraïne door het Russische leger heeft ook hele families 

van onze hondengemeenschap in grote nood gebracht. 

Deze oorlog heeft onze fokkers en hun honden in groot 

gevaar gebracht en vormt een directe bedreiging voor hun 

welzijn en hun leven. Velen moesten vluchten, anderen 

overleven in precaire omstandigheden en verstoppen zich 

in opvangcentra waar voedsel en basisbehoeften zeer 

schaars worden. Maar in deze verschrikkelijke en moeilijke 

tijden lieten ze hun honden niet in de steek!

Deze gruwelijkheden zijn in tegenspraak met de schrifte-

lijke prioriteiten en welzijnsaanbevelingen van de FCI, 

evenals met ons beleid en onze doelstellingen. De situatie 

heeft ertoe geleid dat het bestuur van de FCI op zondag 

27 februari 2022 een buitengewone vergadering heeft 

gehouden. Belangrijke beslissingen werden genomen, 

binnen de wettelijke grenzen van de FCI en haar bestuur, 

op basis van de statuten en reglementen van de FCI.

Vanaf 1 maart 2022 en tot nader order is het de Russi-

sche Kynologische Federatie (RKF) niet toegestaan   om 

op het Russische grondgebied evenementen te houden 

waarin FCI-titels of prijzen worden toegekend (CACIB-

shows, CACIT-proeven, CACIAG-wedstrijden, enz.)

Om onze leden/contractpartners en andere personen in 

de gelegenheid te stellen hun solidariteit en hulp aan het 

Oekraïense volk, hun hondenliefhebbers/fokkers/

houders te betuigen, zal de FCI speciaal voor dit doel een 

bankrekening openen, waarop alle donaties welkom zijn. 

De bijeengebrachte gelden zullen, met volledige transpa-

rantie, worden doorgestuurd om de Oekraïense Kennel 

Union (UKU) en de Oekraïense fokkers te helpen die 

zwaar zijn getroffen door de oorlog en in ernstige nood 

verkeren, die in Oekraïne wonen of naar buurlanden zijn 

gevlucht. De FCI zal een substantiële bijdrage leveren 

aan dit fonds. 

De FCI is een enorme gemeenschap, een verenigde en 

sterke familie, dus laten we allemaal opstaan   en onze 

solidariteit met Oekraïne tonen!’

Donaties voor Oekraïne 

Donaties voor Oekraïne kunt u overmaken naar de CBC 

Bank, IBAN BE67 7320 6383 9387 - BIC-code: CREG-

BEBB o.v.v. ‘FCI - Solidarity with Ukraine’. U kunt uw 

donatie ook overmaken naar: NL14 INGB 0000 1950 29 

t.n.v. Raad van Beheer o.v.v. ‘Donatie Oekraïne 2022’. 

Wij zullen uw donatie dan overmaken naar het speciale 

FCI-project om de honden en hondeneigenaren in de 

Oekraïne te ondersteunen. We hopen op massale steun 

vanuit de Nederlandse hondenwereld!

Ondersteuning vluchtelingen met honden

Kent u vluchtelingen met honden uit de Oekraïne? De 

Raad van Beheer wil graag helpen met advies en 

voorlichting over benodigde vaccinaties. Door het land 

heen willen dierenartsen zo nodig de honden vacci-

neren. De Raad van Beheer heeft een grote expertise 

in het registeren van rashonden en wil die graag 

inzetten voor de honden uit de Oekraïne. Zijn er 

honden die geregistreerd moeten worden en een 

dierenpaspoort nodig hebben? Wij willen hierbij 

helpen. Neem contact op met  

info@raadvanbeheer.nl of bel ons via (020) 3053797.
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GESLAAGDE KENNIS TOUR-LEZING LINDA JOOSTEN

Op 10 maart jl. hield mr. Linda Joosten in Woudenberg haar Kennis Tour-

lezing ‘Juridische ondersteuning van de niet bedrijfsmatige fokker’. Het 

was een geslaagde avond, die door de deelnemers werd gewaardeerd 

met een 8 voor de inhoud en een 8 voor de spreker. Genoteerde reacties: 

‘Was zeker een goede lezing’, ‘Dankjewel! Ik heb er veel aan gehad!’ en 

‘Was erg leuk! Bedankt!’

Is het nodig om van je hobby een juridische ‘rompslomp’ te maken? Is het zinvol om afspraken 

met kopers op papier te zetten of kun je dit maar beter achterwege laten? Wat zijn nu eigenlijk 

mijn rechten als fokker en als ik dan een probleem heb met een koper móet ik daar dan op 

reageren? Zomaar een aantal vragen die regelmatig binnenkomen in de praktijk van Linda 

Joosten. Met de opkomende krachtenbundeling van kopers wordt het steeds belangrijker om 

deze vragen vooraf te beantwoorden. 

In haar lezing nam Linda het publiek mee in het wondere wereldje van de juridische (on)

werkelijkheid.  

 

Linda Joosten

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

Kennis Tour-sessies in 2022

Sessie thema’s Spreker Datum Locatie

Verantwoord actief  met je hond Ronald Mouwen Donderdag 19 mei
Schimmel 1885, Woudenberg
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Juridische ondersteuning vd 
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten Donderdag 9 juni
Online
Start 20:00 uur

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie, 
patella luxatie en andere skele-
taan-doeningen; kreupelheid, 
erfelijkheid en voor-kómen (In 
principe VOL, inhaalsessie)

Herman Hazewinkel 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
Schimmel1885, 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

Meer informatie en inschrijven op onze website

https://hartvoordieren.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour22/
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VETERINAIR SERVICEPUNT: DIERGENEESKUNDIG 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 gezondheidsis-

sues 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-

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. 

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

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.

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. 

http://www.houdenvanhonden.nl/servicepunt
https://www.eukanubabreederclub.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/petplan
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CURSUSDAG SCREENING OP PATELLA-LUXATIE

Onlangs organiseerde de Raad van Beheer in de Joghmanshof te Kapel Avezaath een eendaagse training voor 

dierenartsen om de screening op patella luxatie uit te kunnen voeren. De training werd verzorgd door prof. dr. 

Herman Hazewinkel, hoogleraar Skeletontwikkelingsstoornissen bij gezelschapsdieren en internationaal bekend 

specialist op het gebied van ED en HD.

De cursusdag maakt deel uit van een traject waarin wij 

dierenartsen willen trainen om meerdere screenings uit 

te kunnen voeren. Zo kunnen eigenaren van stamboom-

honden op één adres alle onderzoeken doen die 

belangrijk zijn voor de fokkerij. De dierenartsen die 

deze cursus bijwoonden zijn ook getraind om de 

BOAS-screening bij brachycefale rassen uit te voeren of 

worden hier binnenkort voor getraind. 

Na een uitgebreid theoretisch deel gingen de dieren-

artsen aan de slag met het praktijkgedeelte. Over het 

hele land waren meerdere hondeneigenaren bereid om 

hun honden (met en zonder patella luxatie van verschil-

lende gradaties) aan te bieden als cursusmateriaal. Elke 

deelnemer aan de training heeft hierdoor kunnen 

ervaren wanneer een hond vrij van patella luxatie is en 

hoe het voelt bij een graad 1, 2, 3 of 4.

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

Herman Hazewinkel instrueert een deelnemer. Op de onder-

ste foto geeft hij uitleg aan de hand van beeldmateriaal

https://www.dutchdogdata.nl/
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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.

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

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.houdenvanhonden.nl/meldpunt
https://petplanvoorfokkers.nl/maandgratisverzekering/
http://www.petplanvoorfokkers.nl/registreren
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Verdere versoepelingen coronamaatregelen

De afgelopen tijd zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder 

ziekmakend en het aantal mensen die met corona op de IC worden opgenomen, is beperkt. Daarom heeft het 

kabinet besloten de coronamaatregelen verder te versoepelen. In dit artikel de belangrijkste versoepelingen.

Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en 

doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een 

afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal vijf 

dagen in isolatie. U mag weer naar buiten als u de laatste 

24 uur geen klachten heeft. 

Testen zonder klachten

Het is niet meer nodig te testen als u geen klachten hebt. 

Dus leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven 

niet meer twee keer per week preventief te testen voordat 

ze naar school of hun opleiding gaan. Voor werknemers 

met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij 

een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Geen mondkapjes meer

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te 

dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022. Daar waar 

het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door 

een mondkapje te dragen. Het blijft voorlopig verplicht 

om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het 

vliegveld na de security. 

Afschaffing Testen voor Toegang

Vanaf woensdag 23 maart 2022 kan publiek overal 

zonder Testen voor Toegang naar binnen. Er zijn dan 

geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs 

geldt. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op 

uw telefoon te laten staan. Voor meerdere landen is de 

QR-code nog wel noodzakelijk om in te reizen of voor 

bijvoorbeeld bezoek aan horeca, bioscoop of theater.

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid 

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)

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/verdere-versoepelingen-coronamaatregelen
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.onzehond.nl/raadar/
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IN ‘ONZE HOND’ VAN APRIL: JAARACTIE VOOR HULPHOND 
NEDERLAND

In het glossy hondenmagazine Onze Hond van komende 

maand besteden we in het Raadar XL-katern uitgebreid 

aandacht aan onze Jaaractie 2022, die geheel gewijd is 

aan het mooie werk van Hulphond Nederland. We vertellen 

wat onze Jaaractie inhoudt, wat Hulphond Nederland 

allemaal doet en waarom het zo belangrijk is om deze club 

te steunen.  

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 →  16-18 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

 →  19 juni De Nationale - Kampioenschapskeuring 

Nationale Rassen, Ermelo CAC

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

lokale activiteiten van rasverenigingen en kynolo-
genclubs (hondenscholen) en via onze (sociale-) 
mediakanalen – we hebben een enorm bereik.” 
Centraal in alle uitingen staat hulphond Ivar, die 
een jaar lang op video en via nieuwsbulletins 
wordt gevolgd en zo het werk van Hulphond 
Nederland visualiseert. Krijbolder: “En overal 
brengen we de mogelijkheid van doneren onder 
de aandacht. Heel eenvoudig, door een QR-code te 
scannen kom je in een doneeromgeving en kun je 
je donatie aan Hulphond Nederland doen.”

Hondenliefhebbers
“Deze jaaractie van de Raad van Beheer is natuur-
lijk top!”, aldus manager Sponsoring Pieter 
Blickman van Hulphond Nederland. “Wij waren 
al heel blij met de steun van de Raad van Beheer, 
maar deze actie is een extra mooi bewijs van hoe 
zeer zij ons waarderen. Zij hebben een grote 
achterban van fervente hondenliefhebbers, waar 
we veel van verwachten. Super!” Omdat Hulp-
hond Nederland geen overheidssubsidie ontvangt, 

Hulphond Nederland 
verdient onze steun!
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. Dit mooie werk verdient onze steun, vandaar dat de Raad 
van Beheer zijn Jaaractie 2022 opdraagt aan Hulphond Nederland. Doe je mee? 

Mooi werk vraagt om een mooi gebaar

“Er worden prachtige dingen met honden gedaan, 
die meer aandacht verdienen”, stelt Raad van Beheer-
bestuurder Frans Krijbolder. “Ik doel daarmee op 
blindengeleidehonden, hulphonden en reddingshon-
den, allemaal in touw voor het welzijn van de mens. 
De clubs die hiermee bezig zijn, moeten vaak hun 
eigen broek ophouden en zijn dus zeer gebaat bij 
onze steun. De Raad van Beheer wil meer aandacht 
en support geven aan zulke goede doelen, daarom 
zijn we met het concept Jaaractie gestart.” 

Jaaractie
De Jaaractie is gericht op één speci� ek goed doel, dat 
een jaar lang in de schijnwerpers staat. Centraal staat 
het werven van zo veel mogelijk fondsen, waarmee 
het goede doel in staat wordt gesteld nog meer 
zinvolle activiteiten te ontplooien. Krijbolder: “Ieder 
jaar kiezen we een nieuw goed doel om te steunen 
voor de periode van één kalenderjaar. Dit jaar is dat 
dus Hulphond Nederland. Op onze nieuwjaarsrecep-
tie van 2023 maken we bekend hoeveel geld we 
uiteindelijk voor hen hebben opgehaald. Dan maken 
we meteen bekend welk goed doel we daarna gaan 
steunen.”

Steunpakket
Hulphond Nederland is volgens Frans Krijbolder de 
eerste bene� ciant. “Omdat ze verschrikkelijk mooi en 
professioneel werk doen en helemaal afhankelijk zijn 
van donaties. Daar wilden we graag onze schouders 
onder zetten.” Het steunpakket van de Raad van 
Beheer houdt in dat er op een � ink aantal momenten 
in het jaar indringend aandacht wordt gevraagd voor 
Hulphond Nederland. Krijbolder: “Dat is bij tal van 
grote shows en sportevenementen, de landelijke Dag 
van de Hond (op Hemelvaartsdag, red.), maar ook bij 

RAADAR XL RAADAR XL

ONZE HOND 3 | 2022 | 6160 | ONZE HOND 3 | 2022

Tekst: Jan Dobbe

MAAK KENNIS MET IVAR
Dit is Ivar! Een lieve en zachtaardige Labrador 
Retriever van vijf jaar. Ivar is niet zomaar een 
hond, hij heeft een belangrijke baan als therapie-
hond bij Hulphond Nederland. Jaarlijks helpt deze 
goedzak zo’n vijftien kinderen met uiteenlopende 
problematiek. Van autisme tot hechtingsproble-
men. Met zijn rustige en vriendelijke karakter 
gaat dit Ivar heel goed af! Hij is erg goed met 
kinderen, in zijn gastgezin was hij al beste maat-
jes met de twaalfjarige dochter van zijn baasje en 
tijdens zijn opleiding woonde Ivar niet in de 
kennel met andere honden, maar in een speciaal 
voor hulphonden opgericht studentenhuis. Ivar is 
dus een echte mensenvriend en dat komt goed 
van pas tijdens de 
therapiesessies. 
Naast zijn werk 
heeft Ivar ook 
hobby’s. Hij is dol 
op wandelen en 
sneeuw én, zoals 
het een echte 
Labrador betaamt, 
ook dol op eten. 
De Raad van 
Beheer volgt Ivar 
een jaar lang in 
zijn therapiewerk.

Foto: K
elsie L

entjes

Naud (16) heeft een vorm van autisme 
en volgde succesvol therapie met 

honden van Hulphond Nederland.

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 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/onze-hond/2022/oh03_raader-xl.pdf
mailto:dogshowgoes@gmail.com
http://www.joe-kat-show.nl
http://www.joe-kat-show.nl
http://www.pinkstershow.com
http://www.nhsn.nl
http://www.nhsn.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
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LOOP MEE MET THE BIG WALK VAN HULPHOND 
NEDERLAND!

Hulphond Nederland nodigt alle honden en hun baasjes uit om deel te nemen aan The Big Walk 2022. De derde 

editie van de leukste en grootste hondenwandeling op het strand vindt dit jaar plaats op zondag 10 april op 

het strand van Wassenaar (de Wassenaarse Slag). Beachclub Bait is het start- en eindpunt van de wandeling. 

Aanmelden is mogelijk tot 8 april 2022.

Wie meeloopt steunt de opleiding van nog meer 

hulphonden. De kosten van het evenement worden 

namelijk grotendeels gedragen door de sponsoren, 

wat wil zeggen dat de opbrengsten praktisch hele-

maal ten goede komen van Hulphond Nederland. 

Tickets

Voor een ticket voor vier personen inclusief één 

hond vraagt Hulphond Nederland een kleine 

donatie van €12,50 exclusief servicekosten. Voor 

elke hond extra vragen we een extra donatie van €7,50. 

Na afloop ontvangt iedere hond een goed gevulde 

goodiebag. Koop hier uw ticket(s).  

 

Tijdens de vorige editie in Zandvoort deden er maar liefst 

300 honden en 600 wandelaars mee aan deze unieke 

wandeling. Bekijk hier de video. 

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.

https://thebigwalk.nl/ticket-kopen/?utm_source=Em&utm_medium=Clienten&utm_campaign=TheBigWalk22
https://www.youtube.com/watch?v=gBXJUxsrEEM
https://thebigwalk.nl/ticket-kopen/?utm_source=Em&utm_medium=Clienten&utm_campaign=TheBigWalk22
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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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.

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 (tickets nog verkrijgbaar)

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:

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!

http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
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
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen

