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VOORLOPIGE FCI-ERKENNING LANCASHIRE HEELER

Per 1 mei 2016 heeft de FCI het ras 

Lancashire Heeler, standaard nr. 360, 

groep 1, sectie1, op voorlopige basis 

erkend. Dit betekent dat het ras sinds 

die datum in aanmerking komt voor de 

FCI-titels (Winner of the World Dog, Show, 

Winner of the Section Shows – Europe, 

Asia and the Pacific, Americas and the 

Caribbean). De Lancashire Heeler komt 

nog niet in aanmerking voor het CACIB, 

totdat het ras definitief is opgenomen. 

In aanvulling hierop kunnen de afgegeven 

stambomen aan de honden van dit ras, 

vanaf 1 mei 2016, het FCI-logo dragen.  De Engelse 

versie van de standaard vindt u door op het linkje 

hiernaast te klikken. De bij gewerkte lijst van rassen die 

zijn erkend op een voorlopige basis door de FCI kunt u 

vinden op de website van de FCI:  

http://www.fci.be/en/nomenclature/provisoire.aspx

CHIHUAHUA: VERBOD OP FOKKEN MET MERLE

Vanaf 1 juni 2016 is het niet meer toe ge-

staan om te fokken met een Chihuahua 

met de kleur merle. Bij deze kleur is er 

name lijk een duidelijk vermoeden dat hij 

gezondheidsproblemen met zich meebrengt. 

Om deze reden heeft de Raad van Beheer een 

convenant met de Nederlandse Chihuahua 

Club (NCC) en de  Eerste Gezelschapshonden 

Club Nederland (EGCN) gesloten. Dit conve-

nant houdt in dat er vanaf 1 juni 2016 geen 

stambomen worden verstrekt voor nesten 

waarbij één van de ouderdieren de kleur 

merle heeft.

http://www.fci.be/en/nomenclature/provisoire.aspx
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DOBERMANN: VERBOD OP FOKKEN MET ISABEL EN BLAUW

Vanaf 1 juli 2016 zijn Dobermannen met de niet-erkende 

kleuren isabel en blauw niet meer inzetbaar voor de 

fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de Raad 

van Beheer met de Dobermann Vrienden in Nederland 

heeft afgesloten.

 

Genoemde kleuren kunnen ervoor zorgen dat er gezond-

heids problemen (huidproblemen) bij de Dobermann 

ontstaan. Door het afsluiten van dit convenant voorkomen 

we dat er gefokt wordt op kleuren die mogelijk gezond-

heidsproblemen verzoorzaken. Om de maatregel in het 

convenant ook daadwerkelijk uit te voeren, gaat de Raad 

van Beheer de kleuren van de reu en teef bij de 

dekaangifte vanaf 1 juli 2016 controleren.

Nieuw hondenlogboek voor actieve hondenbezitters

Sinds 1 juni is er voor alle actieve hondenbezitters een 

uniform logboek in de nieuwe huisstijl van de Raad 

van Beheer. Het boekje omvat in totaal 28 pagina’s 

met onder andere ruimte voor vier hoogtemetingen 

(voor verschillende activiteiten), aantekeningen en 

onderzoeksresultaten. Het grootste deel van het boekje 

is uiteraard gewijd aan het noteren van resultaten. 

In tegenstelling tot de oude situatie zijn deze pagina’s 

niet meer specifiek aangepast voor diverse activiteiten, 

maar zijn ze neutraal en dus allemaal bruikbaar. Door de 

nieuwe handige kaft kun je in één oogopslag zien van 

welke hond het boekje is.

Verschillende aanvraagprocedures

Ondanks dat alle honden hetzelfde boekje ontvangen, 

is er nog wel een verschil in de aanvraagprocedure. Op 

de website moet de eigenaar kiezen of hij een logboek 

aanvraagt voor een stamboomhond of een rasloze/

stamboomloze hond. Voor rasloze/stamboomloze 

honden die Agility, FCI Obedience of Flyball gaan doen, 

moet het boekje bij de afdeling Sporten worden 

aangevraagd. Voor rasloze/stamboomloze honden die 

deel willen nemen aan de werkhondensporten, moet 

het boekje bij de Commissie Werkhonden worden 

aangevraagd. 

Vraag het nieuwe logboek aan  (De oude boekjes die 

nog in gebruik zijn, blijven geldig.)

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/hondenlogboek/
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl
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Nieuwe regeling extra (dubbel) CAC jubilerende 
verenigingen

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten dat verenigingen die hun 50-jarige jubileum vieren, in 

aanmerking komen voor het organiseren van een show met een extra CAC-evenement in het desbetreffende 

jubileumjaar. Daarna kan dit om de 25 jaar. Deze regeling is direct van kracht.  

Regelmatig ontvangt de Raad van Beheer verzoeken van 

leden om een extra CAC of een dubbel CAC-evenement 

in een weekend of in één jaar te mogen organiseren. 

Deze verzoeken zijn vaak gekoppeld aan een jubileum 

van de desbetreffende vereniging. Voorheen wees het 

bestuur dergelijke verzoeken af met het oog op het 

huidige grote aantal mogelijkheden om een CAC te 

verkrijgen per ras in Nederland. Om jubilerende 

verenigingen tegemoet te gekomen heeft het bestuur 

haar beleid aangepast. De aanvraagprocedure is gelijk 

aan de aanvraagprocedure voor kampioenschaps-

clubmatches.

SCHRIJF JE IN VOOR HET EERSTE RVB YOUTH ZOMERKAMP!

Van 16 tot en met 18 augustus organiseren we in Delft het 

eerste Raad van Beheer Youth Zomerkamp voor jonge 

hondenbaasjes van 8 t/m 16 jaar. Tijdens het kamp kun 

je kennismaken met verschillende hondensporten: ideaal 

om te kijken wat de leukste bezigheid is voor jou en je 

hond. Meld je snel aan en doe mee!

In het weekend, dat op 16 augustus om 15.00 uur start en 

eindigt op 18 augustus om 17.00 uur, organiseren we allerlei 

trainingen met de honden. Denk aan Agility, FCI 

Obedience, Rally O, verzorging van de hond en nog veel 

meer. Tussendoor krijgen de honden voldoende rust en 

organiseren we voor de jongeren diverse leuke activiteiten. 

Voor wie?

Het Zomerkamp is voor jongeren van 8 t/m 16 jaar met 

een hond. De hond moet minimaal 1 jaar oud zijn en 

voldoende geënt voor zijn leeftijd. De jongere moet de 

hond die hij/zij meeneemt wel onder controle hebben. 

Ook moet de hond ‘s nachts en gedurende rustperiodes 

goed in de bench kunnen blijven.

Meedoen?

Deelname aan het Zomerkamp kost € 95,00 per 

deelnemer. Dat is inclusief eten, drinken en overnachting. 

Het kamp vindt plaats bij Kynologenclub Delft, 

Tanthofdreef 10 te Delft. Meedoen? Stuur dan een mailtje 

naar RvBYouth@raadvanbeheer.nl, dan krijg je het 

aanmeldingsformulier zo snel mogelijk toegezonden. 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

mailto:RvBYouth@raadvanbeheer.nl
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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DATA EN ONDERWERPEN KENNIS TOUR 2016 – 2017

Inmiddels zijn de sprekers, onderwerpen, data en 

locaties van de sessies in het kader van de Kennis Tour 

2016 – 2017 bekend en is een aantal al volgeboekt.  

In bijgaand artikel kijken we alvast met u vooruit. 

1. De toekomst van de fokkerij - kansen en bedreigingen 

Spreker: drs. Maarten Kappen

Overzicht en bespreking van de 

bestaande en nieuwe mogelijk-

heden om de vruchtbaarheid 

van de hond te beïnvloeden en 

te verbeteren. Wat is normaal in 

de fokkerij en wat niet? Hoe ziet de alledaagse 

reproductiepraktijk eruit tegenwoordig? Wat is accep-

tabel als beïnvloeding van de vruchtbaarheid en wat 

niet?  Zijn er verschillen tussen de incidentele en de 

geregelde fokker in mogelijkheden en resultaten? 

Daarnaast worden de ins en outs van bepaalde 

procedures besproken, zoals de keizersnede, 

kunstmatige inseminatie, IVF, embryotransplantatie tot 

zelfs klonen. 

Data: woensdag 14 september (Nieuwerkerk a/d IJssel), 

woensdag 14 december (Berlicum) en woensdag 8 

februari (Zwolle). (Alle drie volgeboekt)

 

2. De wereld van kleuren bij honden – vachtkleuren 

Spreker: Marjolein 

Roosendaal

Iedere fokker heeft 

wel een idee over 

hoe het zit met de 

kleuren binnen zijn 

ras. Wie zich verdiept 

heeft, weet dat 

experts als Little er 

boeken vol over hebben geschreven. Maar de weten-

schap staat niet stil en met grote regelmaat worden er 

nieuwe dingen ontdekt, juist op het gebied van die 

kleuren. We weten nu dat Little in veel gelijk had en in 

veel ook niet. Deze interactieve lezing gaat in op de 

kleuren die we kennen, de eigenschappen die we 

ervan kennen en de conclusies die we daaruit kunnen 

en mogen trekken.

Wat is de zin van selectie op kleur? Waarom zou je dat 

wel of juist niet moeten doen? En wat is er nou eigenlijk 

waar van die verhalen over kleurgebonden 

eigenschappen?

Datum: woensdag 13 juli (Woudenberg) (volgeboekt)

3. De wereld van kleuren bij honden - ogen & neuzen en 

kleurgebonden ziektes 

Spreker: Marjolein Roosendaal  

Vervolg op ‘De wereld van kleuren bij honden - vacht-

kleuren’. Je hoeft de eerste lezing niet gevolgd te hebben 

om deze lezing bij te kunnen wonen. Basiskennis van 

kleurgenetica is wel handig. We weten dan wel in grote 

lijnen hoe het zit met de kleuren en vachten van onze 

honden, maar hoe zit het met neuskleuren? En al die 

andere afwijkende kleurenzaken in vachten en aan 

honden? En wat is er waar van die verhalen over 

oogkleuren en de link met de vachten? Hoe zit het met 

ziektes, houden die echt verband met kleur? En hoe dan? 

Datum: woensdag 5 oktober (Woudenberg)

 

4. Spuiten en slikken: darmziekten bij rashonden en 

honden met rare dingen in hun maag 

Spreker: drs. Erik den Hertog

Spuiten - In het eerste 

deel worden verschil-

lende darmziekten 

behandeld. Wat zijn de 

verschijnselen, hoe komt 

de dierenarts erachter 

wat de hond heeft en wat 

kun je eraan doen? In de 

dierenarts praktijk komen 

veel rashonden met 

darm ziekten. Zijn er ziektes die bij bepaalde rassen 

meer voorkomen?

Slikken - In het tweede deel wordt gekeken naar honden 

die iets ingeslikt hebben, wat ze beter niet hadden 

kunnen doen… iedereen heeft het vast wel een keer 

meegemaakt of erover gehoord. Maar wat zijn nu wel of 

geen goede adviezen? Wat kan via de natuurlijke weg het 

lichaam weer uit, en in welke gevallen moet je ingrijpen? 

Vreemde verhalen over vreemde voorwerpen….

Data: woensdag 10 augustus (Zwolle), woensdag 9 

november (Woudenberg) 

Meer informatie en aanmelden

Mocht de datum of locatie u niet uitkomen of al volge

boekt zijn, dan kunt u uw interesse in een vervolg sessie 

aangeven via het speciale formulier op de website. Bij 

voldoende interesse plannen we in overleg met sprekers 

een vervolgsessie in.  Voor aanmelden of meer informatie 

over deze lezingen, sprekers en locaties kijk op 

www.houdenvanhonden.nl/kennistour.

http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour


Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 4   |   nummer 9  |   juni 2016 Raadar

5Houden van honden

Voorstel wijziging Besluit houders van dieren 
naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Dam 

van Economische Zaken 

heeft een ontwerpbesluit 

tot wijziging van het Besluit 

diergeneeskundigen en het 

Besluit houders van dieren naar 

de Tweede Kamer gestuurd. 

Het gaat daarbij om wijzigingen 

ten aanzien van onder andere 

ingrepen, doden en het 

gebruiken van voorwerpen 

om dieren te corrigeren (zoals 

stroomstootapparaten). 

Zie voor meer informatie het 

Ontwerpbesluit wijziging Besluit 

diergeneeskundigen en Besluit 

houders van dieren op de website 

van het ministerie van 

Economische Zaken.

F
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Brainstorm FCI Obedience LEVERT VEEL IDEEëN OP

De Interim-commissie FCI Obedience heeft onlangs gebrainstormd over de instructeuropleiding, promotie, communi-

catie, selectiecriteria. Doel was om ideeën te genereren over hoe deze zaken het beste aangepakt kunnen worden. 

Over de volgende onderwerpen werd gesproken:

Instructeursopleiding

 →  Instructeursopleiding specifiek gericht op FCI 

Obedience

 → Bijscholing huidige instructeurs

Promotie FCI Obedience

 →  Huidig imago van de sport veranderen (niet statisch, 

veel spel)

 → Belang van de sport benadrukken

Communicatie

 → Via Raadar

 → Overwegen een eigen nieuwsbrief op te starten

Selectiecriteria NK & NK FCI Obedience

 →  Andere selectiecriteria (aantal, welke wedstrijden tellen 

mee)

 → Selectiecriteria zo min mogelijk wijzigen

 →  Andere opzet van selectie en NK (bijvoorbeeld in 1 

weekend: selectie zaterdag, NK zondag)

De interim-commissie gaat met bovenstaande onder-

werpen aan de slag. De commissie waardeert hierbij alle 

input van keurmeesters, verenigingen, instructeurs en 

deelnemers. Laat weten welke ideeën u heeft via 

commissie@fciobedience.nl. 

Bezoek onze website. Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/06/01/ontwerpbesluit-wijziging-besluit-diergeneeskundigen-en-besluit-houders-van-dieren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/06/01/ontwerpbesluit-wijziging-besluit-diergeneeskundigen-en-besluit-houders-van-dieren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/06/01/ontwerpbesluit-wijziging-besluit-diergeneeskundigen-en-besluit-houders-van-dieren
mailto:commissie@fciobedience.nl
http://www.houdenvanhonden.nl
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BESLUITEN 41e ALGEMENE VERGADERING VAN 11 JUNI 
2016
Op zaterdag 11 juni 2016 vond de 41e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder treft u 

de besluitenlijst aan.

 →  Notulen 39e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 

15 september 2015 – goedgekeurd (met inachtneming 

van wijzigingen)

 →  Notulen 40e Algemene Vergadering d.d. 28 november 

2015 – goedgekeurd (met inachtneming van wijzigingen)

 →  Balans en staat van baten en lasten 2015 – vastgesteld

 →  Voorstel tot dechargeverlening aan bestuur  

– aangenomen

 → Jaarverslag Raad van Beheer 2015 – vastgesteld

 →  Bestuursverkiezing: de heer H.J. Alberts is herkozen als 

lid (juridische zaken) bestuur RvB

 →  Voorstel aanpassing art. 33 HR (samenstelling financiële 

commissie) – goedgekeurd

 →  Voorstel aanpassing art. 13 HR (procedure 

initiatiefvoorstel) – goedgekeurd

 →  Voorstel aanpassing Algemeen Onderzoeksreglement 

(online applicatie) – goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art.VIII.7 KR (inzet buitenlandse 

dekreu) – goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art. III.21 KR (spermabank) 

– goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art. VIII.9 KR en toevoeging art.

VA.5 t/m VA.9 KR (gezondheidscommissie)  

– goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art. 4.1 VFR-format 

(opsomming screeningsonderzoeken) – met gewijzigd 

tekstvoorstel goedgekeurd *)

 →  Voorstel tot aanpassing art. I.4 en IV.132 KR 

(organisator clubmatch) – goedgekeurd

 →  Voorstel tot toevoeging art. IV.54 KR (organisator 

tentoonstellingen)aanpassing – goedgekeurd

 →  Voorstel tot schrappen art. IV.12 KR (beschikbaar 

stellen prijzen) – goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art. IV.121 KR (volgorde keuren 

KCM) – goedgekeurd

 →  Voorstel tot aanpassing art. V.32 en art. V.33A KR 

(windhondenrennen) – goedgekeurd

 →  Initiatiefvoorstel Scandia (prijsdifferentiatie KCM) o.b.v. 

gewijzigd tekstvoorstel bestuur (toevoeging lid 4. Art. 

IV.110 KR) bestuur RvB – goedgekeurd

 →  Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (inz. standpunt 

WDS China) – aangenomen

 →  Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (inz. aansluiten 

RvB voorstellen kennelclubs) – verworpen

*)Tijdens de Algemene Vergadering is besloten het Format VFR aan te passen. De wijziging betreft 

artikel 4.1 en zal ingaan per 1 augustus 2016. Het nieuwe format VFR is op de website geplaatst. Het 

oude format is ook nog beschikbaar en zal op 1 augustus van de website worden verwijderd.

http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.databankhonden.nl
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UPDATE CAMPAGNE STAMBOOMHOND

Hoe het met de campagne Waarom een stamboom hond? gaat, heeft u 

uitgebreid kunnen lezen in de Raadar special die wij twee weken geleden 

hebben uitgegeven. We zijn nog steeds volop actief met Online Google-

advertenties, met radiospots en met banners op Marktplaats (zie hiernaast). 

Daarnaast zijn onze partners in de weer om de campagne onder andere in 

hun eigen media te ondersteunen. 

Ondersteuning Virbac en Proteq Dier&Zorg 

Onze partners Virbac en Proteq Dier & Zorg steunen de 

zorgvuldig gefokte stamboomhond. Zij helpen ons met de 

verspreiding van de campagnematerialen en brengen deze 

onder de aandacht via hun medewerkers in het veld, bij 

dierenartsen en op andere locaties waar 

hondenliefhebbers samenkomen. Dit heeft inmiddels 

tientallen aanvragen voor promotiepakketten opgeleverd! 

Pet’s Place

Partner Pet’s Place besteedt opnieuw 

aandacht aan de 

campagne in zijn 

magazine ‘Lief Dier’ 

van juni 2016, dat in 

een oplage van 

200.000 stuks in 

200 winkels van Pet’s Place en Boerenbond wordt 

verspreid. Ook deze steun is zeer welkom en levert 

geweldig veel extra aandacht op. Alle partners van 

harte bedankt! 

Radiocommercial

Onze opvallende radiocommercial op 100% NL loopt door. 

De spot is tot het einde van het jaar maar liefst 600 keer te 

horen. Wilt u weten wanneer we uitzenden, kijk dan voor 

een overzicht van de frequenties van Radio 100% NL en de 

planning van de spots op www.houdenvanhonden.nl/

campagnepromotie.   

 

Help ook mee!

Als u de met zorg gefokte stamboomhond een warm hart 

toedraagt, stellen we het op prijs als ook u wilt helpen 

deze te promoten. Op onze website vindt u diverse 

digitale promotiematerialen. Ook kunt u daar folders en 

posters bestellen. Ga naar www.houdenvanhonden.nl/

stamboomhond en help ons bij deze belangrijke 

campagne!

Prijswinnaars Puppy-enquête  
mei 2016

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen 

meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld 

van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet 

met de enquête, maakt daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand mei zijn: de heer A. 

Lamboo (DVD ‘Meer genieten met een hond’), mevrouw D. Bonthuis (boek 

‘Fokken van rashonden’) en mevrouw S. Kiers (Handboek Kynologische Kennis 1). 

Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op.

Ook meedoen met de PuppyEnquête? Ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd   1 11/01/16   17:07

http://www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie
http://www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie
http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
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WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!

De Raad van Beheer waarschuwt continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. Wij hebben in 

samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming een gratis waarschuwingsposter in het Nederlands en het 

Engels ontwikkeld om mensen hiervoor te waarschuwen. 

In de zomermaanden gebruiken we de poster zelf tijdens onze 

evenementen. Ons Honden Welzijn Team heeft daarin samen met de 

organisaties een taak om mensen te waar schuwen en controles te doen.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan een 

e-mail naar info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke versie 

(Nederlands of Engels) en uw gegevens. De digitale advertenties en 

stoppers kunt u ook gratis downloaden op onze actiepagina.

ONTWIKKELING HD/ED-applicatie

Momenteel loopt er een pilot met de nieuwe online 

applicatie onder dierenartsen die veel HD/ED-onderzoek 

doen. Een update.

Pilot-dierenartsen

We bezochten een aantal dierenartsen die veel HD- en 

ED-onderzoeken doen en die de software in een pilot 

gebruiken. Zij zijn erg enthousiast: de applicatie werkt 

gemakkelijk en snel en zorgt ervoor dat de fokker het 

resultaat van het gezondheidsonderzoek veel sneller in 

huis heeft. Inmiddels zijn al de nodige onderzoeken 

verwerkt door de pilot-dierenartsen, waarbij er zelfs 

fokkers speciaal naar de dierenarts gaan om gebruik te 

kunnen maken van de applicatie. Dit levert positieve 

reacties van fokkers op. Ook de applicatie zelf houdt zich 

goed in de pilot, dus gaan we ermee verder. 

Planning: 1 januari 2017

Dat betekent concreet dat 

alles per 1 januari 2017 via 

de online applicatie zal 

gaan verlopen. Wij verwerken dan geen papieren 

formulieren meer. Foto’s kunnen digitaal geupload worden. 

Kan/lukt de dierenarts dit niet, dan kan deze ze voorlopig 

nog als röntgenfoto opsturen of naar ons mailen. 

Informatieavond

Ook voor dierenartsen die niet regelmatig HD/ED-

screenings doen, hebben we een informatieavond in de 

Sniep gehouden. Ook tijdens deze avond waren de 

reacties op de applicatie positief. Voor meer informatie 

kunnen dierenartsen contact opnemen met 

ggw@raadvanbeheer.nl. 

JAAROVERZICHT ‘HOUDEN VAN HONDEN’ 2015 IS UIT!

Het Jaaroverzicht 2015, een fraai 

geïllustreerd overzicht van hoogtepunten 

van de Nederlandse kynologie in het 

afgelopen jaar, is in mei verschenen. In het 

overzicht laat de Raad van Beheer zien waar 

de Raad van Beheer anno nu voor staat: 

gezonde en sociale honden! 

In deze ‘Houden van honden in woord en 

beeld’ worden de hoogtepunten van de Nederlandse 

hondenwereld van 2015 prachtig in beeld gebracht. Dit 

jaar met extra veel foto’s waar het houden van 

honden vanaf spat. Op tal van terreinen is er 

in 2015 het nodige gebeurd: een nieuwe 

huisstijl, de sporten die voor het eerst 

rechtstreeks door de Raad van Beheer 

werden gefaciliteerd, ‘Fairfok’, de nieuwe 

website, de stappen die gezet zijn op het 

gebied van scholing en nog veel meer. 

Bekijk en/of bestel het Jaaroverzicht 2015. We wensen 

u veel kijk- en leesplezier!

https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
mailto:info@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
mailto:ggw@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/jaaroverzicht/
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/jaaroverzicht/
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UPDATE IT-TRAJECT RAAD VAN BEHEER

In dit artikel leest u meer 

over de vorderingen die 

zijn gemaakt in het IT-

traject van de Raad van 

Beheer. 

Risicoanalyse

De Werkgroep IT heeft het 

bestuur van de Raad van 

Beheer geadviseerd om een vergelijkende risicoanalyse 

te laten uitvoeren door een externe partij. Deze moest 

antwoord geven op de volgende twee vragen:

1)  Moet in één keer een compleet nieuwe IT opgeleverd 

worden of is het verstandiger om stapje voor stapje 

nieuwe onderdelen op te leveren en in gebruik te 

nemen? Wat zijn de risico’s van de verschillende 

scenario’s?

2)  Is het verstandig om door te gaan met de huidige 

leverancier of is het beter de markt breed te 

benaderen? En ook hier: wat zijn de risico’s van de 

verschillende scenario’s?

 

Gesprekken en workshops

Het bestuur heeft het IT-concern Atos gevraagd de 

risicoanalyse uit te voeren. Atos is volop bezig met deze 

risicoanalyse en heeft daartoe met een aantal 

bestuursleden, 

kantoormedewerkers en 

betrokken kynologen 

gesproken. Op basis van 

de uitkomsten van deze 

gesprekken vindt een 

tweetal workshops plaats. 

Daarvan is er inmiddels 

één gehouden. Daarnaast 

heeft Atos gesproken met de huidige leverancier om 

meer inzicht te krijgen in de bestaande software, met 

name Darwin en wat daaraan gekoppeld is. Een tweede 

gesprek over Darwin is gepland.

 

Planning

Naar verwachting rondt Atos begin juli zijn risicoanalyse 

af, waarna de bevindingen eerst in de werkgroep IT 

worden besproken. Vervolgens zal de werkgroep het 

bestuur adviseren over de verdere voortgang en kan het 

bestuur een voorgenomen besluit nemen dat voor 

besluitvorming aan de Algemene Vergadering kan 

worden voorgelegd. Dit zal op z’n vroegst tijdens de AV 

van 3 december 2016 zijn, maar is sterk afhankelijk van 

wat er uit de risicoanalyse naar voren komt en de 

discussies die hierover binnen de werkgroep IT en het 

bestuur gevoerd zullen worden.

EUROPEAN DOG SHOW 2016 IN BRUSSEL 

Van 26 tot en met 28 augustus wordt in Brussel de FCI European Dog Show 

gehouden. Aan de titels Europees Jeugdkampioen, Europees Kampioen en 

Europees Veteranenkampioen zijn nu ook de Benelux Winner titels BWBE’16, 

BJWBE’16 en de BVWBE’16, de Belgische Winnertitels, kwalificatie voor Crufts 

2017 en een dubbel CAC verbonden. 

Andere regelgeving

Wegens een wettelijk verbod kunnen honden die aan de 

staart zijn gecoupeerd, niet showen in België, ongeacht 

in welk land ze zijn geboren c.q. gecoupeerd. Dat geldt 

dus ook voor de European Dog Show, tenzij er een 

medische indicatie is opgenomen in het Europees 

hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts. 

Ook de regels met betrekking tot de verplichte 

entingen zijn in België anders dan in Nederland. Titeren 

wordt (waarschijnlijk) nog niet geaccepteerd, en naast 

de verplichte rabiësenting is ook vaccinatie tegen 

kennelhoest verplicht. 

Meer informatie

Op de website www.europeandogshow2016.com krijgt 

u meteen de meest gestelde vragen in beeld. Uiteraard 

vindt u er de nodige achtergrondinformatie, zoals de 

lijst met keurmeesters. Locatie: Brussel Expo, Place de 

la Belgique 1, Brussel. Met in de nabije omgeving circa 

12.000 parkeerplaatsen. 

Inschrijven

Online inschrijven kan via de website van de EDS 2016.

http://www.europeandogshow2016.com
http://www.europeandogshow2016.com
http://www.europeandogshow2016.com
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‘RAAD HET RAS’ juni:  CHIHUAHUA 

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van 

de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In 

samenwerking met fotobureau Kynoweb plaatsen we een 

troebele foto van een rashond en u moet raden om welk 

ras het gaat. Onder de inzenders van het goede antwoord 

wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken van 

rashonden’. 

De rashond van de maand juni was Chihuahua. Winnaar van 

deze maand is Nicky Van Tol-Williams uit Almere. Zij krijgt 

het boek ‘Fokken met rashonden’ snel toegezonden. 

Gefeliciteerd!

Reclame Code commissie wijst klacht Dier & Recht af

Op 31 mei deed de 

Reclame Code Commissie 

(RCC) uitspraak over een 

klacht van de stichting 

Dier & Recht over onze 

campagne ‘Waarom een 

stamboomhond?’. Geheel volgens onze verwachting 

wees de commissie de klacht af. Uiteraard gaan wij 

met onverminderd enthousiasme verder met deze 

belangrijke campagne!

Een afsluitend citaat uit de uitspraak van de Reclame Code 

Commissie: ‘Het voorgaande voert tot de conclusie dat 

geen sprake is van misleiding in de zin van de artikelen 7 

en 8 Nederlandse Reclame Code (NRC). Van onjuiste 

informatie is geen sprake, terwijl evenmin kan  worden 

gezegd dat in de uitingen essentiële informatie ontbreekt. 

Tevens impliceert dit oordeel dat geen sprake is van 

misleidende reclame in de zin van artikel 13 aanhef onder a 

NRC of van handelen in strijd met de waarheid als bedoeld 

in artikel 2 NRC. Tot slot bestaat op grond van hetgeen 

hiervoor is overwogen geen aanleiding om de uitingen in 

strijd met de artikelen 3 of 5 NRC te achten. Het door Dier 

& Recht nagestreefde belang rechtvaardigt in dit geval ook 

overigens niet dat de Raad van Beheer het recht zou 

moeten worden ontzegd op de onderhavige wijze haar 

mening over stamboomhonden aan te prijzen. 

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist: De 

Commissie wijst de klacht af.’ 

Meer informatie op onze website.

De stichting Dier&Recht gaat in hoger beroep tegen de 

uitspraak. De Raad van Beheer ziet de behandeling 

daarvan met vertrouwen tegemoet. 

Rashond van de maand juni is de Chihuahua

http://www.petsplace.nl
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/campagne-stamboomhond-geeft-juiste-informatie/
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Rasspecifieke Instructies voor Franse Bulldog

Per 1 juli 2016 zijn er rasspecifieke instructies (RSI) 

voor keurmeesters inzake de Franse Bulldog, als extra 

evaluatie van de raskeuringen bij dit ras. Daar hebben 

de Hollandse Bulldoggen Club (HBC) en de Eerste 

Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN) de 

afgelopen tijd met de Raad van Beheer aan gewerkt. 

Kenmerken zoals de verkorte schedel en onderont-

wikkelde neusrug bij dit ras kunnen ernstige gezond-

heids problemen veroorzaken als ze worden over-

dreven. Daarom dient speciale aandacht geschonken 

te worden aan het voorkómen van deze overdreven 

kenmerken. 

Zeven punten

Keurmeesters moeten kijken naar gezonde adem-

haling, open neusgaten, correcte neuslengte, ogen, 

huid, staart en levendig gangwerk. De volgende zeven 

aandachts punten zijn verwerkt op het 

inventarisatieformulier: 

 → ademhalingsproblemen

 → uitpuilende ogen en oogirritatie

 → overdreven korte hals en/of rug

 → krachteloos en/of slepend gangwerk.

 → ingegroeide staart

 → huidirritatie op kop, oren of poten

Keurmeesters moeten aan deze punten extra aandacht 

besteden tijdens de keuringen en zo nodig aangeven dat 

deze problemen voorkomen bij de aanwezige honden. 

TITELS EN GEZONDHEIDSUITSLAGEN OP STAMBOMEN

De Raad van Beheer krijgt veel vragen over het wel 

of niet vermelden van titels en gezondheidsuitslagen 

op de door ons uitgegeven stambomen. Gezien de 

zeer beperkte ruimte op de stamboom is het helaas 

niet mogelijk om alle bestaande Nederlandse en 

buitenlandse titels te vermelden. 

Door het ruimtegebrek zijn we gedwongen een keuze 

maken aangaande de titels en uitslagen die op de 

stamboom kunnen worden vermeld. Het bestuur en de 

directie maakt in samenspraak met het kantoor de 

uiteindelijke keuze. Aldus kan het helaas voorkomen dat 

bepaalde titels en gezondheidsuitslagen, die voor sommige 

mensen van groot belang zijn, (nog) niet vermeld worden. 

Dit geldt ook voor de uitslagen van de screenings-

onderzoeken geadministreerd door de Raad van Beheer. 

In het kader van de automatisering zijn we momenteel 

op zoek naar mogelijkheden om in de toekomst toch 

meer titels en gezondheidsuitslagen op stambomen te 

kunnen vermelden.

http://www.royalcanin.nl
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GEWIJZIGD STANDPUNT TOEWIJZING WORLD DOG SHOW 
2019 AAN CHINA

Onderstaand geven wij u het aangepaste standpunt van 

de Raad van Beheer met betrekking tot het toewijzen 

van de World Dog Show 2019 aan China. 

‘Namens de leden van de Vereniging Raad van Beheer 

stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie van en 

omgang met honden in de verschillende Chinese 

provincies verafschuwen. Ook de Raad van Beheer vindt 

dat we met alles wat in onze macht ligt moeten blijven 

strijden tegen dit soort praktijken.

De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen 

met de FCI – de kans geven te vechten voor het 

verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de 

desbetreffende Chinese provincies. Tot het moment van 

de Algemene Vergadering van de FCI (in 2017) moet de 

Chinese Kennel Club naar onze mening de mogelijkheid 

krijgen hun woorden tijdens de gehouden presentatie in 

Milaan in 2015 met een plan van aanpak waar te maken.

Het plan moet dan in de ogen van de meerderheid van 

de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel Clubs 

goede waarborgen bieden om samen met de nationale 

en internationale pogingen en statements te zorgen voor 

een kentering naar een duidelijk hondvriendelijker beleid 

in alle Chinese provincies. 

Indien dan blijkt dat er onvoldoende verbetering 

plaatsgevonden heeft dan is de Raad van Beheer van 

mening dat de toewijzing van de WDS 2019 aan China 

ingetrokken dient te worden en toegewezen dient te 

worden aan het land dat na China het land is dat de 

meeste stemmen heeft behaald. Indien de CKU dan niet 

aan de eisen - zijnde een duidelijke kentering naar een 

hondvriendelijker beleid - voldoet dan zal de Raad van 

Beheer een voorstel tot intrekking van de toewijzing van 

de WDS 2019 aan China indienen voor de Algemene 

Vergadering van de FCI in 2017.

Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op 

het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers 

en raden wij allen aan heel goed na te denken over het 

deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen 

voor, de WDS 2019.’

Bestuur Raad van Beheer

STOP YULIN FESTIVAL CHINA!

Volgens de FCI stelt de Chinese 

Kennel Club (CKU) in de aanloop 

naar de WDS 2019 alles in het 

werk om hondenmishandeling 

zoals tijdens het Yulin Dog Meat 

Festival  tegen te gaan. Tijdens 

het Yulin Festival worden op 

gruwelijke wijze honden gedood, 

geslacht en ter consumptie 

aangeboden. 

Dit jaar heeft de CKU continu 

campagne gevoerd tegen 

dergelijke festivals. Ook promoot 

de CKU nieuwe dierenwelzijns-

wetgeving. Een voorstel van de 

CKU houdt in het “verbieden van de verkoop van 

honden- en kattenvlees op openbare markten”. 

Handtekeningacties

Sinds maart houdt de CKU handtekeningenacties onder 

het motto “steun het protest tegen mishandeling en 

opname hiervan in 

dierenwet geving”. Ze doet 

dat op CKU-shows en 

rasclubshows, in combinatie 

met CSV-tentoon stellingen. 

In de tussentijd is ook een 

webplatform voor wetgeving 

tegen dierenmishandeling 

opgericht, dat nu een 

maand online is. Meer dan 

150.000 mensen hebben 

hier inmiddels hun stem 

uitgebracht.

Juni is belangrijk

Eind juni is de belangrijke 

“ontknoping” van de “Anti Yulin Festival”-activiteiten. 

Daarom zijn belangrijke acties in juni gepland om zo 

deze achter haalde “cultuur” onder de aandacht te 

brengen van de bevolking. De FCI zal zo snel mogelijk 

verslag uitbrengen over de activiteiten en deze op 

facebook publiceren.
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Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

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

11X
+ GRATIS CURVER VOEDERBOX OF PETBOX

Word nu abonnee of geef cadeau!

Jaarabonnementvoor € 46,25 
+ gratis CurverMultiboxx of Petbox
of € 5,- korting!

Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Doe mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan 
van Proteq Dier & Zorg

U ontvangt € 25 voor elke polis 

die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant € 10.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.

VDH Liefhebbersdag op 27 augustus

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseert 

de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van 

Duitse Herdershonden (VDH) een weekend 

met zeer bijzondere activiteiten met de 

Duitse Herdershond. Niet alleen is er dan het 

Nederlands Kampioenschap Africhting maar ook 

het kampioenschap Behendigheid. Op dezelfde 

locatie vindt op 27 augustus ook de jaarlijkse 

Liefhebbersdag plaats.

Tijdens de Liefhebbersdag kunt u uw eigen 

Duitse Herdershond laten beoordelen door 

experts in allerlei disciplines. Géén wedstrijd maar 

een informatieve en interactieve bespreking van 

de mogelijkheden en eigenschappen van juist uw 

eigen hond! Een schitterende kans om uw kennis 

te verrijken en méér met de hond te gaan doen. 

Elke Duitse Herdershond, ongeacht leeftijd en 

ongeacht kwaliteiten is van harte welkom!

Kijk op www.liefhebbersdag.nl voor meer 

informatie F
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http://www.onzehond.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden
http://www.liefhebbersdag.nl
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Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

GOEDGEKEURDE VERENI GINGS -
FOK REGLEMENTEN (VFR’s)

In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer 

de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen 

goedgekeurd: 

 → Australian Shepherd Association (ASA)

 → Hovawart Vrienden Nederland

FORMAT VFR AANGEPAST PER 1 AUGUSTUS 2016

Tijdens de laatste Algemene Vergadering is besloten om het Format VFR aan te passen. De wijziging betreft artikel 4.1 

‘Gezondheidsonderzoek ouderdieren’ en zal ingaan per 1 augustus 2016. Het nieuwe format staat inmiddels op onze 

website. Het oude format is nog beschikbaar tot 1 augustus en zal dan van de website worden verwijderd.  

De nieuwe tekst luidt per 1 augustus 2016: ‘4.1 

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: 

preventieve screening van ouderdieren moet, als het 

gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of 

goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, 

plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de 

Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer 

voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 

onderzoeksprotocollen.’

Gewijzigde data World Dog Show 2017!

Het FCI-bestuur maakte onlangs bekend dat zij heeft besloten de data voor de World Dog Show 2017 in Leipzig, 

Duitsland, te verschuiven naar 9 tot 12 november 2017. De show wordt voorafgegaan door de algemene vergadering van 

de FCI op 6 en 7 november 2017. Eerder stond het evenement gepland voor 6 tot 10 juli 2017 in Ecuador, Zuid-Amerika. 

Met deze wijziging komt de FCI tegemoet aan de wensen 

van de Oekraïense Kennelclub, die gefundeerde 

bezwaren had tegen deze data. Tot verschuiving van de 

show is besloten in goed overleg met de Duitse 

kennelclub VDH, zo laat de FCI weten. Voor de 

Nederlandse exposanten is dit goed nieuws. Alhoewel 

Leipzig niet naast de deur is, is de bereikbaarheid voor 

Nederlandse exposanten prima te doen. Wij verwachten 

dat de World Dog Show 2017 in Leipzig een wereldshow 

van formaat zal worden.

http://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.eukanuba.nl
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AMSTERDAM, AUGUST 09-12 2018

WWW.WDS2018.COM

WSD_A5flyer_9-11-aug-DigitaalDrukwerk.indd   2 21/06/16   16:21

WETTERHOUN IN POOLS MAGAZINE

Dit artikel staat in het Poolse maandblad ”Honden”. De auteur van het artikel benaderde de Raad van Beheer voor 

 achtergrondinformatie over de Nederlandse rassen, waarna wij hem in contact hebben gebracht met de desbetreffende 

rasverenigingen. Mooi resultaat toch?

Registreer je hond op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Hond geïmporteerd?

http://www.wds2018.com
http://www.databankhonden.nl
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en 

Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele 

agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

RAADAR OP IPAD OF 
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android 

tablet. U kunt de app downloaden via:

App Store Apple

Android store

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

fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen die 

op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN 
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden 

en downloaden via de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl/raadar.

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl maar ook de   

Facebook-pagina:

www.facebook.com/raadvanbeheer.

Like en share onze berichten op Facebook met uw

Facebook-vrienden.

social media

13 juli 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing Marjolein 

Roosendaal te Woudenberg (vol)

10 augustus 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik 

den Hertog te Zwolle

14 september 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. 

Maarten Kappen te Nieuwerkerk a/d 

Ijssel (vol)

5 oktober 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing Marjolein 

Roosendaal te Woudenberg

9 november 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. Erik 

den Hertog te Woudenberg

3 december 2016:   Algemene Vergadering Raad van Beheer, 

Barneveld (uitsluitend voor bestuurs-

leden aangesloten verenigingen)

14 december 2016:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. 

Maarten Kappen te Berlicum (vol)

15 januari 2017:   Hond van het Jaar Show 2016, De Flint in 

Amersfoort

8 februari 2017:   Kennis Tour 2016-2017, lezing drs. 

Maarten Kappen te Zwolle (vol)

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of 

ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan 

honden.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!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar   

http://www.royalcanin.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.eukanuba.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar

