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VIDEO-IMPRESSIE WORLD DOG SHOW 2018

Meer dan 40.000 hondenliefhebbers genoten 

van 9 - 12 augustus jl. van de World Dog Show 

2018, de grootste hondenshow ter wereld. 

Onder het motto “Show the world your talent” 

werden meer dan 33.500 honden uit 74 landen 

aan het publiek getoond. Om u nog even na te 

laten genieten hebben we een video-impressie 

laten maken van ongeveer 5 minuten. Bekijk de 

video

FAIRFOK: STAMBOEK OPEN VOOR EEN GEZONDE MOPSHOND

Mopshondenvereniging Commedia heeft op 14 

september jl. besloten de Raad van Beheer te 

verzoeken het stamboek te openen, opdat er kan 

worden gefokt met look-alikes die van belang kunnen 

zijn om de gezondheid van de mopshond te verbeteren.

Een speciaal daarvoor ingestelde fokcommissie wordt 

(samen met een aantal deskundigen) belast met de 

ontwikkeling en beschrijving van de methode en de 

randvoorwaarden. Er zullen meer fokkersvergaderingen 

gepland worden om alle fokkers maximaal te informeren 

en te betrekken. 

Aanpassingen VFR 

Tevens heeft Commedia besloten de regel inzake het 

maximeren van het aantal dekkingen voor dekreuen aan 

het verenigingsfokreglement toe te voegen, alsmede een 

regel die voorziet in een tweede uithoudingstest. Ook 

gaat de vereniging een aantal scenario’s ontwikkelen die 

voorzien in het nog verder aanscherpen van de 

uithoudingstest. Met een negatieve uitslag van de 

uithoudingstest zal in het vervolg niet meer gefokt 

mogen worden.

https://youtu.be/_H4wn2gtaN0
https://youtu.be/_H4wn2gtaN0
https://www.youtube.com/watch?v=_H4wn2gtaN0&feature=youtu.be
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REACTIE OP PETITIE DIER&RECHT TEGEN HONDENSHOWS

Op 11 september jl. bood stichting Dier&Recht de 

Tweede Kamer een rapport en een petitie aan waarmee 

zij de politiek vraagt hondenshows te verbieden. 

Om het onjuiste negatieve beeld dat D&R schetst te 

ontzenuwen, heeft de Raad van Beheer een uitgebreide 

reactie hierop aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Lees onze reactie op de petitie/rapport van stichting 

Dier&Recht

De beweringen die Dier&Recht doet over het gedrag en 

het welzijn van de honden tijdens hondenshows, zijn niet 

juist. Nederland loopt voorop als het gaat om dierenwel zijn 

tijdens hondenshows. Alle aandacht is gericht op “Fit For 

Function”. Dat betekent dat de keurmeesters geïn stru eerd 

zijn om op het welzijn, het gedrag en de uiterlijke 

kenmerken te letten. Speciale instructies voorzien er in dat 

zij niet alleen verplicht zijn te letten op de gezondheid van 

de te keuren honden, maar daar ook naar handelen in hun 

beoordelingen, kwalificaties en prijzen. Ook buiten de 

keuringsring zorgen we voor het welzijn van de dieren. 

Ons HondenWelzijnTeam ziet tijdens shows continu toe op 

het welzijn van de aanwezige honden. 

Video-impressie

Volgens het motto ‘Beelden zeggen meer dan woorden’ 

hebben wij behalve onze schriftelijke reactie op de 

petitie van Dier&Recht ook een video-impressie van de 

WDS2018 aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd, 

alsmede de WDS2018-special van Raadar. 

Beeld uit de video-impressie van de WDS2018

The Big Run: steun de opleiding van hulphonden 

Op zondag 4 november aanstaande klinkt het 

startschot voor de eerste editie van The Big Run, 

georganiseerd door Hulphond Nederland. Iedereen kan 

meedoen aan dit hardloopevenement voor het goede 

doel, met of zonder hond. Deelnemers hebben de keuze 

uit vier runs: 2, 5, 10 en 21 kilometer. 

Het parcours van The Big Run voert op 4 november door 

Herpen en omgeving. Lopers die deelnemen aan de 21 

kilometer run bijten om 11.00 uur het spits af. Om 12.30 uur 

start de laatste afstand, de Family Run van 2 kilo meter. 

Honden in goede conditie en met een minimale leeftijd van 

1,5 jaar kunnen samen met hun baasje deelnemen aan de 

runs van 2 en 5 kilometer. De start- en finishlocatie is het 

opleidingscentrum van Hulphond Nederland in Herpen 

(NB). Met hun deelname aan The Big Run steunen de lopers 

de opleiding en inzet van hulphonden.  

 

Opleiding hulphonden

Het evenement wordt gesteund door Athlon, P5COM en 

Royal Canin, sponsors van Hulphond Nederland. De 

opbrengsten van The Big Run komen zo volledig ten bate 

van het opleiden van meer hulphonden. Hulphonden zijn 

een steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke 

beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis 

(PTSS). Ook jongeren en volwassenen met gedrags- of 

psychische problemen zijn gebaat bij de inzet van 

hulphonden. De vraag naar hulphonden is echter groter 

dan het aanbod. Met The Big Run wordt aandacht en 

financiële steun gevraagd voor het kwalitatief opleiden 

van meer hulphonden. 

Inschrijven voor The Big Run kan op www.thebigrun.nl.

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/reactie-raad-van-beheer-rapport-denr-verbod-hondenshows.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/reactie-raad-van-beheer-rapport-denr-verbod-hondenshows.pdf
https://youtu.be/_H4wn2gtaN0
https://youtu.be/_H4wn2gtaN0
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/127b9317dc67465393067bf931158ceb/rvb_raadar_special_2018_11_world-dog-show.pdf
http://www.thebigrun.nl
https://hulphond.nl/
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GESLAAGDE VERDIEPINGSAVOND LOOK-ALIKES EN 
OUTCROSS

Wegens grote belangstelling organiseerden wij op 11 september jl. samen met de Werkgroep Fokkerij en 

Gezondheid in Woudenberg een tweede verdiepingsavond over look-alikes en outcross. Ook deze avond trok weer 

veel bestuurders, leden van fokadviescommissies, fokkers, maar bovenal liefhebbers. 

Als eerste spreker trad Pieter Oliehoek op. Volgens hem 

zijn er drie problemen te onderscheiden: schadelijke 

raskenmerken, toename in verwantschap en de rasspe-

cifieke ziektes. Hij nam het gezelschap mee in een lesje 

genetica, waarin onder meer ziektes gerelateerd aan 

raskenmerken, inteeltdepressie en verlies aan diversiteit 

aan de orde kwamen. De uiteindelijke boodschap die 

Oliehoek zijn toehoorders meegaf, was dat het goed 

mogelijk is bepaalde gewenste eigenschappen te 

creëren met honden van verschillende rassen. Daar moet 

je niet bang voor zijn, maar doe het wel met een plan en 

met een visie, was zijn devies.

Outcross Saarlooswolfhond

De rasvereniging AVLS is al een aantal jaren bezig met 

raskruisingen en op deze avond waren honden uit deze 

raskruisingen te zien. Marianne Eggink van de AVLS 

vertelde samen met keurmeesters Jan Ebels en Erica 

Bakker over de overeenkomsten met de raskruisingen en 

de verschillen. Het teruggetrokken karakter van de 

Saarlooswolfhonden wordt door veel eigenaren erg 

gewaardeerd. Die kunnen gerust zijn, het blijkt een 

eigenschap die diep vastligt en waardoor ook de nako-

melingen van de raskruising deze eigenschap hebben. 

Een kersverse eigenaar van een outcrosspuppy legde ter 

plekke uit wat er van hem verwacht werd. Zo wordt de 

Andermaal veel belangstelling voor dit onderwerp

Een van de Saarlooswolfhond-pups...

De AVLS demonstreerde honden uit een outcrossprogramma

Er werd intensief gediscussieerd in diverse groepen geleid 

door deskundigen
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hond op vaste tijdstippen bekeken en beoor deeld. 

Mogelijk dat de hond ook in de fok ingezet gaat worden 

en zal er samen met de vereniging naar de juiste partner 

gezocht worden – maar dat is nog niet zeker. 

Graussie-project

Monique van Boxtel gaf een duidelijke presentatie over 

het Graussie-project, een outcross-project waarbij de 

nakomelingen uit de kruising tussen een Griffon en een 

Australische Terriër zijn gevolgd. De nakomelingen 

bleken minder last te hebben van de erfelijke aandoening 

chiari malformatie. Monique gaf in haar presentatie aan 

dat je niet bang hoeft te zijn voor een afwijkend type. Er 

is duidelijk aangetoond dat wanneer je twee verschil-

lende rassen combineert je binnen een paar generaties 

weer een hond hebt die aan de rasstandaard voldoet. 

Maar dan wel met minder extreme uiterlijke eigen-

schappen, waardoor er minder risico op problemen is.

Aankeuring look-alikes 

Een subwerkgroep van de Werkgroep Fokkerij en 

Gezondheid denkt na over het aankeuren van look-alikes. 

Namens deze subwerkgroep vertelde Carel Canta over 

hun plannen voor het aankeuren van niet-rashonden en 

hoe dat georganiseerd zou kunnen worden. Het is een 

mooi voorstel geworden, dat zeker intern nog besproken 

zal worden. Uiteindelijk zal het aan de leden van de Raad 

van Beheer worden voorgesteld.

TITEL ‘KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR’ mogelijk OPEN 
VOOR NIET-AANGESLOTEN ORGANISATIES

Het bestuur van de Raad van Beheer is voornemens de 

benoeming tot Kynologisch Instructeur open te stellen 

voor instructeurs bij niet-aangesloten hondenscholen, 

mits zij hun diploma hebben behaald bij één van de 

zeven opleidingsinstituten die zijn geaccrediteerd door 

de Raad van Beheer. 

Sinds de vernieuwing van de Commissie Kynologisch 

Instructeur (CKI) hebben wij een duidelijke procedure 

voor de benoeming tot Kynologisch Instructeur. De 

desbetreffende opleiding kan gevolgd worden bij één 

van de door de Raad van Beheer geaccrediteerde 

opleiders. Tot nu toe is de titel Kynologisch Instructeur 

voorbehouden aan instructeurs van rasverenigingen, 

kynologenclubs of bijzondere 

verenigingen aangesloten bij de 

Raad van Beheer. Het voorstel 

van het bestuur, vanuit het 

verzoek van de commissie 

Kynologisch Instructeur, is om 

instructeurs van niet-aangesloten hondenscholen te 

benoemen, mits de opleiding bij de geaccrediteerde 

opleidingscentra is gevolgd.  

Meer informatie hierover in de Raadar special over 

keurmerk Kynologisch Instructeur. Op 16 oktober a.s. 

organiseren we een bijeenkomst voor onze leden waarin 

zij kunnen meepraten over dit voorstel.

INFORMATIEAVOND OVER VERNIEUWDE KYNOLOGISCHE 
OPLEIDINGEN

Op donderdagavond 20 september jl. organiseerde de Raad van 

Beheer in Woudenberg een informatieavond over de nieuwe 

opzet van de kynologische opleidingen. De avond was gericht op 

kynologenclubs en rasverenigingen die kynologische opleidingen 

(willen gaan) geven, alsmede op docenten die al kynologische 

opleidingen verzorgen. 

Projectleider Marjoleine Roosendaal (foto) ging tijdens deze avond 

onder meer in op de nieuwe modulaire opzet van de opleidingen. Meer 

informatie hierover krijgt u binnenkort in een Raadar special, geheel 

gewijd aan de nieuwe opzet van de kynologische opleidingen. Deze 

special verschijnt medio oktober.
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www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_nr13_kynologisch-instructeur.pdf
www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_nr13_kynologisch-instructeur.pdf
www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_nr13_kynologisch-instructeur.pdf
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KENNIS TOUR OVER INFECTIEZIEKTEN EN HYGIèNE

Op woensdagavond 12 september hield prof. dr. Frans van Knapen in Ermelo zijn lezing ‘Ben ik wel de beste 

vriend van mijn hond?’ De lezing ging onder meer in op infectieziekten die met importhonden meekomen en de 

bekende parasitaire infecties in Nederland. De toehoorders gaven een 8,6 voor de inhoud van de lezing en een 

9,3 voor de spreker. 

Behalve over infectieziekten ging de lezing 

ook over (persoonlijke) hygiëne en huisdieren: 

de hond is een volwaar dig lid van het gezin en 

toch een risico voor de gezondheid van de 

familie... En: moeten we nou kiezen tussen 

volledig vegetarisch voedsel of volledige rauw 

vleesvoedsel of is er nog een ver standiger 

alternatief? Frans van Knapen daagde zijn 

toehoorders graag uit tot discussie op dit punt.

Volgende lezing

De volgende lezing in het kader van de Kennis Tour is 

‘Upgrade je kennis over hondengedrag’. Hij wordt 

gegeven door Eline Teygeler en vindt plaats op woensdag 

10 oktober in Zwolle. Deze lezing is echter al volgeboekt. 

Op zater dag 20 oktober aanstaande geeft Marjoleine 

Roosendaal in Ermelo de lezing ‘De wereld van kleuren bij 

honden - vacht, neus, ogen’, bestaande uit twee aparte 

onderdelen die achtereenvolgens in een ochtend- en 

middagsessie worden gegeven. 

Inhoud ochtendsessie (10.00 - 12.30 uur): Deze inter ac-

tieve lezing gaat in op de kleuren die we kennen, de 

eigen schappen 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?

Inhoud middagsessie (13.00 uur - 15.30 uur): 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 afwijk ende 

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? Deze lezing gaat in op de 

ver erving van de kleuren en kijkt naar de 

relatie met andere zaken. Aan het einde van de 

middagsessie is er ruimte voor rasspecifieke vragen van 

deelnemers.  

Let op: deze sessies zijn een herhaling van de sessies van 

de voorgaande jaren. 

Bijdrage voor de hele dag is €39,50, inclusief lunch. U 

kunt zich ook inschrijven voor een losse sessie. Let bij de 

inschrijving goed op of u de dagsessie, ochtendsessie of 

middagsessie geselecteerd heeft. Bijdrage voor de losse 

sessie is €19,50, zonder lunch. 

Nascholingspunten exterieurkeurmeester

Voor deze sessie worden 15 nascholingspunten voor 

exterieurkeurmeesters per dagdeel/sessie toegekend, 30 

punten voor een hele dag. Exterieurkeurmeesters die 

deze lezing bijwonen dienen zelf een ingevuld 

presentieformulier en een geldig identiteitsbewijs mee te 

nemen. Ga naar het inschrijfformulier. 

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
https://petsplace.nl/vipclub
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REACTIE RAAD VAN BEHEER OP MISSTANDEN BIJ FOKKER 
WOERDEN

Op 18 september jl. werd er in ‘Opgelicht’ opnieuw 

negatieve aandacht besteed aan de misstanden bij een 

fokker van Teckels in Woerden. In de Raadar van juli 2018 

besteedden wij ook al aandacht aan deze zaak, waarbij 

wij aangaven welke maatregelen we tegen deze fokker 

hadden genomen al voordat er op televisie aandacht aan 

werd besteed. Aangezien deze zaak weer in het nieuws 

is gekomen, hebben wij opnieuw een verklaring uit laten 

gaan over deze zaak. 

Lees de uitgebreide reactie van de Raad van Beheer op 

onze website (deze reactie is ook per e-mail aan onze 

leden verzonden).

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:

 →  29 & 30 september Maastricht  

Internationale show voor alle rassen

 →  3 & 4 november Hazerswoude-Dorp  

Internationale show voor alle rassen

 →  14 december RAI Amsterdam  

Holland Cup CAC-CACIB (Hond2018)

 →  15-16 december RAI Amsterdam  

Winner Show CAC-CACIB (Hond2018)

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op 

https://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas/

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-van-beheer-op-misstanden-bij-fokker-woerden/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-van-beheer-op-misstanden-bij-fokker-woerden/
http://www.dogshowmaastricht.nl
http://www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.winnershow.nl
mailto:info@flyballcompetitie.nl
https://hartvoordieren.nl/winactie/gratis-hart-voor-dieren-oktobernummer/
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Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

DE VERBORGEN GEBREKEN VAN DIER&RECHT

Dier&Recht, de advocaat van de dieren, publiceert zo nu en dan eens over een juridisch succesje 

wanneer zij een fokker van rashonden voor de rechter gesleept heeft en veroordeeld heeft 

weten te krijgen. Waar Dier&Recht echter niet over publiceert zijn de door haar verloren en vaak 

kansloze procedures. 

Advocaat Jurjen Boorsma is vaste medewerker van Mr., 

magazine voor juristen (zie afbeelding). In de augustus-

editie van het magazine zet hij deze verloren procedures 

met rake woorden op een rijtje in de rubriek ‘Arrest van 

de Maand’, getiteld “De Woefdrammers van Dier&Recht”. 

Nog meer verloren 

In aanvulling op de in dit Arrest van de Maand verloren 

procedures kunnen wij u melden dat Dier&Recht onlangs 

ook nog een zaak verloor bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBb:2018:374). Saillant detail is 

dat het CBb in deze zaak de in ons Kynologisch 

Reglement gestelde regels beschouwt als de 

minimumnorm.

Lees “De Woefdrammers van Dier&Recht” helemaal

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities en sportwedstrijden die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de 

Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben 

en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens 

gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/
https://www.mr-online.nl/digimagazine/aug18/
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Nieuwe aanpak Horse Event schot in de roos!

De zeventiende editie van Horse Event stond in het teken van vernieuwing: een nieuwe locatie bij Expo Haarlem-

mermeer, én een andere indeling. Deze nieuwe aanpak moest paarden- en hondenliefhebbers uit alle hoeken van het 

land een onvergetelijke dag bezorgen. Er kwamen maar liefst 42.500 bezoekers op af, de tribunes zaten afgeladen 

vol. De Raad van Beheer was ook van de partij met een stand waar het publiek alles te weten kon komen omtrent 

stamboomhonden. 

Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen; maar liefst 

60 procent van de bezoekers van Horse Event heeft ook 

een hond. Daarom staan wij al sinds enige jaren op Horse 

Event, het grootste educatieve paardenevenement van 

Nederland. Naast onze eigen stand, waarin wij de 

stamboomhond promoten, waren er ook diverse stands 

van aangesloten rasverenigingen te bewonderen.

I love dogs...

In onze stand werden bezoekers verrast met een leuke ‘I 

love Dogs’-tas die wij samen met Hart voor Dieren 

hebben ontwikkeld. De tas was natuurlijk gevuld met 

allerlei verrassingen voor hond én baas, onder andere 

beschikbaar gesteld door partners Prins en Royal Canin. 

Naast een uitgebreid programma in vier pistes en drie 

congreszalen werden ook de 200 stands op de 

beursvloer massaal bezocht, die meer dan ooit enorme 

hoeveelheden ruitersportartikelen en toebehoren 

verkochten. Diverse standhouders waren op zaterdag al 

grotendeels uitverkocht.

Positief gevoel 

Horse Event blijft ook de komende jaren bij Expo 

Haarlemmermeer. Belangrijk verbeterpunt is dan de 

in- en uitstroom van de bezoekers; zij stonden al direct bij 

opening massaal aan de poort. In combinatie met een 

ongeval op de aanrijroute veroorzaakte dit vooral op 

zaterdag flinke vertraging op de toegangswegen. Het 

positieve gevoel overheerst echter bij organisator Gijs 

Bartels: “Eenmaal op het terrein genoten de bezoekers 

zichtbaar, en de standhouders en sponsors deden goede 

zaken. Daar doen we het voor!” 

Amanda van Erp (links) en Daphne Buskens ontvingen tal van 

bezoekers in de Raad van Beheer-stand...

Op het Recreatieplein trokken stands van diverse rasvereni-

gingen veel aandacht
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WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN IN LIGNANO 
SABBIADORO

Van 11 tot en met 16 september jl. werd in het Italiaanse Lignano Sabbiadoro het Wereldkampioenschap 

Werkhonden (IPO) gehouden. Nederland was met een team van vijf deelnemers en een reserve aanwezig (zie foto 

onderaan). Kort verslag van Gerard Besselink, Commissie Werkhonden. 

Speuren 

Loting wees uit dat het Nederlandse team woensdag-

ochtend vroeg zou beginnen: om 8.30 uur moest Manon 

Dilenius met haar hond speuren. De speurvelden waren 

heel divers van kwaliteit, sommige zoals we in Nederland 

gewend zijn maar de meeste zeer wisselend van 

begroeiing. Onze honden speurden prima, maar bij een 

WK betekent iedere kleine overtuiging direct 

puntenaftrek. Willem moest zijn hond aanzetten in een 

gemaaid veld en Ralph in een grindbak waar hier en daar 

een grassprietje stond. Nero probeerde het wel maar 

stopte na zo’n 4 meter en werd afgefloten. Een bittere pil, 

maar ook dit hoort bij de sport. 

Gehoorzaamheid en pakwerk

In het stadion werden de onderdelen B (Gehoorzaam-

heid) en C (Pakwerk) afgewerkt. Hier hebben we kunnen 

genieten van geweldig voorbrengen van onze geleiders 

en van het temperament van hun honden. Dat ook dit niet 

altijd in de score is te zien is voor de insider duidelijk. 

Voor het grote publiek thuis, dat via internet de wedstrijd 

volgde leek het alsof er minder gepresteerd werd. Helaas 

moest Sjacky zijn hond wegens ziekte terugtrekken. 

Tijdens het pakwerk kregen we als team een enorme 

teleurstelling te verwerken. Jerry van Sandy had al hoge 

punten gescoord in het speuren en gehoorzaamheid en 

liep in het pakwerk een bijna foutloze oefening... tot de 

pakwerker op de lange vlucht de hond niet goed in-

schatte en hem vol op zijn knie liet lopen. Dit pikte Jerry 

niet en dus loste hij niet meer... Diskwalificatie was het 

gevolg en weg was de hoge klassering. Dit hoort ook bij 

onze sport, hoe zuur het ook is. Een uurtje later waren we 

allemaal weer bijgekomen.

WK2019 

Al met al een heel mooie week hondensport onder 

geweldige weersomstandigheden. Een feest voor 

iedereen zowel binnen als buiten het stadion. De 

Commissie Werkhonden richt zich nu op het WK 2019 dat 

van 11 t/m 15 september 2019 wordt gehouden in het 

Oostenrijkse Swechtal.

Sandy Lips met haar hond Jerry vom Zabelstein in actie



Demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...
14, 15 en 16 December 2018 
Het evenement voor hondenliefhebbers

AMSTERDAM WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Holland Cup 129ste Amsterdam Winner Show
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Holland Cup 129
Vrijdag 14 December 2018 Zaterdag 15 December FCI groep 2-3-5-9
Ale rassen CAC/CACIB show Zondag 16 December FCI groep 1-4-6-7-8-10
 Met Amsterdam Winner titles & Crufts 2019 Qualification!

Founded by

www.winnershow.nl

Meer dan voeding.

KOM EEN
 KIJKJE NEMEN
 OP DE MEEST
KLEURRIJKE 

HONDENSHOW
 VAN EUROPA

http://www.winnershow.nl/
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niet vergeten: Dutch Pet Conference & Awards

Op maandag 12 november vinden in de Studio’s in 

Aalsmeer de Dutch Pet Conference & Awards plaats. 

Behalve een boeiende conferentie kunt u die dag ook 

genieten van een prachtig gala en een spannende 

bekend making van awards voor beste dierenartspraktijk, 

beste dierenspeciaalzaak, beste product, grootste talent, 

beste goede doel en beste winkelketen.

 

André Kuipers 

Het programma van de Dutch Pet Conference is 

inmiddels bekend. Eén van de sprekers is André Kuipers, 

de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn 

naam. De astronaut vertelt over zijn jarenlange weg vol 

uitdagingen en opofferingen om die ene, grote droom, 

astronaut worden, te verwezenlijken. Naast André 

Kuipers maakt Kitty Koelemeijer, als hoogleraar 

Marketing & Retailing verbonden aan Nyenrode Business 

Universiteit en directeur van het Center for Marketing & 

Supply Chain Management, haar opwachting, evenals 

Kees Buur, mede-verantwoordelijk voor de uitstraling en 

het succes van Kruidvat.

Dutch Pet Awards

Na de Dutch Pet Conference volgt ‘s avonds een groots 

gala met de uitreiking van de Dutch Pet Awards. De zes 

onderscheidingen worden uitgereikt aan personen en 

bedrijven die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 

de ontwikkeling van de dierenbranche.

De award-categorieën zijn: DSZ Award, DAP Award, Keten 

Award, Talent Award, Product Award en Not for Profit Award. 

De inschrijving voor de Dutch Pet Awards 2018 is inmiddels 

gesloten, begin oktober worden de genomineerden bekend 

gemaakt. 

Tickets

Wilt u ook deelnemen aan hét netwerkevenement van de 

dierenbranche? Bestel dan uw kaarten voor de Dutch Pet 

Conference & Awards via www.dutchpetconference.nl 

NVBH steunt maagkankeronderzoek Belgische 
herdershonden

De Nederlandse Vereniging voor Belgische Herders honden (NVBH) steunt het maagkankeronde rzoek bij 

Belgische herdershonden dat momenteel wordt uitgevoerd door dr. Paul Mandigers en drs. Sanne Hugen van de 

Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

De NVBH maakte op 12 

september jl. een 

bedrag van 4.000 euro 

over ten behoeve van 

het maag kanker-

onderzoek bij Belgische 

herders honden. ‘We 

wensen dr. Paul 

Mandigers en drs. Sanne 

Hugen succes bij de voortzetting van het onderzoek’, 

aldus secretaris Lisèl Strobl van de NVBH. Sanne Hugen 

is specialist in opleiding 

en werkzaam als 

eerstelijns dierenarts en 

gaston derzoeker 

verbon den aan het 

departement Genees-

kunde van Gezelschaps-

dieren. Onder leiding 

van Paul Mandigers gaat 

zij promoveren op het onderwerp Maagcarci nomen bij 

de Belgische herdershond.

dr. Paul Mandigers drs. Sanne Hugen

http://www.dutchpetconference.nl
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EERSTE FCI FLYBALL OPEN WORLD CUP

In het weekend van 18 en 19 augustus jl. werd in het 

Noord-Franse Gravelines de eerste FCI Flyball Open 

World Cup georganiseerd. Maar liefst 36 teams uit tien 

verschillende landen streden in vijf divisies, waarvan 

één championsdivisie. Namens Nederland nam “The 

Flying Dutch”-team van KC Hoeksche Waard deel. ‘Het 

was geweldig!’

De grootste uitdaging voor The Flying Dutch was 

Flyballen in een grote sporthal op matten. Het team was 

reuze benieuwd welk niveau zij hadden ten opzichte van 

de rest van het internationale gezelschap. Ze hadden 

hoge verwachtingen en die kwamen uit: ‘Het was 

geweldig! Een fantastische sfeer tussen de teams, de 

honden - één groot feest!’

Wereldrecord

Het niveau was ook uitermate goed. Het team Fur Fun uit 

de VS zette een nieuw FCI-wereldrecord neer van maar 

liefst 15,44 seconden. Ook werd er een Russisch en Frans 

nationaal record gelopen en hebben verschillende teams 

hun persoonlijk record verbeterd. 

Het Nederlandse team presteerde ook boven 

verwachting. In de kwalificatie op de eerste dag deden zij 

het zo goed, dat ze zondag in Divisie 2 uit mochten 

komen. Daar hebben ze gestreden voor wat ze waard 

waren. Helaas moesten ze hun meerdere erkennen en 

zijn ze op een zevende plaats geëindigd. Uiteraard 

mogen ze hier heel trots op zijn!

Nederlandse jury

Vanuit Nederland was er ook vertegenwoordiging binnen 

het juryteam. Victor van Speijk en Diane Verhagen traden 

op als lijnrechter. Daarnaast verzorgde Theo Ekelmans 

het secretariaat en verwerkte alle uitslagen. Deze waren 

zelfs real time te volgen via een speciale website.  

Het was een geweldig WK en we kijken nu alweer uit 

naar de editie van 2020!

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

The Flying Dutch 

 →  Ingrid Ekelmans (53) doet al 20 jaar aan Flyball. Ze 

deed mee met Leeroy (7), haar derde Flyball-hond. 

 →  Conny van Dijk (50) is vijf jaar geleden begonnen 

met Flyball. Ze doet mee met haar hond Shae (5) en 

traint met haar tweede hond Reef.

 →  Chantal de Rade (32) doet al 9 jaar aan Flyball. Zij 

doet mee met haar hond Kenji (3). 

 →  Nicky Trouw (27) doet nu 3 jaar aan Flyball. Ze deed 

mee met haar hond Benno, de hond van haar tante. 

 →  Jacqueline van Velzen (43) doet 4 jaar aan Flyball 

en deed mee met haar hond Roy (5). 

 →  Esther Hadders (39) doet nu 3 jaar aan Flyball en 

nam deel met haar hond Nooka, de hond van Vita 

Monster (29) die wegens zwangerschap en 

bevalling van dochter Vajén niet met hem kon 

lopen. Vita was wel als toeschouwer aanwezig.

http://fowc.Flyballdogs.be
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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Foto van het pand in aanbouw 1918 naast de foto het kantoor anno 2018. Het pand is op beide foto’s vanuit exact dezelfde hoek 

gefotografeerd

HET KANTOOR VAN DE RAAD VAN BEHEER BESTAAT 100 
JAAR!

Het prachtige kantoorpand van de Raad van Beheer 

aan de Emmalaan 16 in Amsterdam bestaat 100 jaar. 

Precies honderd jaar geleden, op 24 september 1918, 

werd de eerste steen gelegd door Jan Hendrik Weber 

jr. Precies dertig jaar later, januari 1948, nam de 

Raad van Beheer het pand in gebruik. Dat betekent 

dat we dit jaar precies 70 jaar in een van de mooiste 

kantoorpanden van het land gevestigd zijn. Daar staan 

we bij stil in een Raadar special die op 24 september jl. 

verscheen.  

Lees de special over het 100-jarige pand

10 
NUMMERSvoor 
€ 47,60 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Compleet 
vernieuwd

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

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

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

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_14_special_100_jaar_pand_rvb.pdf
https://www.onzehond.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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IN MEMORIAM JEAN BAPTISTE MEERSSMAN

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft kennisgenomen 

van het overlijden van Jean Baptiste (‘Bap’) Meerssman op 21 augustus jl. Hij is 90 

jaar geworden. 

De heer Meerssman was keurmeester voor jachthondenproeven en tevens 

exterieurkeurmeester; een tamelijk unieke combinatie. In 2011 ontving de heer 

Meerssman de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer voor 25 jaar 

keurmeesterschap. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de kynologie heeft betekend. 

We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

VOORLOPIG REGISTER VOOR NATIONAAL ERKENDE 
BUITENLANDSE RASSEN

In de Raadar van juni 2018 deelden wij u al mee dat het bestuur van de Raad van Beheer had besloten om het 

stamboek te openen voor nationaal erkende buitenlandse rassen die nog niet door de FCI erkend zijn. De honden 

van deze rassen worden ingeschreven in het Voorlopig Register (VR). Wij krijgen nu vragen waarom wij dat zo 

doen en waarom wij de honden bijvoorbeeld niet inschrijven in de bijlagen van de Nederlandse Stamboekhouding.

De reden hiervoor ligt allereerst in het Kynologisch 

Reglement, artikelen III.5 lid 3 en III.8 KR. Daarin is 

vastgelegd dat een buitenlands ras dat (nog) niet door de 

FCI is erkend, in het VR wordt ingeschreven. Daarnaast 

hoeven andere landen die het desbetreffende ras niet 

hebben erkend, een VR-stamboom niet over te nemen 

als de hond naar hun land verhuist. Tot slot staat op de 

VR-stamboom geen logo van de FCI. Alleen op 

stambomen voor honden van rassen die erkend zijn door 

de FCI mag hun logo prijken.

Meer informatie op de website van de Raad van Beheer 

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature bij een aangesloten vereniging. Voor meer informatie over 

deze en andere vacatures ga naar de vacaturepagina op onze website  

 →   De Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond, Ierdie, zoekt op korte termijn een bestuurslid/commissielid 

(m/v) die kan helpen met het clubblad (Editoo) en evenementen.

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/inschrijven-nationaal-erkend-ras/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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OPROEP AAN EXPOSANTEN: RESPECTEER ONZE 
GEDRAGSREGELS

Stichting Honden Tentoonstelling Maastricht organiseert op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 haar 40e 

en 41e internationale hondententoonstelling in het MECC te Maastricht. Met het oog op de toenemende kritiek op 

hondenshows, heeft de stichting samen met de Raad van Beheer een extra oproep uitgedaan aan exposanten om 

zich zorgvuldig aan de gedragsregels voor tentoonstellingen te houden. Hieronder de tekst.

De laatste tijd worden we – organisatie en exposanten – 

regelmatig aangesproken op de wijze waarop wij op 

hondententoonstellingen met onze honden om gaan. U 

en wij weten dat wij – als gepassioneerde 

hondenliefhebbers – er alles aan zullen doen dat onze 

honden zich ook op een hondenshow prettig voelen. 

Echter, niet iedereen is het met ons eens dat een 

hondenshow een sfeervol en verantwoord evenement 

voor mens én hond is. Daar kunnen we met z’n allen iets 

aan doen. SAMEN kunnen we er voor zorgen dat onze 

honden goed verzorgd worden, voldoende uitgelaten 

worden en op een correcte wijze op de show worden 

voorbereid en in de ring voorgebracht. 

Gedragsregels

 Geef mensen geen gelegenheid om uw en onze hobby 

ter discussie te stellen en werk daarom mee aan de 

volgende gedragsregels:

 →  Laat uw hond niet te lang op de trimtafel staan of liggen. 

Het gebruik van een galgje is absoluut verboden.

 → Laat uw hond(en) niet in de auto achter.

 →  Leg niet meer dan twee kleine honden of één (middel)

grote hond in één bench.

 →  Het gebruik van een kooi met roosterbodem is absoluut 

verboden.

 →  Honden in een bench dienen gedurende de hele dag 

de beschikking te hebben over voldoende vers 

drinkwater.

 →  Voorbrengen met een losse lijn en optillen van de hond 

op een diervriendelijke wijze en niet optillen via de lijn 

(halsband) of aan vel en staart.

 →  Honden die worden opgetrokken door middel van een 

strakke lijn zullen van deelname worden uitgesloten.

Wij hebben de keurmeesters en de ringhulpen ook 

geïnformeerd en gevraagd dat zij er rekening mee 

houden dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. 

Met z’n allen willen wij heel graag onze gezamenlijke 

hobby en passie behouden. Wij rekenen dan ook op uw 

medewerking.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
AUGUSTUS 2018

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 

augustus zijn: Floor de Jong (Kinderboek over honden), Anja Wolters-

Vogels (cadeaubon) en H. van Dort (Boek ‘Het fokken van 

rashonden’). Van harte gefeliciteerd! 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête? 

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/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
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REPORTAGE: SPEUREN NAAR PERSONEN OP DE HEI

De Nederlandse Bloedhonden Club organiseerde op 9 september een praktijkdag speuren op de hei bij Ede. Laura 

Roest, dierenarts bij de Raad van Beheer, mocht mee om te zien hoe het speuren in zijn werk gaat en maakte een 

korte reportage.

Men verzamelt op de parkeerplaats, waar al wat bloed-

honden aanwezig zijn. Ze willen graag de mensen 

begroeten en als dat niet snel genoeg gebeurt, klinkt hun 

karakteristieke gehuil. Vervolgens wordt, gewapend met 

een kaart van de omgeving, een sok en twee vlaggetjes, 

het spoor uitgezet. Aan het begin worden de twee 

vlaggen neergezet, eentje met de gedragen sok en een 

volgende om de richting uit te zetten. 

‘Clean boot’

Vervolgens wordt het zogenaamde “clean boot”-spoor 

uitgezet. Dat wil zeggen dat er een wandeling wordt 

gemaakt, waarbij geursporen worden achtergelaten. ‘Of dit 

nu huidschilfers zijn, of misschien zelfs de specifieke 

bacterieflora op de huid weet men niet’, vertelt voorzitter 

Jan Grit van de Nederlandse Bloedhonden Club, die de 

dag begeleidt. Na een heerlijke wandeling over de paden 

van de hei, met hier en daar een bochtje wordt het eind -

punt bepaald. Het was een wandeling van drie kwartier. De 

deelnemer, Eveline met haar hond Nikita, wil graag met 

haar hond een spoor lopen van ongeveer een uur oud. 

Langzaam wandelen we terug naar de parkeerplaats. 

Tuig wisselen 

Bij de parkeerplaats treffen we Eveline met haar hond. Ze 

wisselt nog even snel van tuig, zodat hij makkelijker kan 

lopen en de lange lijn is aangeklikt. Ik mag weer mee-

lopen om te kijken hoe de hond het spoor volgt. Bij de 

start wordt de sok van het eerste vlaggetje gehaald en 

aan de hond aangeboden. Ze lijkt er weinig in geïnte-

resseerd, maar wil wel graag lopen. Afwisselend met de 

neus wat naar beneden en af en toe ook wat omhoog 

start de hond met het volgen. Ik ben wat verbaasd, want 

ze volgt helemaal niet de stappen die we eerder zetten 

met het spoor uitzetten. Eveline legt uit dat de hond de 

geur volgt, maar dat die met de wind makkelijk een paar 

meter verder kan liggen. 

Op het spoor 

Bij kruispunten is de hond echt aan het werk. Hij loopt 

even alle kanten op, neus naar de grond, zoekend en 

vervolgens neus omhoog. Dat is het teken voor de 

begeleider dat dit niet de goede kant is. Als de hond wel 

weer het spoor heeft gevonden gaat de staart weer 

kwispelend heen en weer. Voor deze hond een teken dat 

hij “op het spoor zit”. Op driekwart van het spoor gaat de 

hond even het water in. Het is leuk om te zien hoe 

ongedwongen deze sport is. Het gaat er niet om hoe de 

hond het spoor volgt, maar dat de hond het spoor volgt. 

Als begeleider zorg je ervoor dat je de hond niet stoort. 

Mooi om te zien!

Aan het einde van het spoor staat de spoorlegger. De hond 

is blij dat hij de persoon heeft gevonden. Hij krijgt een aai 

en wordt met de stem beloond en samen lopen we terug 

naar de parkeerplaats. Bijzonder om te zien hoe de aanleg 

van deze honden nog steeds tot uiting komt. En dat op zo’n 

mooie locatie is echt een feestje voor mens en dier!

De hond loopt aan een tuig waarin hij makkelijk loopt, met 

een lange lange lijn eraan Eveline volgt met hond Nikita het uitgezette spoor.
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‘RAAD HET RAS’ SEPTEMBER: BRACCO ITALIANO

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van 

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

werking 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 het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand september was Bracco Italiano. 

Winnaar van deze maand is Lisanne Senden uit Simpelveld 

(L.). Zij heeft haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. 

Gefeliciteerd!

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in 

Amsterdam. Voor de maand oktober is er geen vaste datum gepland, maar kunt u desgewenst een afspraak maken.

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

mogelijk contact met u op.

CHINESE ASTROLOGIE: LIEFDE, GEZONDHEID, CARRIèRE

In het Jaar van de Hond 2018 besteedt Raadar aandacht aan de Chinese astrologie met opvallende, leuke en 

bijzondere items uit deze theorie. De twaalf dieren van de Chinese dierenriem zijn de Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, 

Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. De hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de 

Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Liefde: Wie geboren is in het jaar van de Hond, heeft moeite 

met romantiek. Honden zijn onzeker, zorgelijk, angstig, en 

hun kritische aard schrikt partners af. Maar als ze een relatie 

beginnen, zijn ze vrijgevig, loyaal, eerlijk en recht door zee. 

Honden kunnen soms bezitterig en beschermend zijn. Ze 

zijn over het algemeen open en vertrouwen hun vrienden.

Gezondheid: Doorgaans hebben Honden een goede 

gezondheid en voelen zich gelukkig. Ze doen actief aan 

sport en zijn gewapend tegen ziektes als verkoudheid, 

hoesten en koorts. Als ze het druk hebben, moeten ze naar 

hun lichaam luisteren: genoeg rusten! Dat zal hun lichame-

lijke en geestelijke gezondheid ten goede komen. Omdat 

Honden geen geld en macht nastreven, voelen ze zich 

minder gestrest en gespannen op het werk en daarbuiten.

Carrière: Honden worden gezien als waardevolle 

werknemers, omdat ze met hart en ziel aan hun taak 

werken. Ze zijn easy-going en vriendelijk en altijd klaar 

om anderen van dienst te zijn, waardoor ze zeer populair 

zijn in hun werkkring. Aanbevolen loopbanen voor 

honden zijn: zakenman, arts, politieman, wetenschapper, 

adviseur, interieur ontwerper, professor, politicus, 

priester, verpleegster, bediende, en rechter. Honden 

worden vaak gezien als waardevolle werknemers, goed 

teamlid, en zijn in staat om leider te worden.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te 

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

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 Facebook-

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

23 oktober 2018:   Buitengewone Algemene 

Vergadering, o.m. over Tuchtrecht 

(uitsluitend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 17 december 2018:   Hond 2018 in RAI Amsterdam

26 mei 2019:  Dag van de Hond thema ‘Hond & 

Ras’ (www.dagvandehond.nl)

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!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

