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RAAD VAN BEHEER ERKENT ZES NIEUWE NATIONALE RASSEN

Eerder dit jaar besloot de Raad van Beheer buiten landse nationale rassen de mogelijkheid te bieden zich te laten 

erkennen en in te schrijven in het Voorlopig Register (VR). Inmiddels hebben zes nationale rassen gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid.

Onlangs besloot het bestuur van de Raad van Beheer dat 

buitenlandse rassen die nog niet door de FCI zijn erkend, 

maar wel door een FCI-erkende kennelclub, contract-

partner of associatiepartner, door de Raad van Beheer 

erkend kunnen worden en ingeschreven in het Voorlopig 

Register (VR) via de importprocedure of via een aan-

keuring. Om voor deze erkenning in aanmerking te komen, 

moet een procedure gevolgd worden die betrekking heeft 

op gezondheid en gedrag, ras stan daard, informatie over 

het land van herkomst. Tot slot dient het bestuur van de 

Raad van Beheer goedkeuring te geven 

tot inschrijving. 

Zes rassen

De zes erkende rassen zijn:  

Cão de Gado Transmontano (1), Chodsky Pes (Boheemse 

Herder) (2), Barbado da Terceira (3), Miniature American 

Shepherd (4), Vost ochno Evropeyskaya Ovcharka  (Oost-

Europese Herder) (5) en Prazsky Krysarik (Praagse 

Rattler) (6) .

Inmiddels zijn twee Miniature American Shepherds 

ingeschreven en zijn er acht aanvragen binnengekomen 

voor de Vostochno Evropeyskaya Ovcharka. 

Meer informatie over deze rassen.

1

2 3

4
5

6

https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/nationaalerkenderassen/
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Fairfok: rasverenigingen Wetterhoun werken 
samen

Op zaterdagmiddag 10 november aanstaande 

organiseren De Wetterhoun Vereniging Nederland 

(DWVN) en de Nederlandse Vereniging voor Stabij-& 

Wetterhounen (NVSW) in Zwolle een bijeenkomst over 

de toekomst van de Wetterhoun. Met name de kleine 

populatie baart beide verenigingen zorgen, reden 

waarom zij met hun gezamenlijke achterban willen 

overleggen over mogelijke oplossingen. 

Uit de gezamenlijke uitnodiging: ‘Als we de Wetterhoun 

willen laten floreren, zijn er mensen nodig die verant-

woord willen fokken. Het fokken wordt nu op 

verschillende wijzen gedaan en bij de beide 

rasverenigingen zijn er bijvoorbeeld verschillende 

fokregels. Ook zijn er mensen die buiten de 

rasverenigingen fokken en hun eigen overwegingen 

maken bij het selecteren van een geschikte combinatie. 

Als je de handen ineen wilt slaan, zul je moeten durven 

kijken wat voor onderwerpen belangrijk zijn voor het 

fokken; daarbij zou je kunnen denken aan gezondheid, 

diversiteit in genen en alle fokdieren in beeld brengen. 

Welke onderwerpen van belang zijn moet besproken 

worden met en bedacht worden door alle 

belanghebbenden.’

Aanmelden

De verenigingen roepen iedereen die de Wetterhoun een 

warm hart toedraagt op om in Zwolle mee te komen 

denken over een gezonde toekomst van het ras. De 

bijeenkomst vindt plaats bij Kynologenclub Zwolle e.o., 

aan de Anthony Fokkerstraat te Zwolle. 

Aanmelding (liefst vooraf i.v.m. planning van catering) kan 

via het secretariaat van de DWVN (info@dwvn.nl) en/of 

via de secretaris van de NVSW (secretaris@nvsw.nl). 

Minister Carola Schouten

DIERENPASPOORT VANAF 2020 VERPLICHT VOOR HONDEN

Op Werelddierendag, 4 oktober jl., maakte minister 

Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) bekend dat het Europees 

dierenpaspoort voor honden vanaf 2020 verplicht 

wordt. Het is een van de maatregelen die zij neemt om 

malafide hondenhandel tegen te gaan. Momenteel is 

het paspoort alleen verplicht als eigenaren hun hond 

naar het buitenland mee willen nemen.

Het paspoort wordt verplicht voor alle nieuwgeboren en 

geïmporteerde honden en bevat gegevens over de 

herkomst van de hond, medische informatie en eventuele 

eerdere eigenaren. Zo helpt het paspoort malafide fokkers 

en importeurs op te sporen die dit soort zaken niet 

geregeld hebben. Zij riskeren dan een boete of dwangsom. 

Jaarlijks worden er zo’n 150.000 honden aangeschaft, 

waarvan er ongeveer 50.000 uit het buitenland komen. 

Onder deze dieren komen veel welzijns- en 

gezondheidsproblemen voor. Ze worden vaak te jong en 

met vervalste papieren naar Nederland gebracht. Er 

bestaan al wel verschillende registratiesystemen voor 

honden, maar die voldoen volgens de minister niet. ‘De 

registratie moet echt beter’, zegt ze. Daarom wordt het 

systeem omgebouwd. ‘Dat is een omvangrijke operatie, die 

tijd kost. Daarom kan de maatregel pas in 2020 ingaan.’

mailto:info@dwvn.nl
mailto:secretaris@nvsw.nl
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Kom naar Amsterdam en geniet van Hond2018!

Op 14, 15 en 16 december verzamelen zich in de RAI 

Amsterdam duizenden honden en ruim tienduizend 

baasjes en bezoekers uit alle windstreken voor 

hét hondenevenement van Nederland: Hond2018. 

Behalve de hondenshows Holland Cup en Amsterdam 

Winner Show omvat het evenement een uitgebreide 

beurs en een educatief programma met workshops, 

demonstraties en wedstrijden. Dit mag u niet missen!

De showkern van Hond2018 wordt gevormd door twee 

vermaarde internationale hondenshows: de Holland Cup 

en de Winner Show. De Winner Show is de grootste en 

oudste hondenkeuring van Nederland, met het grootste 

aantal inschrijvingen, rassen en deelnemende honden. Het 

is dit jaar alweer de 129e editie. Deze grote internationale 

keuring vindt gedurende Hond2018 plaats in meerdere 

keuringsringen, verdeeld over de diverse RAI-hallen. Voor 

de keuringen, waar circa 300 hondenrassen aan 

deelnemen, is een internationaal team van de beste 

keurmeesters aangetrokken.

HondenWelzijnTeam 

Welzijn en gezondheid van honden staan centraal bij deze 

en alle andere hondenshows die onder auspiciën van de 

Raad van Beheer worden georganiseerd. Om dat te 

onderstrepen vindt u op Hond2018 een speciale Fairfok-

stand, waar inhoudelijk deskundigen van de Raad van 

Beheer voorlichting geven over het meerjarige Fairfok-

programma. De keurmeesters keuren nadrukkelijk op fit for 

function (geschiktheid om het werk te verrichten waarvoor 

de honden oorspronkelijk gefokt zijn), gezondheid en 

welzijn. Om toe te zien op het 

dierenwelzijn is het 

HondenWelzijnTeam (HWT) 

aanwezig, bestaande uit ervaren 

mensen uit de kynologie. Zij 

wijzen exposanten er zo nodig op 

dat ze hun honden ook op 

tentoonstellingen op een 

verantwoorde, hondvriendelijke 

manier moeten behandelen. 

Hondendorp

In het Hondendorp vindt u de gezellige marktkramen 

van uiteenlopende rasverenigingen, aangesloten bij de 

Raad van Beheer. Zij presenteren er hun favoriete ras en 

geven voorlichting over aankoop, rastypisch gedrag en 

verzorging. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de 

negen Nederlandse hondenrassen, die een gezamen-

lijke stand delen. Daarnaast is er dagelijks een 

rassendefilé waarin de leukste wetenswaardigheden 

over stamboomhonden worden gepresenteerd.

Promoot uw stamboomhond! 

In het Hondendorp worden stamboomhonden aan 

het publiek gepresenteerd. Heeft u een 

stamboomhond, bent u lid van een bij ons 

aangesloten rasvereniging en wilt u graag uw ras 

promoten tijdens Hond2018? Neem dan contact op 

met uw rasvereniging en vraag hen zich aan te 

melden voor het Hondendorp. Zo promoten we met 

elkaar onze lievelingsrassen!
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Sporten

Uiteraard komen er ook sportieve honden in actie tijdens 

demonstraties én wedstrijden! Honden die dansen met 

hun baas, springen over hindernissen, frisbees vangen, 

en slalommen… Verder komen er tal van hondensporten 

aan bod: FCI Obedience, Flyball, Agility, Dog Dance, 

Hoopers - te veel om op te noemen! Leuk om dus te 

komen kijken als u graag samen met uw hond een 

(nieuwe) sport zoekt. 

Demonstraties & hondenencyclopedie

Het uitgebreide demonstratieprogramma vormt samen 

met de exterieurkeuringen van de Holland Cup op vrijdag 

en de Amsterdam Winner Show op zaterdag en zondag 

een leuke dag uit voor het hele gezin. Je wandelt als het 

ware door een tot leven gekomen hondenencyclopedie. 

Van Affenpinscher tot Zwitserse Witte Herdershond, er 

zijn echt ongelooflijk veel rassen aanwezig. In de special 

event-ringen van Royal Canin en Prins zijn demonstraties 

van “honden met een baan”, zoals politie- en 

blindengeleidehonden. Geweldig interessant en leuk om 

Dank aan onze partners!

Hond2018 wordt mede mogelijk gemaakt door main 

partners Eukanuba, Prins Petfoods en Royal Canin. 

Zonder hun geweldige steun zou een evenement van 

deze omvang niet mogelijk zijn. Hartelijk dank ook aan 

de overige sponsoren!

te zien. Nieuw is de stand van Dutch Assistance Dogs, 

een stichting die mensen met eetstoornissen, autisme 

en/of (complexe) posttraumatische stress helpt bij het 

opleiden van hun eigen assistentiehond. 

Workshops

Wie meer wil dan alleen maar kijken en genieten, kan 

samen met zijn hond deelnemen aan tal van workshops. 

U kunt er snuffelen aan de nieuwste sporten en meedoen 

aan leuke activiteiten. Vooraf inschrijven is niet nodig en 

deelname is gratis. Benieuwd welke leuke activiteiten we 

op 14, 15 en 16 december voor u in petto hebben? Kijk 

dan op www.hond-event.nl!

Youth

De jeugdclub Raad van Beheer Youth is er ook dit jaar weer 

bij met een stand. Daarnaast presenteren de kids gedurende 

het event een leuk programma van demonstraties en 

workshops. Daarbij komen diverse sporten en activiteiten 

aan bod. In de stand kunnen de jongsten zich laten 

schminken en een hondenspeeltje maken. 

Shoppen

In het beursgedeelte kunt u volop kunt shoppen en 

genieten van de nieuwste, leukste en mooiste 

hondenproducten. In iedere hal is er gelegenheid om te 

shoppen rondom de ringen.

Bestel nu online tickets en parkeerkaarten met korting 

Bestel tickets in de online voorverkoop en profiteer van 

€ 2,50 voorverkoop-korting per ticket en tot € 5,- korting 

op parkeerkaarten. Komt u met het hele gezin, dan is er 

het familieticket van € 32,50 (twee volwassenen en 1-4 

kinderen). Hond2018 is dagelijks geopend van 10.00 uur 

tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op  

www.hond-event.nl. Like ook onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/hond.event, en blijf op de hoogte 

van de nieuwste weetjes!

https://www.prinspetfoods.nl
http://www.hond-event.nl
http://www.hond-event.nl
http://www.facebook.com/hond.event
https://www.eukanuba.nl
https://www.royalcanin.nl
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HOUDVERBOD VOOR DIERENMISHANDELAARS

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien. Een 

nieuw wetsvoorstel hierover van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is voor advies naar 

betrokken instanties gestuurd, ook namens zijn collega Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit.

Een houdverbod is nu al mogelijk, maar alleen als 

bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. 

Als de dader zijn volledige straf ondergaat, vervalt het 

houdverbod. In de praktijk betekent dit dat een 

veroordeelde na het voldoen van zijn straf opnieuw 

dieren kan houden - met alle gevolgen van dien. Met 

het nieuwe wetsvoorstel wordt dit voorkomen. De 

officier van justitie kan volgens het voorstel ook een 

gedragsaanwijzing opleggen aan verdachten, om 

ervoor te zorgen dat zij in elk geval tot aan de 

behandeling van hun rechtszaak geen dieren houden.

Bijtincidenten

Het voorstel van Grapperhaus en Schouten gaat ook in 

op bijtincidenten met honden. Om die tegen te gaan 

wordt niet alleen het ophitsen van een dier tegen een 

ander dier als misdrijf strafbaar gesteld, maar ook het 

onvoldoende terughouden van een dier dat aanvalt. 

Dit is een uitbreiding van de huidige wet.

Minister Grapperhaus Minister Schouten

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

https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://zakelijk.reaaldierenzorg.nl/
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MIS HEM NIET: HOND VAN HET JAAR SHOW

[LINKJE: https://www.houdenvanhonden.nl/

actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/

hond-van-het-jaar-show/]. 

Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het zover: 

de Hond van het Jaar Show 2018. Deze geweldige 

show, met de mooiste honden van het land, wordt 

gehouden op 13 januari 2018 in De Flint, Amersfoort. 

Dat mag u niet missen, hetzij als (genodigde) 

deelnemer, hetzij als toeschouwer!

In 2018 kunnen honden zich tijdens de CAC (CACIB) 

shows en kampioenschapsclubmatches kwalificeren. Wilt 

u nog eens nalezen hoe een hond zich kan kwalificeren, 

kijk dan op de website. Eind oktober ontvangen de 

eigenaren van de gekwalificeerde honden een 

uitnodiging om hun hond aan te melden en mee te dingen 

naar de titel “Beste Hond in Nederlands bezit van 2018”.

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het Jaar 

Show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst hieronder:

 → Rasgroep 1 Dhr. Dick Baars

 → Rasgroep 2 Dhr. Rob Douma

 → Rasgroep 3 Mevr. Mieke Jansen-Kalshoven

 → Rasgroep 4 Dhr. Theo Viets

 → Rasgroep 5 Mevr. Corry Saes

 → Rasgroep 6 Dhr. John Wauben

 → Rasgroep 7 Mevr. Rini Leenen-Compen

 → Rasgroep 8 Dhr. Hans Stigt

 → Rasgroep 9 Dhr. Hildeward Hoenderken

 → Rasgroep 10 Dhr. Gerard Jipping

 → Veteranen Mevr. Ilona Onstenk-Schenk

 → Nederlandse Rassen Mevr. Erica Bakker-v.d. Woestijne

 → Best in Show Dhr. Wout Arxhoek

Inschrijven (op uitnodiging)

In afwijking van voorgaande jaren ontvangen de eige-

naren geen kant en klare inschrijving, maar een 

bevestiging van de kwalificatie met referentienummer en 

een link naar het online inschrijfformulier. Of u daad-

werkelijk in wilt schrijven is dus aan u en kan nog tot 20 

december. Enige uitzondering hierop zijn de honden die 

zich op de Kerstshow nog kwalificeren. Deze kunnen nog 

tot 31 december worden ingeschreven. Mocht u menen 

dat uw hond gekwalificeerd is, maar heeft u op 1 decem-

ber nog geen inschrijfuitnodiging ontvangen, neem dan 

contact op met hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl. 

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar Show ook als 

toeschouwer bezoeken. Vanaf half december vindt u 

hierover meer informatie op onze website. Meer over de 

Hond van het Jaar Show, waaronder gedragsregels, vindt 

u op de speciale webpagina 

Zoek de 
verschillen

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
mailto:hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
http://www.puppyverschillen.nl
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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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PROMOOT UW HONDENRAS IN HET HONDENDORP OP 
HOND2018!

Hond2018, dat op 14-16 december in de RAI Amsterdam wordt gehouden, herbergt ook dit jaar het Hondendorp, 

met gezellige marktkramen van uiteenlopende rasverenigingen, aangesloten bij de Raad van Beheer. Heeft u een 

stamboomhond, bent u lid van een bij ons aangesloten rasvereniging en wilt u graag uw ras promoten tijdens 

Hond2018? Neem dan contact op met uw rasvereniging en vraag hen zich aan te melden voor het Hondendorp. Zo 

promoten we met elkaar onze lievelingsrassen!

In het Hondendorp kunnen rasverenigingen hun favoriete 

ras promoten en voorlichting geven over aankoop, 

rastypisch gedrag en verzorging. Dit jaar is er bijzondere 

aandacht voor de negen Nederlandse hondenrassen, die 

een gezamenlijke stand delen. Daarnaast is er dagelijks 

een rassendefilé waarin de leukste wetenswaardigheden 

over stamboomhonden worden gepresenteerd. Zie ook 

het artikel over Hond2018 elders in deze Raadar.

NIET VERGETEN: NIMROD OP 12 NOVEMBER

De datum 12 november 2018, de tweede maandag in november, staat voor vele jachthondenliefhebbers al lange 

tijd in de agenda als de dag waarop de jaarlijkse Nimrod-jachtproef wordt gehouden. Binnenkort weten we welke 

achttien combinaties die dag de strijd aangaan. De locatie is nu al bekend: het mooie kasteel Doorwerth (zie foto).

Het doel van de Nimrod is het in wedstrijdverband 

vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle 

jachthonden van het afgelopen seizoen, maar ook om 

jagers en andere belangstellenden inzicht te geven in de 

mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden.

Bij het schrijven van deze aankondiging is de strijd om de 

kwalificatie voor de Nimrod nog in volle gang. Eind 

oktober wordt bekendgemaakt welke achttien 

combinaties de strijd aangaan om de NIMROD Bokaal. 

Komt dat zien op 12 november bij kasteel Doorwerth!

‘RAAD HET RAS’ oktober: rottweiler

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 het boek ‘Fokken van rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand oktober was de 

Rottweiler. Winnaar van deze maand is Conny 

Vos-Burgmans. Zij heeft haar prijs 

inmiddels thuisgestuurd gekregen. 

Gefeliciteerd!

http://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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 De Dutch Pet Awards worden uitgereikt in een uitermate feestelijke sfeer in de Studio’s in Aalsmeer

GENOMINEERDEN Dutch Pet Awards bekend

Op maandag 15 oktober maakte de vakjury van de 

Dutch Pet Awards bekend welke dierenspeciaalzaken, 

dierenartspraktijken, producten, not for profits, talenten 

en ketens genomineerd zijn en doorgaan naar de 

volgende ronde van deze verkiezingen. De winnaars 

worden bekend gemaakt tijdens de Dutch Pet Awards 

op maandag 12 november in de Studio’s te Aalsmeer.

Overdag vindt op dezelfde locatie de Dutch Pet 

Conference plaats. Tijdens deze conferentie zullen 

keynote sprekers André Kuipers, Kitty Koelemeijer en 

Kees Buur hun ervaringen en waardevolle inzichten 

delen. Daarnaast zijn er inspirerende parallelsessies met 

sprekers van diverse komaf, maar allen met een link naar 

de huisdierensector. De laatste kaarten zijn te bestellen 

via de website www.dutchpetconference.nl. 

Genomineerden 

Een flinke klus, maar de jury is erin geslaagd een mooie 

selectie te maken:  

Voor de DAP Award zijn genomineerd dierenkliniek ’t 

Spoor in Oisterwijk, dierengezondheidscentrum de Limes 

in Harmelen en Dierenkliniek Thorbeckelaan in Den 

Haag. Voor de DSZ Award zijn genomineerd: Pets & Co 

Kleverpark in Haarlem en dierspecialist Manon Beijer in 

Leusden. Genomineerd voor de Keten Award zijn de 

Dierspecialist en Welkoop. Om de Talent Award strijden 

Julian Loomans en Kevin Varekamp van de Aeres MBO 

Barneveld, opleiding Bedrijfsleider dierverzorging; Amber 

van Mil van de HAS Hogeschool ‘s Hertogenbosch, 

opleiding Dier- en veehouderij en Lisette van Beek van 

de HAS Hogeschool ‘s Hertogenbosch, opleiding Dier- en 

veehouderij. De Product Award gaat naar Zero Bugs, 

Hands on Gloves of Vitaux HuisdierenApp. En tot slot 

strijden Stichting Dutch Cell Dogs, Hulphond Nederland/

Het Hulphondenhuis en Stichting Dierenlot om de Not for 

Profit Award. 

Pitch

De dierenspeciaalzaken, dierenartspraktijken, ketens en 

not for profit-organisaties worden bezocht door een 

delegatie van de jury. De talenten doen eind oktober een 

pitch en de producten worden nader onder de loep 

genomen door de jury. De naamsbekendheid van de 

Dutch Pet Awards is ten opzichte van de eerste editie 

flink gegroeid, er waren verrassend veel inschrijvingen. 

De elfkoppige jury beoordeelde de genomineerden 

onder meer op maatschappelijk draagvlak en invloed op 

welzijn van (huis)dieren (Not for Profit Award), 

klantbeleving en welzijn van de medewerkers van 

dierenartspraktijken (DAP Award) en succes van het 

product in de praktijk (Product Award). 

Jury

De jury bestaat uit drs. Erik Gostelie (Groep Geneeskunde 

Gezelschapsdieren), Gertwim de Haas (Aeres Barneveld), 

drs. Paul Burger (Retaildeskundige), Benita Beekhof 

(Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren), drs. 

Atjo Westerhuis (EduPet), Paul Peeters (Raad van Beheer), 

dr. Maria Groot (Wageningen University & Research), 

Maarten den Heijer FFP (ABN-Amro, sectorspecialist 

Medische & Vrije Beroepen), Peter Haspels (Ondernemer), 

Ingeborg de Wolf (Wageningen University & Research) en 

ir. Manon de Kort (HAS Hogeschool).

http://www.dutchpetconference.nl
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WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY IN ZWEDEN

Van 4 t/m 7 oktober jl. streden 419 honden uit veertig landen in Kristianstad (Zweden) om de titel 

Wereldkampioen Agility. Een Nederlandse afvaardiging van veertien deelnemers streed mee en keerde 

zonder prijzen maar met een voldaan gevoel naar huis terug. 

Hoewel het teamNL dit jaar zonder 

prijzen naar huis kwam, zien we wel 

een stijgende lijn in het niveau ten 

opzichte van de rest van de wereld. 

Het team is sneller geworden en kan 

steeds beter meekomen in de 

par coursen die internationaal 

wor den neergezet. TeamNL kan 

trots huiswaarts en vol vertrouwen 

naar volgend jaar!

WK voor Teams 

Op donderdag en vrijdag werd het 

WK voor teams gelopen. Op 

donderdag ging het om de jumping 

en op vrijdag het beslissende vaste 

parcours. Team Large werd op donderdag nog 19e op 

de jumping, en moest er vrijdag echt voor gaan en 

risico’s nemen – wat resulteerde in te veel diskwali-

ficaties voor een uitslag. Team Small liep op donderdag 

te weinig uitslagen, op vrijdag wel een plaatsing (12e) 

maar dat mocht niet baten. Het team Medium kreeg op 

donderdag ook te veel diskwalificaties. Op vrijdag 

lieten zij echter nog wel even zien dat ze er waren! 

Wereldkampioen Large werd het team van België, 

wereldkampioen Medium werd Frankrijk en wereld-

kampioen Small werd Estland.

Individueel 

Op zaterdag werd het individuele wereldkampioen-

schap gelopen. Bij Small liepen beide combinaties uit 

Nederland op beide dagen een diskwalificatie op. Bij 

Medium kreeg Sheltie Funske met Roy Fonteijn een 

weigering op zaterdag en een foutje op zondag. Zij 

werden uiteindelijk 23e op de ranglijst. Beide Pumi’s 

Beat van Wendy Willemse en Hokey van Marjan 

Bosgoed liepen tegen een diskwalificatie aan op 

zaterdag. Op zondag liep Beat dan wel een prachtig 

vast parcours met een 11e plaats, maar voor het WK 

telde dat niet meer mee.

Spannend 

Bij de Large was het tot het einde toe erg spannend. 

Op zaterdag werd er goed gelopen door de 

Nederlanders. Border Collie Mojo met Esther Buth liep 

op twee puntjes wat minder door een weigering en 

twee foutjes, op zondag maakte hij dat goed door het 

vaste parcours foutloos rond te knallen. Bordercollie 

June van Serv Godschalk was foutloos op de jumping 

met een prachtige tijd en 11e op ranking, maar maakte 

zondag helaas één foutje. Feng met Henk Timmer was 

ook foutloos op de jumping, maar maakte een foutje 

op het vaste parcours. Border Collie Time met Susan 

Koldenhof liep twee foutloze rondjes met een mooie 

tijd, waardoor zij samen uiteindelijk 10e op de ranglijst 

werden. Wereldkampioen Large werd Nicola Giraudi 

met Border Collie Eira (Italië), wereldkampioen Medium 

werd Martina Magnoli Klimesova met Mudi Kiki 

(Tsjechië) en wereldkampioen Small werd Natasha 

Gjerulff met Shetland Sheepdog Moviestar 

(Denemarken). 

Het TeamNL, staand vlnr: Wendy Willemse, Patrick Tunders (Coach), Serv God-

schalk, Henk Timmer, Patrick Slokkers, Marjan Bosgoed, Susan Koldenhof, 

Natasja Ebben, Jasmijn van Vlimmeren, Jan Coumans. Voorste rij vlnr: Sandy 

Ammerlaan (Coach), Eerjan de Bruin, Esther Buth, Roy Fonteijn

Het TeamNL bestaat uit:

Eerjan de Bruin met Laika, Esther Buth met Mojo, Henk 

Timmer met Feng, Jan Coumans met Yippie, Jasmijn 

van Vlimmeren met Free WiFi, Marian Bruine de Bruin 

met Dot, Marjan Bosgoed met Hokey, Natasja Ebben 

met Djillz, Patrick Driessen met Eep, Patrick Slokkers 

met May-Be, Roy Fonteijn met Funske, Serv Godschalk 

met June, Susan Koldenhof met Time en Wendy 

Willemse met Beat the World. 
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Partners in sport

Eindtoernooi Flyball seizoen 2018 

A-Klasse, 1e Ready to Rumble van KC Delft, 2e Oase Express 

van HSV de Oase 3e Choose to Fly van NVBH 

B Klasse, 1e Oase Horses van HSV de Oase, 2e Ready to Go 

van KC Delft en 3e The Hurricanes van KC Culemborg

Zondag 14 oktober was alweer het laatste Flyball-

toernooi van 2018, met een spannende ontknoping van 

de competitie. Er kwamen 24 teams naar dit toernooi 

dat met mooi weer werd gehouden bij Kynologenclub 

Delft. Deze spannende dag leverde onder meer een 

nieuw Nederlands record op in de A-klasse!

Ochtendprogramma 

Er was een lichte spanning bij de teams van de B-klasse, 

omdat nog van alles mogelijk was. Dit in tegenstelling tot 

de A-klasse waar de podiumplaatsen al vaststonden. De 

snelste dagtijd in alle klassen kon nog wel verbeterd 

worden. Dit gebeurde dan ook op de laatste dag door 

Flying Floaters van KC Hofstad (22.43), en in de A-klasse 

werd voor de derde keer dit jaar het Nederlands record 

op scherp gezet door Ready to Rumble van KC Delft. 

Het nieuwe Nederlandse record staat nu op 19,71 

seconden! Aan het einde van het ochtendprogramma 

kon er na flink rekenwerk van de coaches in de B-klasse 

duidelijkheid worden gegeven over wie er op het 

podium zouden komen. 

Middagprogramma 

In het middagprogramma (afvalrace) werd in de vier klassen 

gestreden voor de dagprijzen. Het is en blijft mooi om te 

zien, zeker als de teams gelijk opgaan. Dat werd in de 

finales ook wel duidelijk, toen een aantal teams opnieuw 

moesten lopen om een winnaar te bepalen.  

Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking waar dertien 

competitieteams in twee klassen op tien verschillende 

toernooien voor hadden gelopen. De uitreiking werd 

verzorgd door het toernooisecretariaat en bestuurslid Gabri 

Kolster, de nieuwe porfefeuilehouder ‘sporten met honden’ 

van de Raad van Beheer. De winnaars kregen behalve hun 

bekers ook een voerprijs, gesponseerd door partner Royal 

Canin. Voorafgaand hieraan werd ook even stilgestaan bij 

de hondjes waar afscheid van genomen is tijdens het 

seizoen en bij honden die volgend jaar om uiteenlopende 

redenen niet gaan deelnemen aan toernooien.  

https://petsplace.nl/vipclub
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Opheffing TWEE rasverenigingen

De afgelopen periode hebben twee rasverenigingen 

zichzelf opgeheven: de Nederlandse Kerry Blue Terrier 

Club en de Nederlandse Spaniel Club. 

De Nederlandse Kerry Blue Terrier Club hield na 79 jaar 

per 1 juli 2018 op te bestaan (na een besluit daartoe van 

de algemene ledenvergadering op 25 februari jl.). 

Op haar algemene ledenvergadering van 11 juli 2018 

heeft de Nederlandse Spaniel Club (NSC) eveneens 

besloten zichzelf op te heffen. Per 1 september 2018 is 

de vereniging ook formeel uitgeschreven bij de Kamer  

van Koophandel. 

Logisch gevolg is dat beide verenigingen ook zijn 

uitgeschreven bij de Raad van Beheer.

Toekomst tentoonstellingen

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft deze zomer aangegeven in de toekomst geen vergunningen meer te 

willen afgeven voor evenementen met dieren. Er werd een directe koppeling gemaakt met de World Dog Show 

2018. De Raad van Beheer heeft de afgelopen tijd veel aandacht moeten besteden aan dit onderwerp. 

In ieder geval moet het borgen van dierenwelzijn op onze 

evenementen prioriteit nummer 1 zijn. Wij moeten er alles 

aan doen om de samenleving te overtuigen dat het 

tentoonstellen van honden een eigentijdse en 

verantwoorde activiteit is. Het bestuur vindt dat de 

traditionele meerdaagse tentoonstellingen waarbij de 

rasgroepen verdeeld zijn over verschillende dagen hier op 

een verantwoorde wijze invulling aan geven. Op 25 

oktober heeft het bestuur een vervolggesprek met de 

TGVN ten aanzien van het nieuwe tentoonstellingsbeleid.

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)

http://www.onzehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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Nieuwe portefeuille 
‘lokale kynologie’

Om het belang van het werk van de kynologen vere ni-

gingen voor de Nederlandse kynologie en het maat-

schap pelijk draagvlak te onderstrepen, heeft het 

bestuur de portefeuille “lokale kynologie” in het leven 

geroepen en bestuurslid John Wauben benoemd tot 

portefeuillehouder.

De lokale kynologie is een bindende 

factor geworden bij de acceptatie 

van onze rashond in de 

maatschappij. Als geen ander kan 

een vereniging die dichtbij de 

bevolking, dichtbij de gemeentelijke 

politiek en “om de hoek” een locatie 

heeft, onze passie voor de (omgang 

met de) hond overbrengen.  

Kynologenvereniging zouden – met ondersteuning van de 

overkoepelende organisatie Raad van Beheer  – meer 

tools moeten krijgen om hun belangrijke maatschappelijke 

taak gezamenlijk en uniform uit te kunnen dragen. De 

portefeuillehouder kan hen hierbij ondersteunen, door 

bijvoorbeeld beleidsprogramma’s en communicatie- en 

promotietrajecten te helpen opzetten. De inzet, energie en 

uitvoering blijft uiteraard bij de lokale kynologenvereniging.

BESLUIT RAAD VAN BEHEER: vanaf 2021 geen 
dubbelshows meer

Een aantal jaren geleden werden dubbelshows ingevoerd in ons land. Belangrijke reden daarvoor was dat 

sommige Tentoonstelling Gevende Verenigingen in Nederland (TGVN) met dubbelshows de begroting weer net 

sluitend kregen: ze moesten voor de organisatie meer inschrijvingen opleveren een daarmee meer inkomsten. 

Ook zou het aantrekkelijk zijn voor standhouders, bezoekers en overige partners van het evenement. Na diverse 

overleggen met de TGVN en signalen uit het veld heeft het bestuur echter besloten het beleid te wijzigen en vanaf 

2021 geen vergunningen meer af te geven voor dubbelshows.

Bij het nemen van deze beslissing heeft het bestuur goed 

geluisterd naar de achterban. Diverse keurmeesters, 

exposanten en standhouders en tentoonstellinggevende 

verenigingen hebben aangegeven dat er te veel shows 

zijn en dat de verwachting dat de dubbelshows meer 

honden uit het buitenland zouden aantrekken niet wordt 

waargemaakt. Het beschikbare budget om jaarlijks te 

kunnen showen is niet onuitputtelijk en exposanten maken 

dan ook keuzes. Vroeger kwam men met drie of vier 

honden naar de show, nu nog maar met één of twee 

honden en men schrijft veel strategischer in. 

Het bestuur vindt ook de extreme terugloop in het aantal 

inschrijvingen op kampioensclubmatches (KCM’s),  gewone 

clubmatches en andere keuringsevenementen zeer 

zorgwekkend. ‘Als Raad van Beheer hebben wij een 

zorgplicht voor al onze aangesloten verenigingen en niet 

alleen voor de circa twintig TGVN-verenigingen in 

Nederland’, aldus het bestuur. Voor de exposanten van 

numeriek kleine rassen geldt eveneens dat zij geen 

dubbel CAC kunnen halen, omdat het aantal inschrijvingen 

op een KCM vaak te laag is. Hierdoor wordt het aantal 

inschrijving nog weer lager op de KCM.

Portefeuilleverdeling 
bestuur Raad van Beheer

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft onlangs 

een aantal wijzigingen in de portefeuilleverdeling 

doorgevoerd. Zo is Gabri Kolster portefeuillehouder 

geworden van ‘Sporten met honden’ en van ‘de 

Nederlandse Rassen’ en heeft voorzitter Jack Alberts 

de portefeuille ‘Windhondenrensport’ op zich genomen. 

Het totale overzicht van de portefeuilleverdeling  

binnen het bestuur van de Raad van Beheer vindt u  

op onze website 
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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.

John Wauben

http://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/over-de-raad-van-beheer/
http://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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BAV OVER TUCHTRECHT, STATUTEN EN TERMIJNEN

Op dinsdag 23 oktober jl. organiseerde de Raad van Beheer een Buitengewone Algemene Vergadering 

(BAV). Op de agenda stonden uitsluitend juridische onderwerpen: statutenwijziging, herziening van het 

tuchtrecht (hoofdstuk VI Kynologisch Reglement) en aanpassing van de termijnen voor initiatiefvoorstellen en 

amendementen. 

Voor de statutenwijziging is een quorum (benodigd aantal 

aanwezige leden) vastgesteld, dat zoals verwacht niet 

werd gehaald. Besproken werd ook de herziening van 

het tuchtrecht (hoofdstuk VI Kynologisch Reglement), 

waaraan wijziging van de statuten en enkele andere 

artikelen uit het Kynologisch Reglement was gekoppeld. 

De achterban is hiervoor al meerdere malen geraad-

pleegd en waar mogelijk was hun input in de voorstellen 

verwerkt. Op verzoek van meedere leden werd een 

voorstel tot aanpassing van de termijnen voor het 

indienen van initiatief-voorstellen en amendementen 

besproken.

Besluiten

 →  Statutenwijziging – het benodigde quorum werd niet 

behaald. Het agendapunt is daarom niet behandeld en 

staat nu op de agenda van de reguliere Algemene 

Vergadering van december 2018.

 →  Herziening tuchtrecht (hoofdstuk VI KR) + bijbehorende 

overige KR-artikelen – niet aangenomen.

 →  Aanpas sing termijnen initiatiefvoorstellen en 

amendementen (artikel 13 HR en artikel 2 RvO) – 

aangenomen.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities 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. 

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 november 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.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

mailto:m.snip%40raadvanbeheer.nl?subject=
http://www.puppyverschillen.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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EUROPEAN DOG SHOW IN WARSCHAU

Van 11 t/m 14 oktober werd in het Poolse Warschau de European Dog Show gehouden. Organisatie was in handen 

van de 80-jarige Poolse Kennelclub. Hieronder een foto-impressie van dit evenement.
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Directeur Rony Doedijns leidt de discussie in 

INFORMATIEAVOND OVER OPENSTELLING BENOEMING 
KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

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. Op 16 oktober jl. organiseerden wij een 

informatieavond over dit onderwerp.

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. 

Discussie

Er waren 25 deelnemers uit vijftien kynologenclubs naar 

de avond toegekomen. Na een presentatie over de voor 

en tegens kwam er een goede discussie op gang. Een 

overgrote meerderheid van de aanwezigen was het 

erover eens dat er behoefte is aan erkenning van het 

keurmerk “Kynologisch Instructeur”. Overweging was: als 

de Raad van Beheer nu niet in het gat springt, zullen 

mogelijk andere organisaties een eigen keurmerk 

starten, wat een versnippering teweegbrengt die in 

niemands belang is. Daarnaast kunnen de KC’s en 

rasverenigingen het aanbod aan op te leiden puppy’s (zie 

ook het rapport ‘Stoere honden wel of niet welkom’ van 

Michelle Schmid) en volwassen honden momenteel niet 

alleen aan. 

Nascholing

De inkomsten die met de 

openstelling gegenereerd 

worden, zullen terug-

vloeien naar de (na)

scho ling van de 

kynologisch instructeurs 

van de bij de Raad van 

Beheer aangesloten 

verenigingen. Door het landelijk beschikbaar stellen 

van het keurmerk Kynologisch Instructeur zal er een 

betere, landelijke (h)erkenning zijn voor de Kynologisch 

Instructeur. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt, 

waarna het bestuur het nog zal delen met de leden 

alvorens het besluit te bekrachtigen. 

k
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Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
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https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
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Met deze vrolijke foto promootte de organisatie het evenement

KORT VERSLAG MAASTRICHT HONDENSHOWS

De stichting Honden Tentoonstelling Maastricht (HTM) organiseerde op zaterdag 29 en zondag 30 september 

2018 haar 40e en 41e internationale hondententoonstelling in het MECC te Maastricht. Onder invloed van de grote 

World Dog Show in Amsterdam en de European Dog Show in Polen werden er minder honden ingeschreven dan 

vorig jaar. Toch waren er nog 3.250 honden uit veertien landen naar Maastricht getogen. 

Maastricht was – mede doordat er weer voor één hal 

gekozen was en de ringen lekker vol waren – een 

ouderwets gezellige show. De organisatie koos ervoor zo 

veel mogelijk honden in achttien ringen onder te brengen. 

Daardoor was er de hele dag door in elke ring veel 

activiteit en dat was leuk voor de duizenden bezoekers. 

Op beide dagen startte de erering om 14.45 uur en werd 

de BIS tegen 17.15 uur gekozen. De organisatie staat al 

enkele jaren bekend om haar snelheid in de erering en 

haar drie voorkeurringen. Ook het systeem waarbij heel 

snel door groepskeurmeesters de beste junioren van een 

groep gekozen worden, verdient een compliment.

Best In Show

Best In Show werd de Newfoundlander ‘Aschwin Hearts 

Of Kings And Queens’ van M. Hesen-Coppers. Reserve-

Best In Show werd de Lhasa Apso ‘Close To Perfection 

Next To You’ van M. Radstok. Voor overige uitslagen en 

andere informatie kijkt u op www.dogshowmaastricht.nl

Welzijn

De organisatie, 32 keurmeesters uit twaalf landen en de 

exposanten lagen dit jaar onder een vergrootglas omdat de 

stichting Dier&Recht alle gemeenten, dus ook Maastricht, 

schriftelijk had gevraagd hondenshows te verbieden 

vanwege vermeende “misstanden”. De verantwoordelijke 

Maastrichtse wethouder gaf vooraf al aan dat er een 

onderzoek zou plaatsvinden naar deze “misstanden”. Onder 

het motto “aanval is de beste verdediging” ging de 

organisatie samen met de Raad van Beheer de confrontatie 

aan. Zo gaf men een uitgebreide reactie op de notitie van 

Dier&Recht - die in veel gevallen kant noch wal raakt - werd 

er een rondzending gedaan waarin exposanten en 

keurmeesters nogmaals op de gedragsregels en de “fit for 

function”-code gewezen werden, en hield op beide dagen 

http://www.dogshowmaastricht.nl
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een actief HondenWelzijnTeam toezicht op het dierenwelzijn 

op en rond het showterrein. 

Bemoedigende reacties

Hoewel de organisatie van de Maastricht Dogshows nog 

met de gemeente gaat evalueren, zijn de eerste reacties 

bemoedigend. Raadsleden van de PVV en GroenLinks 

namen desgevraagd de moeite om persoonlijk een kijkje op 

de show te komen nemen. Na een uitgebreide rondleiding 

en gesprekken met velen kwamen ze tot de conclusie dat 

Dier&Recht behoorlijk overdrijft en dat de HTM-organisatie 

een goede visie op verbeteringen heeft. Ook een groot stuk 

in dagblad De Limburger waar voorzitter John Wauben in 

discussie ging met een undercover medewerkster van 

Dier&Recht, kwam heel positief over. In een nieuwsitem op 

de provinciale L1 TV was te zien dat alle geinterviewden, van 

dierenarts tot exposant en keurmeester, zich enorm positief 

en strijdvaardig opstelde. Super gedaan allemaal!

Lik-op-stuk

Mede hierom is tijdens de World Dog Show het lik-op-

stuk beleid ingevoerd. Wanneer een exposant, handler 

of bezoeker zich ernstig misdraagt, treft de organisatie 

direct maatregelen. Streng wordt onder meer 

opgetreden tegen het in de auto achterlaten van 

honden, vechtpartijen en bedreigingen. Dogshow 

Maastricht heeft dit beleid overgenomen en verder 

uitgebreid. Kortom, de komende jaren krijgen we te 

maken met strengere regels en de handhaving hiervan.

Handhaving: HWT

Voor de handhaving van deze (nieuwe) regels is de 

inzet van het HondenWelzijnTeam (HWT) onmisbaar. 

Het HWT is op de show de schakel tussen de 

organisatie, keurmeester, gedelegeerde, exposant 

en autoriteiten. Het is de taak van het HWT 

misstanden te signaleren, voorlichting te geven en 

waar nodig in te grijpen.

COLLEGA’S GEZOCHT VOOR HET HONDENWELZIJNTEAM

De Raad van Beheer is op zoek naar nieuwe collega’s (vrijwilligers) die willen meedraaien in het 

HondenWelzijnTeam, dat onder meer toeziet op het welzijn op en rond hondententoonstellingen 

en -sportevenementen. Iets voor u?

Nederland is binnen de FCI een vooruitstrevend land als het gaat om hondenwelzijn. Dit is niet voor niets, 

tentoonstellingen liggen meer en meer onder een vergrootglas. Diverse instanties zijn (terecht) zeer kritisch 

over het wel en wee van de honden die meedoen aan tentoonstellingen. De Raad van Beheer wil graag haar 

voorbeeldpositie behouden als het gaat om hondenwelzijn.

Iets voor u?
Als HWT-lid moet u stevig in uw schoenen staan en de nodige hondenkennis bezitten. Maar het belangrijkste is 

dat u, behalve liefde voor honden, beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast 

bent u ongeveer vijf dagen per jaar beschikbaar, van onbesproken gedrag en meerderjarig. Afhankelijk van de 

grootte van het evenement werkt u in duo’s of in teamverband.

Meer informatie
Wilt u uw horizon verbreden en graag het verschil maken? En wilt u deel uit maken van een enthousiast team van 

hondenliefhebbers? Mail dan naar info@raadvanbeheer.nl of bel (020) 6644471 en vraag naar mevrouw Irma Aries.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

mailto:info@raadvanbeheer.nl
http://www.puppyverschillen.nl
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KORT VERSLAG EUROPEAN OPEN AGILITY OOSTENRIJK

Van 27 t/m 29 juli jl. werd op het mooie hippisch centrum Magna Racino in Oostenrijk, vlakbij Wenen, het 

European Open Agility gehouden. Bij een hoge temperatuur kwam het Nederlandse Large-team in de finale 

en wist ook een aantal individuele deelnemers de finales te bereiken. 

Nederland werd vertegen-

woordigd door een compleet 

team bestaande uit zestien 

Large-, acht Medium- en acht 

Small-honden. Bij de teams wist 

het Large-team, bestaande uit 

Henk Timmer met Feng, Susan 

Koldenhof met Time, Esther 

Buth met Mojo en Wendy 

Willemse met Legend, de finale 

te bereiken. Het eindigde 

weliswaar op een elfde plaats, 

maar met een hele mooie tijd: 

0,4 seconde sneller dan het 

winnende team.

Finales individueel

Individueel kwamen eveneens 

Nederlandse deelnemers in 

diverse finales. In de categorie 

Small streed Michèle Taffijn met 

Dinky Dutch in de finale en 

werd vijftiende met één fout.

In de categorie Medium 

traden Laura Hof en haar hond 

Merle in het strijdperk en 

werden 28e met twee fouten. Tot slot kwam in 

de categorie Large Susan Koldenhof met haar 

hond Time in actie, maar liep helaas tegen een 

diskwalificatie aan. 

Hulde aan de coaches

De coaches Henk Postma en Carla Voorneveld 

hadden het zwaar om met de tropische tempe-

raturen de hele dag in de warme zandbak te staan, 

terwijl de Nederlandse deelnemers en honden 

zich met regelmaat konden terugtrekken in de 

heerlijk koele stallen die zij tot hun beschik king 

hadden. Desondanks hebben zij een fan tas tisch 

teamsfeer weten kunnen creëren. Hulde!

Bekijk een video-impressie van het evenement 

Het complete Nederlandse team

Danielle van Leeuwen in actie

Team Large kwam in de finale...

http://youtu.be/GMllSLwl36M
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WERELDKAMPIOENSCHAP DOGFRISBEE IN FRIESLAND

Van 5 – 7 oktober jl. vond in Houtigehage (Fr.) het Wereldkampioenschap Dogfrisbee van de UFO plaats. Een 

primeur: het was de eerste keer dat het WK in Nederland werd gehouden. Na Zwitserland en Duitsland is 

Nederland het derde land buiten de VS dat het evenement mocht organiseren. Maar liefst 63 hondeneigenaren, 

waaronder twaalf Nederlanders, met 73 honden uit twaalf verschillende landen namen deel. 

De Amerikaanse Kirby Mcilveen met haar hond Torch wist 

de begeerde titel van de “Open Combined” klasse met 

161,8 punten te verdedigen en is net als vorig jaar wereld-

kam pioen Dogfrisbee. Deze klasse combineert de disci-

plines Freestyle en Distance en dus moet je aan beide 

onderdelen meedoen. Tweede, met maar 0,2 punten 

ver schil, eindigde Oscar Mauricio Arevalo met de hond 

Afrika uit Colombia, gevolgd door de Italiaanse Marina 

Fangareggi met Venus. Als beste Nederlandse deelnemer 

– en met haar 13 jaar ook de jongste deelnemer – bemach-

tigde Amy von Piekartz met haar hond Kate de elfde plek.

Ver en snel

Bij Distance werd de Griek Evanghelos Christofellis met 

zijn hond Nove wereldkampioen op de Distance Only 

gekroond. Hij had de verste worpen en snelste hond en 

kon zo binnen 1 minuut de meeste punten behalen. 

Tweede werd de Italiaanse Simone Villani met Trouble, 

gevolgd door de Zwitser Thomas Duppenthaler met Shea. 

De beste Nederlander in deze discipline was Patrick van 

Veen met zijn hond Gunnar. Ze eindigden op plek 14, van 

de in totaal 35 teams, in deze klasse.

Adembenemend 

In de freestyle klasse waren adembenemende shows te 

zien, waarin hond en baas binnen twee minuten 

verschillende trucjes lieten zien. De “handler” gooit de 
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frisbee in deze klasse op verschillende, kunstzinnige 

manieren en de hond vangt deze door zijn hele lichaam in 

te zetten. Omdat iedereen zelf de muziek opgeeft die 

tijdens de show afgespeeld wordt, is het dan ook het doel 

dat de show bij de muziek past. Daarnaast wordt ook nog 

de focus van de hond op de frisbee en het baasje 

beoordeeld. Een goede samenwerking is dus een must!

Wederom werd Kirby Mcilveen met Torch hier winnaar, 

direct gevolgd door de Duitse Thomas Fischer met Bolle. 

Onze Amy von Piekartz met Kate kwam met een vierde 

plek net niet op het podium te staan.

Teamkwalificatie 

Op vrijdag was de laatste kwalificatiemogelijkheid voor 

de teams, om aan het WK te mogen deelnemen. Zo wist 

een aantal teams nog de benodigde punten binnen te 

slepen. Het merendeel van de deelnemers had echter in 

de loop van het jaar alle benodigde punten al verzameld 

en was al verzekerd van deelname aan het WK. 

Bekijk de video-impressie van het Algemeen Dagblad 

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:

• 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)

• 22-23 december Kerstshow KNON Venray 

CAC-CACIB

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen 

in Nederland vindt u op www.houdenvanhonden.nl/

specifieke-agendas.

Registreer je hond op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Hond geïmporteerd?

De winnaars: Kirby Mcilveen met Torch (1), Oscar Mauricio 

Arevalo met Afrika (2) en Marina Fangareggi met Venus (3)

http://www.ad.nl/video/het-eerste-wereldkampioenschap-dogfrisbee-in-nederland~p52515
http://www.dogshowbleiswijk.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.winnershow.nl
http://www.kerstshow.com
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas
http://www.databankhonden.nl
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FROSTY SNOWMAN WINT EUKANUBA AWARD 2018

De Eukanuba Award 2018 is gewonnen door Grand Basset Griffon Vendéen ‘Frosty Snowman’ van Gwen Huikeshoven 

met 285 punten. Runner-up werd het Italiaans Windhondje (rasgroep 10) ‘Redcomet Rock And Roll’ van L. Sahuleka, 

met 160 punten. Frosty Snowman was ook al Best In Show tijdens de World Dog Show 2018 in Amsterdam. Op grond 

daarvan gaat hij naar de FCI Eukanuba World Challenge tijdens Crufts 2019. Omdat Frosty Snowman niet tweemaal kan 

meedoen, is besloten runner-up Redcomet Rock ‘n Roll af te vaardigen namens Nederland. Beiden gefeliciteerd! 

De FCI Eukanuba World Challenge is een wereldwijde 

competitie. De beste showhonden over de hele wereld 

doen hier op uitnodiging aan mee. Meer dan zestig landen 

laten zich op deze manier vertegenwoordigen.

 

Eukanuba Award

Per land is er één deelnemer, die op verschillende 

manieren worden geselecteerd. In Nederland heeft de 

Raad van Beheer hiervoor de Eukanuba Award georga-

niseerd, een nationale competitie die loopt van 1 oktober 

van het voorafgaande jaar tot en met 30 september van 

het lopende jaar. De honden die deelnemen aan de 

Eukanuba Award moeten ingeschreven zijn in het 

Nederlands honden stamboek (NHSB) en in eigendom zijn 

van een Nederlands ingezetene.

 

Puntentelling

De puntentelling is als volgt: Best in Show ‘Hond van het 

Jaar Show’: 40 punten; Reserve Best in Show ‘Hond van 

het Jaar Show’: 20 punten; Best in Show: 20 punten; 

Reserve Best in Show: 10 punten; Best of Group: 10 

punten; Reserve Best of Group: 5 punten.

Als er geen Nederlandse hond ‘Best in Show’ of ‘Reserve 

Best in Show’ wordt, maar er is wel een Nederlandse 

derde plaats (3e BIS) aangewezen, dan krijgt deze hond 

10 punten. Is er geen 3e plaats aangewezen, dan verval-

len deze punten. De Eukanuba Award kent een winnaar 

per rasgroep en de hond met de meeste punten is de 

over-all winnaar.

Winnaars

Behalve Frosty Snowman waren er per rasgroep 

winnaars.

 →  In rasgroep 1 won Bearded Collie ‘Kenji’ van M.C.H.B. 

Otto, met 75 punten.

 →  In rasgroep 2 wonnen Affenpinscher ‘Pepe le Pew v. 

Tani Kazari’ van M. Cooijmans en Newfoundlander 

‘Ashwin Hearts of Kings and Queens’ van M. Hesen-

Coppers, beiden met 30 punten.

 →  In rasgroep 3 won American Staffordshire Terrier 

‘Carmichael’s Liar Pants on Fire’ van O.H.M.M. 

Verhorevoort, met 145 punten.

 →  In rasgroep 4 won Dwergdashond, korthaar, 

‘Minidogland Take After Sun’ van P.P. Meier, met 110 

punten.

 → I n rasgroep 5 won Shikoku ‘Yuu-Saiki v.d. Egmato’ van 

E.A.M. van Veghel, met 40 punten.

 →  In rasgroep 6 de overall winnaar Grand Basset griffon 

vendéen ‘Frosty Snowman’ van G.M. Huikeshoven, met 

285 punten.

 →  In rasgroep 7 won Perdigueiro Português ‘Viccor’ van 

A.E. Put, met 60 punten.

 →  In rasgroep 8 won Lagotto Romagnolo ‘Unico della 

Taparina’ van K.H.J.G. van Gemert, met 40 punten.

 →  In rasgroep 9 won Lhasa Apso ‘Close to Perfection Next 

to You’ van M. Radstok, met 80 punten.

 →  In rasgroep 10, tot slot, won Italiaans Windhondje 

‘Redcomet Rock And Roll’ van L. Sahuleka, met 160 

punten. 

Lucien Sahuleka met Redcomet Rock And Roll won eerder dit 

jaar al de Hond van het Jaar Show. Nu gaat hij naar de EWC.

Gwen Guikeshoven en Frosty Snowman tijdens de World Dog 

Show 2018. Frosty werd BIS en gaat daarom naar de EWC.
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Eline Teygeler

TWEE GESLAAGDE LEZINGEN RAAD VAN BEHEER  
KENNIS TOUR 

Op 10 oktober jl. hield Eline Teygeler in Zwolle haar Kennis 

Tour-lezing ‘Upgrade je kennis over hondengedrag’. 

De uitverkochte lezing werd zeer gewaardeerd door de 

deelnemers: zij gaven een 9,1 voor de spreker en een 8,4 

voor de inhoud van de lezing. Tien dagen later, op 20 

oktober, was het de beurt aan Marjoleine Roosendaal met 

haar sessie ‘De wereld van kleuren bij honden - vacht, 

neus, ogen’, bestaande uit twee aparte onderdelen die 

in een ochtend- en middagsessie werden gegeven. De 

deelnemers waardeerden deze lezingen met 9,0 voor de 

spreker en een 8,7 voor de inhoud.

Volgende lezing

De eerstvolgende lezing wordt op dinsdag 13 november 

aanstaande gehouden in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

‘Ben ik wel de beste vriend van mijn hond?’ van prof. dr. 

Frans van Knapen. In de lezing komen aan de orde: 

infectie ziekten die met importhonden meekomen, de 

vertrouwde parasitaire infecties in Nederland “waar we 

maar niet aan willen” (‘Mijn hond is gezond en ik zie nooit 

wormen.’). Ook gaat het over (persoonlijke) hygiëne en 

huisdieren: de hond is een volwaardig 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 verstan-

diger alternatief? Frans van Knapen gaat graag in discussie 

op dit punt.

Voor deze sessie worden 10 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend. 

Tevens vragen wij alvast uw aandacht voor de lezing van 

19 december aanstaande: “Van puppyruis tot echo-

screening” (hartaandoeningen bij honden), verzorgd door 

Marjolein den Toom, Europees specialist cardiologie. 

Voor beide lezingen kunt u nog inschrijven, gebruik 

daarvoor het aanmeldingsformulier.

Marjoleine Roosendaal

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
SEPTEMBER 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 belang rijk 

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 september zijn: Gerda Braam (boek Kynlogische Kennis 1), Karin Koenderink 

(cadeaubon) en Amanda de Kloe (kinderboek over honden). 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

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.raadvanbeheer-webwinkel.nl/fokkerstour/
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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WOEFWIJZER HELPT BIJ KIEZEN VAN EEN HOND

Jaarlijks belanden tienduizend honden in het asiel. Veel 

meer honden gaan van hand tot hand via de sociale 

media. De overheid maakt plannen voor een verplichte 

cursus, na aanschaf. De Hondenbescherming vindt dat  

te laat en lanceerde daarom op 3 oktober jl. de webtool 

‘eenhondvoormij.nl’ die toekomstige hondenbezitters 

nog voor de aanschaf helpt bij het maken van de juiste 

keuzes.

De website bevat kennistoetsen, filmpjes en een echte 

Woefwijzer om wijzer aan een hond te beginnen. Het is 

een stap richting een door de overheid verplichte cursus 

en kan nu al door iedere toekomstige hondenbezitter 

bezocht en benut worden om doordacht en verantwoord 

aan een hond te beginnen.

Hondvaardigheidsbewijs 

De beslissing om een hond te 

nemen is vaak veel sneller 

gemaakt dan verstandig is, 

vindt de Honden bescher ming. 

Meer bewustzijn voor de 

aanschaf dat een hond (veel) tijd, geld, gezelschap en 

opvoeding vraagt, voorkomt problemen achteraf. ‘Het zou 

net zo normaal moeten zijn je hondvaardig heids bewijs te 

halen voor je aan een hond begint, als het is om een 

rijbewijs te halen, voor je zelfstandig in de auto stapt’, aldus 

woordvoerder Just de Wit van de Hondenbescherming. 

Bezoek de website 

https://eenhondvoormij.nl

Hart voor Dieren HONDEN

Hart voor Dieren Honden december 2018 is voor een groot deel gewijd aan de hond. Zo vertellen we van alles over 

honden veilig laten loslopen, wat verandert er na een castratie? Hoe je angstige honden kunt helpen, een dummy 

apporteren, alles over HOND2018 en het bestrijden van parasieten. Uiteraard hebben we ook de asielrubrieken 

en weetjesrubrieken over allerlei andere dieren zoals je gewend bent van Hart voor Dieren. Alvast heel veel 

leesplezier.

Bestel vandaag nog en hij wordt 22 november gratis bij je thuisbezorgd!

https://eenhondvoormij.nl
https://bit.ly/2PSHmc4
https://bit.ly/2PSHmc4
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Houden van honden

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.

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

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

12 januari 2019:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

13 januari 2019:  Hond van het Jaar Show 2018

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.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/

