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CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 2019 IS BEKEND!
Op 26 mei organiseert de
Raad van Beheer weer de
landelijke Dag van de Hond.
Ieder jaar laten we een nieuw,
aansprekend campagnebeeld
ontwerpen en vragen wij
onze achterban uit een aantal
verschillende ontwerpen
de beste te kiezen. Er werd
massaal op deze oproep
gereageerd. De winnaar werd
de springende Shiba in het
grasveld.
Stemmen kon tot 3 februari jl.
Meer dan 1.700 hondenliefhebbers hebben gestemd.
Met bijna 18 procent van de
stemmen won de Shiba.
Met de keuze van het
campagnebeeld start meteen
ook de promotiecampagne
voor de Dag van de Hond, met
als thema Hond & Ras. Die dag
zijn er op meer dan dertig
locaties door het hele land
leuke en boeiende activiteiten
met honden te beleven.
Zet 26 mei dus in uw agenda
en kijk regelmatig op
www.dagvandehond.nl om te
zien welke locaties bij u in de
buurt meedoen!
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NYSSA, GEZICHT VAN DE DAG VAN DE HOND 2019
De springende Shiba in het grasveld die te zien is op het campagnebeeld van de Dag van de Hond 2019, is Nyssa
(2) uit Rotterdam. ‘Zowel ikzelf als haar fokker zijn zo ontzettend trots dat Nyssa het ‘gezicht’ mag zijn van de Dag
van de Hond 2019!’, vertelt eigenaresse Jessica Brakshoofden.
De fokker van Nyssa, Noesse Burgwal, heeft haar een
prachtige Japanse stamboomnaam meegegeven,
namelijk Shizen no Tamashii Eien ni Saku Hana. Het
eerste deel is de kennelnaam en betekent ‘Ziel van de
natuur’. Daarna volgt ‘Eeuwig bloeiende bloem’.
FOTO: RON BALTUS:

Veelzijdige hond
Jessica onderneemt van alles samen met Nyssa: ‘Wij wonen
aan de rand van Rotterdam en houden erg van de
dagelijkse wandelingen in het bos, waarbij Nyssa het vooral
geweldig vindt om muizenholletjes uit te graven. Ze hupst
regelmatig als een konijntje door het veld als ze denkt een
muis te horen. Naast wandelen volgen wij ook met veel
plezier lessen reddingshondenwerk. Hierbij zoekt Nyssa
naar een ‘vermist’ persoon in het bos. Ze wordt altijd zo blij
als ze het ‘slachtoffer’ heeft gevonden. Die persoon wordt
dan ook overladen met kusjes!’ Jessica loopt af en toe mee
op een hondenshow met Nyssa. ‘De shows gaan haar
gemakkelijk af, want ze is dol op alle aandacht.’

Nyssa ongeveer een jaar geleden, lekker in de sneeuw.

Pupjes?
Na alle actie van het wandelen, spelen, hondenshows en
‘mensen redden’ gaat Nyssa maar wat graag verder met
haar favoriete bezigheid en dat is toch wel heerlijk
slapen. Jessica: ‘Met een beetje geluk wordt Nyssa dit
jaar nog moeder van pupjes die hopelijk haar
fantastische open en fijne karakter zullen erven!’

Voor de agenda: begin mei Animal Event!
Op 3, 4 en 5 mei is de Raad van Beheer present op Animal Event, hét driedaagse dierenfestival van Nederland.
Zoals vanouds wordt het event georganiseerd bij De Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dierenliefhebbers uit alle
hoeken van het land zijn met (of zonder) hun trouwe viervoeter van harte welkom voor een gezellige en leerzame
dag uit. Wie vroeg tickets koopt, krijgt € 5,- korting per kaartje!

De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt begin mei
(mei-vakantie!) omgetoverd tot een dierenfestival met
honderden dierenshows, hondenworkshops, gezellige
terrassen, verrassend straattheater en muziekacts.
Ook worden er tal van educatieve clinics en lezingen
gegeven. Animal Event is het enige festival in
Nederland waar dieren centraal staan én waar je je
hond mee mag nemen. Zo geven meer dan 25

rasverenigingen voorlichting over hun ras en de
aanschaf en verzorging van verantwoord gefokte
stamboomhonden. Duizenden honden met baasjes en
andere dierenliefhebbers uit alle windstreken komen
jaarlijks naar dit driedaagse dierenfestival in
Hilvarenbeek, bij Tilburg. Dat doen ze om te genieten
van acts, demonstraties en shows, workshops te
volgen en te shoppen bij de 200 winkeltjes met de
mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten
dierenvoer.
Korting op kaartjes
De hele maand februari profiteert u van de Early Birdactie. Deze geeft maar liefst € 5,- korting per ticket! Kijk
voor meer informatie, actueel programma en tickets op
www.animal-event.nl
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FAIRFOK: Hoe gaat het met de Mopshond?
De Mopshond heeft een uniek en mooi karakter, maar ook uiterlijke kenmerken die kunnen leiden tot
gezondheidsproblemen. Vooral de vorm van de neus en schedel kan tot problemen leiden. Er wordt dan ook hard
aan gewerkt om problemen binnen het ras terug te dringen. In dit kader organiseerde de Raad van Beheer samen
met rasvereniging Commedia op 10 februari in het Dogcenter te Kerkwijk een schouwdag om de stand van het ras
te beoordelen. Maar liefst vijftig honden tussen de 1 en 3 jaar werden gekeurd.
Conditietest
Na een degelijke identiteitscontrole aan de hand van het
unieke chipnummer kregen alle eigenaren een nummer in
de vorm van een hesje. Deze controle verliep heel soepel
dankzij de inzet van een aantal zeer gemotiveerde en
enthousiaste vrijwilligers. Voordat de dieren vertrokken
voor een wandeling, deden de aanwezige dierenartsen
een aantal metingen. Daarna liepen de honden in totaal
een kilometer in stevig tempo (5 km/uur). Vervolgens
hebben de dierenartsen opnieuw metingen verricht.

Bij de keurmeester op de tafel voor een zorgvuldige check

Om de meting zo volledig mogelijk te laten zijn, werden
alle eigenaren van Mopshonden tussen de 1 en 3 jaar
uitgenodigd hun hond te laten keuren. De uitnodiging
kreeg veel respons en uiteindelijk nam zo’n 10 procent
van de desbetreffende populatie deel.

Ademhaling, temperatuur en zicht
Over het algemeen neemt door kortschedeligheid het
risico op problemen met de ademhaling en daarmee
temperatuurregulatie toe. Doordat de neus wordt
platgedrukt is er minder ruimte voor luchtdoorlaat, met
als gevolg dat de hond minder mogelijkheden voor
koeling heeft. De inhoud van de neus, met de neusschelpen krijgt veel minder ruimte, waardoor deze
minder luchthoudend worden. Doordat de lucht hier
niet doorheen kan, heeft de hond minder mogelijkheden tot koeling. Daarnaast zijn vaak de keelstructuren
onderontwikkeld en het gehemelte in verhouding te
lang. Dit zorgt dat er minder makkelijk lucht ingeademd
kan worden. Bij sommige rassen zijn bovendien ook de
neusgaten niet voldoende open. De vorm van de
schedel kan ook aanleiding geven tot oogproblemen.
De oogkassen zijn vlakker en daarnaast komen er
zware neusrimpels voor waardoor de haren van de
neusrimpel in het oog prikken.

Keuring
Aansluitend werden de dieren door gespecialiseerde
keurmeesters beoordeeld op een aantal kenmerken die
van belang zijn voor de gezondheid: lengte van de neus
en van het hoofd, staan de neusgaten mooi open of zijn ze

Er was een prima opkomst van deelnemers...

Het hele hondje moet goed worden bekeken...
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juist dichtgeknepen, is de rimpel bij de neus niet te groot
enzovoort. Dit gebeurde in samenspraak met de
eigenaren, zodat het voor hen direct duidelijk was hoe het
er met hun hond voor stond.
Aandachtspunten
Er is deze dag gekeken hoe de gemiddelde Mopshond
eruitziet en hoe zijn conditie is. Bij deze metingen kwamen
alle deelnemende honden goed door de conditietest. De
overige resultaten worden nog verder verwerkt. Deze
schouwdag liet evenwel goed zien dat er veel mooie
Mopshonden zijn die prima een kilometer kunnen lopen.
Aandachtspunten zijn dat de honden niet te dik mogen
worden, dat fokkers erop moeten letten dat de neus wat
meer lengte mag hebben en dat de neusrimpel niet te
zwaar wordt. Ook de plattere oogkas, waardoor het oog
als het ware uitpuilt, moet constante aandacht hebben
binnen de fokkerij.

Werkelijk alles moet worden gemeten...

Volledige aandacht
De probematiek rond kortsnuiten heeft de volledige
aandacht van het bestuur van de Raad van Beheer.
Tijdens deze eerste keuring van de Mopshonden was
dan ook voorzitter Jack Alberts aanwezig. Zijn
aanwezigheid gaf steun en toonde zijn betrokkenheid
ten aanzien van de problemen die zowel fokkers als
rasverenigingen tegenkomen.
De Raad van Beheer was ook erg blij dat Gert ter Haar
aanwezig was, toonaangevend wetenschapper/
dierenarts op het gebied van kortsnuiten. Het was goed
dat hij een populatie Mopshonden kon zien die níet op
zijn behandeltafel hoeft te komen in verband met
problemen. De aanwezige Mopshonden hebben met
hun vriendelijke en enthousiaste gedrag absoluut hun
best gedaan om te zorgen dat iedereen zich voor dit
mooie ras blijft inspannen!

...waaronder de schedel....

KNO-specialist Gert ter Haar en dierenarts Laura Roest van
de Raad van Beheer houden tevreden toezicht

Commedia had voor alle deelnemers een speeltje voor de
hond als dank
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Internationaal probleem
De problematiek met de kortschedelige hondenrassen
heeft internationaal de volle aandacht van alle betrokkenen.
Wereldwijd slaan kennelclubs de handen ineen met
dierenartsen en overheden om problemen binnen deze
rassen terug te dringen en/of te voorkomen. In Engeland
startte onlangs een campagne gericht op kortsnuiten en er
is ook in samenwerking met de universiteit van Cambridge
mooi bruikbaar materiaal beschikbaar
Meer informatie
Er is over het onderwerp ‘kortsnuiten’ veel interessante
literatuur te vinden. Enkele tips:
→→ World Small Animal Veterinary Association tijdens hun
Wereldcongres en later ook via hun news.
→→ In Engeland is een Brachycephalic Working Group
gestart
→→ In Nederland heeft de KNMvD een standpunt
ingenomen
→→ Daarnaast hebben meerdere veterinaire organisaties
hun krachten gebundeld.

Een kilometer lopen in een flink tempo was een van de
onderdelen...

RAAD VAN BEHEER ORGANISEERT EUROPEAN OPEN
AGILITY OP PAPENDAL
Van 25 t/m 28 juli a.s. organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met de
Commissie Agility het FCI European Open Agility 2019 op sportcomplex Papendal in
Arnhem (Gld). Op dit toernooi mogen in tegenstelling tot de Wereldkampioenschappen
ook niet-stamboomhonden meedoen. Voor bezoekers is de entree gratis.
De deelnemers strijden om een individuele titel, maar er
wordt ook in teams gestreden voor een (landen)titel. De
beste combinaties van de wereld zullen hier ten tonele
verschijnen. Naar verwachting zullen er circa 800
deelnemers uit heel de wereld - van Japan tot Brazilië inschrijven. Omdat Nederland dit jaar gastland is, mogen
wij met een dubbel aantal inschrijvingen verschijnen.
Selecties voor TEAM NL
De selecties voor TEAM NL worden op 23 en 24 maart
aanstaande gehouden in Manege de Spreng in Laag
Soeren. Inschrijven voor de selecties kan tot 9 maart
aanstaande op de sportwebsite van de Raad van
Beheer . De toegang voor publiek tijdens deze selecties
is gratis.
Vrijwilligers gezocht
Voor zo’n geweldig mooi evenement zijn natuurlijk ook
enorm veel vrijwilligers nodig. Als vrijwilliger heb je
allerlei taken in een wedstrijdring, maar zit je meteen ook

TEAM NL tijdens het European Open in Oostenrijk, juli 2018

gratis op de eerste rang en zie je alles van zeer dichtbij.
Aanmelden als vrijwilliger kan via een speciale website .

Meer informatie over de European Open Agility vindt u
op de website van het evenement
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Neerlands trots: ‘De Nationale’ op 29 juni!
Staat hij al in uw agenda? Dé show voor de Nederlande
Hondenrassen: De Nationale op zaterdag 29 juni 2019 in
Zutphen. Het is alweer de derde CAC-show speciaal voor de
Nederlandse Hondenrassen, georganiseerd onder auspiciën
van de Raad van Beheer.
De inschrijvingen kwamen al vroeg op gang. De verloting van
een schilderij van kunstenares Rachelle van Nes heeft hier
zeker mee te maken gehad. Iedere exposant die voor 1 januari
inschreef, maakte namelijk kans op een zelfportret van zijn
of haar hond. Winnares werd mevrouw Van de Laar-Kanters.
Zij mag tijdens De Nationale het portret van haar Drentsche
Patrijshond Gaby van de Stiphoutse Velden in ontvangst
nemen.
De Nederlandse rassen
Elk land heeft zijn nationale hondenrassen. Zo ook Nederland.
Het gaat om rassen met vaak een lange geschiedenis in jacht,
drijven, hoeden of als gezelschapshond. Hondenrassen waar
we trots op mogen zijn en die alle aandacht verdienen.
Nederland heeft negen Nationale hondenrassen die erkend
zijn door de Raad van Beheer: Drentsche Patrijshond,
Schapendoes, Hollandse Herder, Saarlooswolfhond,
Hollandse Smoushond, Stabijhoun, Markiesje, Wetterhoun
en Nederlandse Kooikerhondje.

De Nederlandse Hondenrassen gebroederlijk bij elkaar...

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over
deze bijzondere show? Meldt u dan aan voor de
nieuwsbrief op www.nhsn.nl. Nog niet ingeschreven?
Doe dat via de inschrijfpagina.

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.

Houden van honden
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IN DE BIBLIOTHEEK: ‘FURBEX, A DOG’S LIFE OF URBAN
EXPLORATION’
Fotograaf Alice van Kempen uit Rockanje reisde met haar Bull Terrier Claire naar allerlei verlaten plekken
in Europa. Daar fotografeerde ze Claire op de meest surrealistische plekken, in de meest bizarre poses. Dat
resulteerde in een zeer bijzonder boek: Furbex: a dog’s life of urban exploration. Onlangs ontvingen wij het boek
voor onze bibliotheek.
Het boek bracht de
fotografe en Claire
naar surrealistische
locaties door heel
Europa, zoals een
paleis in Portugal, een
sanatorium in Frankrijk,
een villa in Luxemburg,
een gevangenis in
Duitsland en een
Russische stad bij
Berlijn. Claire bleek
een welwillend
fotomodel, hoewel er
volgens de fotografe
wel de nodige
hondenkoekjes aan te
pas zijn gekomen.
Goede bekende
Alice van Kempen, die
veel prijzen won met
haar fotowerk, is een goede bekende van de Raad van
Beheer. Vrijwel alle foto’s van rashonden op onze
website zijn van haar hand. Urban exploring (urbex),
oftewel het fotograferen van verlaten plekken, is
helemaal in. Alice is vermoedelijke de eerste die in dit
genre een hond als model gebruikt. De titel Furbex is
afgeleid van het Engelse woord voor vacht.
Research
Alice heeft verschillende manieren om locaties te
ontdekken. Zo kijkt ze op internet naar urbex foto’s.
Namen worden daarbij meestal niet bekendgemaakt,
omdat verreweg de meeste locaties zonder
toestemming worden bezocht. Uiteindelijk weet ze na
de nodige research de plekken wel te vinden. Alle
decor-items op de foto’s komen uit kringloop- en
tweedehandswinkels. In het boek vindt u ook de
bijzondere verhalen achter de locaties en de foto’s.
Alice geeft desgewenst ook lezingen over de
totstandkoming van het boek.

Bestellen
Dit prachtige boek van Alice van Kempen kost € 16,25.
U kunt het rechtstreeks bestellen bij Media
Boekservice. U kunt het boek ook in onze bibliotheek
komen bekijken. Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en
15.00 uur. Maak van tevoren een afspraak via
het contactformulier , of per e-mail aan
info@raadvanbeheer.nl of telefonisch (020) 6644471.

Alice van Kempen met haar ‘model’ Claire

Houden van honden
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IN MEMORIAM EDDY GREVELT
Op 2 februari jl. overleed op 88-jarige leeftijd Eddy Grevelt, oud-bestuurslid van de Raad van Beheer en specialist
keurmeester voor rasgroep 10 Windhonden.
Eddy was vele jaren actief als keurmeester in binnenen buitenland. Samen met zijn echtgenote fokte hij
onder de kennelnaam el Kharaman zeer succesvol
Afghaanse Windhonden. Zijn passie voor honden gaf
hij ook weer door aan zijn kinderen.
Daarnaast was Eddy een goed schrijver en schreef hij
regelmatig artikelen voor de kynologische pers. Hij
was auteur van een boek over zijn geliefde ras. Eddy
was oud-bestuurslid van de Raad van Beheer. In zijn
bestuursperiode gaf hij op een bijzondere en
eigentijdse wijze vorm en inhoud aan deze
bestuursfunctie. In 1999 ontving Eddy de Gouden
Erespeld van de Nederlandse Kynologie voor al zijn
verdiensten. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en
verdere familie veel sterkte in deze moeilijke periode.

Bestuur en medewerkers van de Raad van Beheer

Speciale
aanbieding

10

NUMMERS

voor

€ 39,50
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op

Houden van honden
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FOX TERRIER DRAADHAAR ‘KING’ BEST IN SHOW OP
WESTMINSTER
Op 11 en 12 februari jl. werd in de roemruchte Madison
Square Garden te New York de 143e Westminster
Kennel Club Dog Show gehouden - een van de meest
voortreffelijke hondenshows ter wereld. Best In Show
werd de Fox Terrier Draadhaar ‘King’. Hij kreeg een
‘koninklijke’ behandeling die zijn naam eer aan deed.
Midden in de erering poseerde King met zijn fonkelende
prijs, gefotografeerd en gefilmd door een legertje
fotografen en filmers. Handler Gabriel Rangel was trots,
het was zijn tweede BIS met een Fox Terrier Draadhaar.
In 2014 won hij ook al, toen met een teefje, Sky. ‘Deze
prijs is extra bijzonder, omdat hij is toegekend door
keurmeester Peter Green, wereldberoemd als groot
kenner van de Fox Terrier.’

Nieuwe COMMISSIE waterwerk van start
Onlangs werd de kersverse Commissie Waterwerk benoemd. De vijfkoppige commissie zal zich de komende tijd
bezighouden met aanpassingen aan het bestaande reglement en de verplichte Basistoets Gehoorzaamheid. Deze
zal vanaf 2019 gelden als eis voor deelname aan een brevettendag en de selectieprocedure voor het jaarlijkse
Europees Kampioenschap Waterwerk.

Aanvankelijk werd de watersport ondergebracht bij de
Commissie Werkhonden, maar later is toch besloten de
sport een eigen commissie te geven. De nu benoemde
Commissie Waterwerk bestaat uit Beate van

Genabeek, Lucienne Decker, Mirjam de NeeffVermeulen, Gonda den Hartog en drs. ing. Iris van
Deur. Beate is keurmeester Waterwerk en Iris is
orthomanueel dierenarts. Daarnaast zijn alle
commissieleden zelf actief in de watersport, waardoor
alle belangrijke aspecten binnen de commissie
vertegenwoordigd worden.
Open voor alle rassen
Eind 2013 keurde de Raad van Beheer het nieuwe
programma ‘Watersport met honden’ goed. In eerste
instantie konden alleen de Newfoundlander, Landseer
ECT en de Leonberger aan het programma deelnemen.
Inmiddels staat deelname open voor alle rassen, met
of zonder stamboom, en kruisingen, mits in het bezit
van een hondenlogboek en een ontheffing
trekhondenverbod van de Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO).
Meer informatie
Wie vragen heeft en/of meer informatie wil over het (inter)
nationale waterwerk, kan een e-mail sturen naar:
waterwerkcommissie@raadvanbeheer.nl.

Houden van honden
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100-jarige KC Delft organiseert jubileumclubmatch
Kynologenclub Delft en omstreken bestaat dit jaar 100 jaar - een bijzondere mijlpaal. Om dat te vieren organiseert
de vereniging op zondag 19 mei aanstaande een bijzondere clubmatch voor stamboomhonden. Inschrijven kan
nog tot 5 mei aanstaande.
dames Pauline van der Lans, Nely Bleyi-Pors en de heer Jan
de Gids. Definitieve indeling voor de rasgroepen wordt
gemaakt na sluiting van de inschrijving.
Junior Handling
Voor de kinderen is er deze dag ook een wedstrijd Junior
Handling. Voorwaarde voor deelname is dat de
deelnemende honden deze dag al ingeschreven zijn voor
de clubmatch. Deelname is mogelijk in twee
leeftijdsgroepen, te weten 6 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar.
Deelname aan Junior Handling is gratis. Voor alle
deelnemers is er een leuke herinnering en mooie prijzen
voor de winnaars.
Inschrijven
Inschrijven kan tot 5 mei aanstaande via een digitaal
inschrijfformulier. De inschrijving is pas definitief na betaling
van het inschrijfgeld. Na inschrijving ontvangt u ter
bevestiging per e-mail. Ga naar het inschrijfformulier
Voor meer algemene informatie over deze clubmatch ga
naar de website van KC Delft

Een clubmatch is een exterieurkeuring voor
stamboomhonden. Hierbij beoordeelt een keurmeester
uw hond op uiterlijk, waarbij de rasstandaard leidend is.
De keurmeester kijkt naar het gangwerk (loopt de hond
zoals het hoort), het uiterlijk (past dat bij het ras), het
gedrag (is de hond te betasten) en hoe u de hond
voorbrengt (kunt u de hond netjes laten staan). De KC
Delft e.o. organiseert iedere vijf jaar een clubmatch, maar
de editie van 19 mei wordt natuurlijk een heel bijzondere
vanwege het 100-jarig bestaan!
Diverse klassen
U kunt inschrijven in de volgende klassen: Jongste
puppyklas (4-6 mnd), Puppyklas (6 – 9 mnd), Jeugdklas (9
– 18 mnd), Tussenklas (15 – 24 mnd), Open klas (vanaf 15
mnd), Fokkersklas (voor honden vanaf 9 maanden waarvan
de (1e) eigenaar ook de fokker is), Veteranenklas (vanaf 8
jaar) en Koppelklas (reu en teef van hetzelfde ras en variëteit
en van dezelfde eigenaar). Als keurmeesters treden op de
Houden van honden
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HET IS BIJNA ZOVER: CRUFTS IN MAART 2019
Het is bijna zover: van 7 t/m 10 maart aanstaande wordt in het Engelse Birmingham de
jaarlijkse Crufts gehouden. De grootste hondenshow van de wereld, waar meer dan
20.000 rashonden aan deelnemen, waaronder ook de nodige Nederlandse honden.

Best in Show werd vorig jaar de Whippet ‘Tease’ van de
Schotse Yvette Short

Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, kunt
u op Crufts ook genieten van tal van hondensportwedstrijden, demonstraties van politiehonden en blindengeleidehonden, workshops en clinics. Ook vindt u er alle mogelijke
producten voor honden, zoals boeken, verzorgingsproduc-

De inschrijvingen voor Crufts, met Nederland op een mooie
vierde plek...

ten, leibanden, trainingshulpmiddelen, video’s, kleding,
toilettageproducten, schilderijen en zelfs juwelen!
Meer informatie over het evenement vindt u op de
website van Crufts

ONDERZOEK HAALBAARHEID VERHUIZING KANTOOR RAAD
VAN BEHEER
Een aantal leden heeft bij het bestuur
aangegeven dat zij een verhuizing
van het kantoor in Amsterdam naar
een meer centrale locatie in het
land wenselijk zouden vinden. Deze
nieuwe locatie zou dan wellicht ook
gebruikt kunnen worden voor andere
kynologische activiteiten. Het bestuur
heeft daarom besloten hiertoe een
haalbaarheidsonderzoek in te stellen.
Na afronding zal het bestuur de
uitkomst van dit onderzoek met de
leden delen.

Houden van honden
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In memoriam: Phil Bitter-van Sliedregt
Ons bereikte het droeve bericht dat Phil Bitter-van Sliedregt op vrijdag 15 februari jl. is overleden. Phil had
internationale bekendheid als fokster van Cardigan Welsh Corgi’s die ze fokte onder de kennelnaam Floatin’. Met haar
vele prijswinnende honden en diepgaande kennis van het ras, was ze een ware ambassadeur voor het ras.
Joseter kennel. Ze importeerde ook honden uit Scandinavië,
de VS en zelfs Nieuw-Zeeland.
Phil was lid van Cynophilia, bestuurder en ere-lid van de
Nederlandse Welsh Corgi Club en later betrokken bij de
oprichting van de Dutch Welsh Corgi Association. Phil wordt
internationaal gewaardeerd voor haar tomeloze inzet bij de
ontwikkeling van het DNA-onderzoek naar de oogziekte
PRA bij de Cardigan zoals we dat vandaag de dag kennen.
Zij zorgde ervoor dat Nederland bijdroeg in
onderzoeksmateriaal waardoor de markers konden worden
gevonden en de oogaandoening kon worden beteugeld.
Tevens was ze betrokken bij de ontwikkeling van de Cardi
Haar Cardigans waren haar lust en leven. Phil bezocht vele
tentoonstellingen in binnen- en buitenland en was daar ook
succesvol. Ze kon terugkijken op vele mooie reizen,
bijzondere overwinningen en langdurige vriendschappen,
veelal ook over de landgrenzen.
Haar eerste Cardigan kocht ze in 1978 voor haar dochter

Commentary International, een website voor Cardiganliefhebbers waar alle denkbare informatie over het ras werd
gedeeld.
Dat Phil een buitengewoon verdienstelijk kynoloog was,
blijkt tevens uit het feit dat aan haar in 2015 de Gouden
Erespeld van de Nederlandse Kynologie werd uitgereikt.

Ester. Daarna volgden er meer… In 1982 importeerde ze
haar eerste Cardigan uit Engeland. In 1990 volgden
meerdere honden van de Gwenlais kennel, later ook van de

Phil Bitter werd 69 jaar. We wensen haar dierbaren veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en medewerkers van de Raad van Beheer

EXTRA LEZING ‘FLYBALL 2.0’ IN CULEMBORG
Gezien de grote belangstelling organiseert de Commissie
Flyball op 21 maart a.s. opnieuw de lezing ‘Flyball 2.0: nieuwe
trainingsmethoden voor puber tot wedstrijdhond’. De lezing wordt in
Culemborg gehouden.
Voor de eerste lezing op 7 februari jl. was zo veel belangstelling, dat
spreker Diane Verhagen nogmaals bereid is gevonden om te vertellen
over diverse onderwerpen die van belang zijn voor (aankomend)
Flyball-instructeurs en -coaches.
Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar onze website .
Inschrijven kan tot en met 10 maart aanstaande, of tot de lezing vol is.

Zoek de verschillen
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VAST ITEM IN RAADAR: TUSSENSTAND EUKANUBA AWARD
De FCI Eukanuba World Challenge is een prestigieuze wereldwijde competitie, waar de beste
showhonden van de wereld op uitnodiging aan meedoen. Meer dan zestig landen doen mee, met
slechts één deelnemer per land. In Nederland selecteren we de vertegenwoordiger door middel
van de Eukanuba Award. Vanaf nu publiceren we ieder kwartaal in de Raadar de tussenstand.
De Eukanuba Award-competitie loopt van 1 oktober van
het lopende jaar tot en met 30 september van het
volgende jaar. Honden kunnen Award-punten scoren op
CACIB-shows en ook het resultaat op de ‘Hond van het
Jaar Show’ telt mee. Deze hond moet wel op 1 januari van
het lopende jaar in het Nederlands hondenstamboek
(NHSB) zijn ingeschreven en eigendom zijn van een in
Nederland woonachtig persoon (Nederlands ingezetene).
Puntentelling
De puntentelling voor de Eukanuba Award 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’ en ook
geen Nederlandse hond ‘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 vervallen deze punten.

Winnaar 2017/2018 was Grand Basset griffon vendéen
Frosty Snowman van Gwen Huikeshoven. Hier ziet u het
duo in actie...

Eukanuba Award-pagina
U kunt de tussenstand ook zelf bekijken op onze website,
die na iedere CACIB-tentoonstelling wordt bijgewerkt. Ga
daarvoor naar de pagina “Eukanuba Award”. Op deze
pagina vindt u ook achtergrondinformatie zoals
puntentelling, competitiejaar enzovoort. De hond met de
meeste punten zal de Nederlandse eer hoog gaan houden.

De tussenstand
De tussenstand per 4 februari 2019 is hieronder weergegeven.
Rasgroep Punten Ras

Naam hond

NHSB

Eigenaar

10
1

105
50

Whippet
Schotse Herdershond Korthaar

3029295
3061991

J. Akerboom-v.d. Schaaf
B. de Feijter

3

45

American Staffordshire Terrier

Creme Anglaise’s Eat My Dust
Woody Krasna Louka
Carmichael’s Liar Liar Pants on

3010847

O. Verhorevoort

9

40

Middenslag Poedel zwart-wit-bruin

3033396

G. Kroes-Vink

6

35

Petit Basset Griffon Vendéen

2997009

G. Huikeshoven

2

20

Shar-Pei

Loulou du Souvenir du Parfum
des Roses

3032054

S. Kuipers

4

20

Dashond langhaar

Zandman v.d. Hoefstal

2972334

K. Versluis

5

20

American Akita

Blackbear Mountain’s Ody

3032587

N. Bergsma

8

15

Labrador Retriever

Woefdram’s American McDreamy 3103098

S. Nugteren

7

10

Bracco Italiano

7

10

Ierse Setter

Petites Vignes
Tussocks Manor Avonmora

7

10

Spinone Italiano

Mimosa Pudica April-Run

Fire
Curlfinch Lieke
Cookie Crunch v. Tum Tum’s
Vriendjes

Nestore Savio Du Clos des

Houden van honden
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2908013

S. Mogony

3032725

T. Bijsterveld

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 3 | februari 2019

Raadar

FAIRFOK: DONATEURS GEZOCHT VOOR PETSCAN
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is bezig met een crowdfunding-actie voor het PETscanproject van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren. Met PETscan probeert men data te verzamelen
die helpen om erfelijke aandoeningen bij honden de wereld uit te helpen. Ambitie is om in de toekomst erfelijke
ziektes bij honden te voorkomen, zodat er alleen nog maar gezonde pups geboren worden. Helpt u mee dit
belangrijke werk te financieren?
De dierenartsen-specialisten van de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht worden dagelijks
geconfronteerd met ernstig zieke honden. Vaak heeft dit
grote impact op het hele gezin. Veruit de meest
voorkomende ernstige ziektes bij honden zijn erfelijk. Ook
honden die zelf niet ziek zijn, kunnen de ziekte doorgeven
aan hun nakomelingen. De ambitie van de faculteit
Diergeneeskunde is ervoor te zorgen dat er alleen nog
maar honden geboren worden die vrij zijn van erfelijke
afwijkingen. Daarom is in 2014 het ExpertiseCentrum
Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) opgericht.
PETscan
Om informatie te krijgen over de ernst en omvang van het
probleem van erfelijke ziekten bij gezelschapsdieren heeft
het ECGG een programma ontwikkeld, waarmee
dierenartsen gestandaardiseerd diagnoses kunnen

registreren (PETscan). Hiermee kan de faculteit
Diergeneeskunde nieuwe ziektes opsporen die in een
populatie de kop opsteken en aangeven welke ziektes als
eerste aangepakt moeten worden. In het moleculairgenetisch lab ontwikkelt men DNA-tests die kunnen worden
ingezet om ziektes effectief uit de populatie te fokken.
Verder is men bezig met het ontwikkelen van een
geavanceerd fokkerij-begeleidingsprogramma, waarbij men
onder andere gebruik maakt van genetische data.
Doneren
Het ECGG en de faculteit Diergeneeskunde willen dit
belangrijke werk blijven doen. Daar is echter veel geld voor
nodig. Daarom heeft men een crowdfunding-actie op touw
gezet en doet men een beroep op het hondenminnende
publiek. Doet u mee?
Ga naar de doneerpagina

Uitbreiding gedragscode voor bestuursleden
In 2014 heeft het bestuur van de Raad van Beheer een
Gedragscode voor bestuursleden opgesteld. Deze is
daar waar mogelijk eveneens van toepassing op leden
van commissies die vallen onder auspiciën van de Raad
van Beheer. Om de integriteit en onpartijdigheid te
waarborgen heeft het bestuur onlangs besloten artikel
2.10 toe te voegen aan deze gedragscode.

Artikel 2.10 luidt als volgt: ‘Bestuursleden nemen tijdens
hun bestuursperiode niet als kandidaat deel aan
rasexamens en/of andere kynologische examens, die door
of onder auspiciën van de Raad van Beheer worden
gehouden. Dit om de van een bestuurslid verwachte
integriteit, dienstbaarheid en onpartijdigheid te
waarborgen’. Het artikel treedt op 1 maart 2019 in werking.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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TIEN GESLAAGDEN CURSUS EXTERIEUR & BEWEGINGSLEER (E&B)
In 2018 werd de cursus Exterieur & Bewegingsleer
gegeven door exterieurkeurmeesters Rob Douma
en Dick Rutten, samen met hun docententeam van
exterieurkeurmeesters. Op 19 januari jl. gingen er
vijftien deelnemers op voor het examen. Resultaat:
tien geslaagden!
Op woensdag 27 februari aanstaande is er een
“geslaagdendag” voor de kandidaten die voor de
cursus in 2017 & 2018 zijn geslaagd. Op die dag lichten
we het eventueel te volgen keurmeestertraject toe. De

desbetreffende personen hebben de uitnodiging voor
deze dag inmiddels per e-mail ontvangen.
Nieuwe cursus E&B
Op 13 april aanstaande start de nieuwe opleiding
Exterieur & Beweging. Opgeven kan via de website van
de Raad van Beheer . De examendatum voor deze
opleiding is zaterdag 14 december 2019.
Voor eventuele vragen over de geslaagdendag of de nieuwe
cursus kunt u een e-mail sturen naar
opleidingen@raadvanbeheer.nl.

DOE SAMEN MET UW HOND MEE MET ‘THE BIG WALK’!
Op 14 april aanstaande is het strand bij Zandvoort
het decor voor een unieke hondenwandeling ten bate
van Hulphond Nederland: The Big Walk. Hulphond
Nederland roept alle honden en hun baasjes op om
mee te doen aan deze wandeling van 5 kilometer. Met
uw deelname ad € 10,- per deelnemer steunt u de
opleiding en inzet van hulphonden.
In oktober 2018
vond de eerste
editie van The
Big Walk plaats.
Er verschenen
toen ruim 200 honden en 500 wandelaars aan de start.
Door de steun van sponsors zoals Royal Canin en Athlon
komen de opbrengsten van The Big Walk 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 Walk wordt aandacht

en financiële steun gevraagd voor het kwalitatief
opleiden van meer hulphonden.
Big Moment of Fame
The Big Walk start en finisht op 14 april bij strandpaviljoen
Tijn. Op het keerpunt vindt het Big Moment of Fame plaats,
waar deelnemers met hun hond op de foto kunnen. Alle
deelnemende honden ontvangen bij de finish een
gesponsorde goodiebag. Het wandelevenement begint
om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Meer informatie en
inschrijvingen op www.thebigwalk.nl.

Zoek de verschillen
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‘BLIJ MET Basiscursus Fokken en Houden van honden’
Schapendoes-fokker Miranda Nijland
Miranda Nijland werkt in het dagelijks leven als jurist bij een gemeente. Daarnaast is zij gepassioneerd fokker
van Schapendoezen en heeft ze zelf vier van deze prachtige Nederlandse rashonden. Binnenkort doet zij als
eerste examen voor de geheel vernieuwde Basiscursus Fokken en houden van honden, opvolger van de cursus
Kynologische Kennis (KK) 1. ‘Het werken in modules is werkelijk een heel goede zet!’
Modules
In plaats daarvan deed Miranda de basiscursus Fokken
van honden bij EduPet, en volgde tal van lezingen en
workshops om toch de nodige inhoudelijke kennis te
verzamelen. ‘Maar het bleef natuurlijk knagen. Totdat
onlangs een vriendin van mij, die zelf een opleiding tot
keurmeester volgt, me erop wees dat je nu wél zelf
kunt kiezen welke modules je volgt en waarin je
examen wilt doen. Dat was mijn kans! Ik koos ervoor in
eerste instantie de modules Erfelijkheidsleer,
Voorplanting en Gezondheid rond het nest te doen.
Maar inmiddels is de inhoud ook op alle andere
kennisterreinen verbeterd en aangepast aan de laatste
inzichten en kan ik me helemaal vinden in de cursus!’

Ooit, in de jaren 90, volgde Miranda naast de opleiding tot
Kynologisch Instructeur al de cursus AKK (Algemene
Kynologische Kennis). ‘Gewoon om mijn kennis van honden
te vergroten.’ Een jaar of negen geleden wilde ze serieus
gaan fokken met de Schapendoes (‘de leukste hond van de
wereld!’). Daarvoor wilde ze qua achtergrondkennis goed
beslagen ten ijs komen en koos voor de toenmalige cursus
KK1. ‘Ik vond de cursus echter op een aantal punten
inhoudelijk zo achterhaald, dat ik er geen examen in wilde
doen. Ik kon er simpelweg niet achter staan. Helaas kon je
toen nog niet voor bepaalde modules kiezen, dus moest ik
er helemaal vanaf zien. Ik deed wel de cursus tot het eind,
maar ging niet op voor het examen.’

Zelfstudie
Vooral het werken in op zichzelf staande modules, vindt
Miranda een grote verbetering. ‘Je kunt nu zelf kiezen
waarin je alvast geschoold wilt worden, dat is een heel
goede zet!’ Ze volgt de cursus aan de hand van
zelfstudie: ‘Ik heb alle informatie gedownload en kan
daar goed mee uit de voeten. Het gaat prima, in juni
doe ik examen.’ Ze beveelt elke fokker aan de cursus te
volgen: ‘Het is echt de minimale kennis die je moet
hebben om verantwoord te kunnen fokken. Helaas kom
ik nog te vaak fokkers tegen die van toeten noch blazen
weten. Dat vind ik bizar. Als je auto gaat rijden moet je
toch ook weten hoe het hoort – om ongelukken te
voorkomen!?’

Spreekuur voorzitter
Raad van Beheer
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt
maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad
van Beheer in Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op
afspraak.

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
actief geweest.
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
van Rasgroep
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
pers en vele
kynologische
Nederlandse
de
7/8, redacteur van
in de kynologie
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen
en
Erespeld
Gouden
de
met
verdiend. Ze is onderscheiden
Op dit
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen,
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
draad door
lopen de Nederlandse rassen als een rode
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
De
samenwerkingsverband
het
van
medeoprichter
later
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
van
bestuurslid
ook
exterieurkeurmeester,
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

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

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

BESTEL HET BOEK NU!
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

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

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden

16

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 7 | nummer 3 | februari 2019

Raadar

KENNIS TOUR 2019 TRAPT OP 7 MAART AF IN ERMELO
Op donderdag 7 maart aanstaande verzorgt Esther
Hagen-Plantinga in Ermelo de lezing ‘De voor(oor)
delen van graanvrije voeding en andere fabels en
feiten. Weet jij hoe het werkelijk zit?’ De sessie is
inmiddels uitverkocht.

Ester Hagen-Plantinga

Goede voeding voor de
hond, het houdt ons
allemaal bezig. Het internet
staat vol met statements en
adviezen van zelfverklaarde
experts die hun mening
verkondigen over de enige
juiste manier van voeren
van de hond. Graanvrije
voeding voor onze hond
wordt hierbij veelvuldig

aangehaald. Maar wat is nou de zin en de onzin van
graanvrij voeren? Is graan nou echt zo slecht voor het
dier? De bron van allergieën en onverklaarde
ziektecondities? Zijn er ook risico’s en nadelen
verbonden aan graanvrij voeren? Op deze en andere
kwesties gaat Esther Hagen in tijdens deze lezing.

Extra lezing ‘For your eyes only: over ogen,
oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek’!
Gezien de grote belangstelling voor de Kennis
Tour-lezing ‘For your eyes only: over ogen,
oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek’ van
Roswitha van de Sandt, plannen wij een extra sessie
in op donderdag 29 augustus 2019 in Berlicum.
Reserveer snel uw plek via onze website

EVENEMENTEN MET DIEREN: RAAD VAN BEHEER HOUDT
VINGER AAN DE POLS
Op 6 februari was een delegatie van de Raad van Beheer aanwezig bij een openbare vergadering van de
Amsterdamse Raadscommissie Bouwen en Wonen. In deze vergadering werd het beleid van de gemeente
ten aanzien van evenementen met dieren besproken. Als een van de belangrijkste organisatoren van (grote)
evenementen met dieren, volgen wij de ontwikkelingen op de voet.
In de Agenda Dieren 2015-2018 van de gemeente
Amsterdam is opgenomen dat de gemeente het aantal
evenementen met dieren wil terugdringen en dat de
evenementen met dieren die wél plaatsvinden, moeten
voldoen aan de nodige dierenwelzijnseisen.
Vergunningplicht
In deze commissievergadering werd gesproken over de
mogelijkheid de desbetreffende Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) aan te passen, waarmee voortaan ook
een vergunning moet worden aangevraagd voor
eendaagse kleine evenementen waar dieren bij
betrokken zijn. Tot nog toe hoefde dat voor deze
evenementen niet. (Voor grotere, meerdaagse
evenementen geldt deze verplichting al langere tijd vaak loopt de vergunningaanvraag via de locatie die
afspraken hierover met de gemeente heeft.)
Door de vergunningplicht weet de gemeente eerder
wanneer er evenementen met dieren worden gehouden.
Volgens wethouder Laurens Ivens is dierenwelzijn op zich
geen reden om al dan niet een vergunning te weigeren.

Wel kan de gemeente de NVWA inseinen als zij zorgen
heeft over het dierenwelzijn tijdens een bepaald
evenement. Het CDA en de Partij van de Ouderen vinden
het onnodige administratieve regelgeving. Zij vinden dat
je beter uit kunt gaan van vertrouwen en dat mensen die
met dieren werken daar ook goed voor zorgen.

Raadsvergadering over evenementen met dieren in Amsterdam

Houden van honden
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UPDATE IT4DOGS
In december 2018 gaven wij in een eerste update van het
IT4Dogs-project een globaal beeld van de planning. In
dit artikel kunnen we al een stuk concreter melden welke
activiteiten er worden ontplooid.
Samen met VX Company zijn we druk bezig met de
realisatie van de nieuwe automatisering. Allereerst wordt er
gewerkt aan de dek- en geboorteaangifte en de ‘mijn-RvB’
omgeving. Daar vinden de fokkers straks alle informatie
over hun honden en nesten die zijn geregistreerd bij de
Raad van Beheer. Daarna komen de modules zoals DNAafstammingscontrole, de Normenmatrix,
gezondheidsonderzoeken en kampioenschappen aan de
beurt. Als alles naar wens verloopt zullen we voorjaar 2020
met het nieuwe systeem van start kunnen gaan.
Noeste arbeid
Bij VX werkt een team van zes experts aan de bouw van het
nieuwe systeem, in totaal ruim meer dan 120 uur per week.
Vanuit het bureau van de Raad van Beheer vergt een en
ander veel inspanningen om VX Company van de juiste
informatie te voorzien.

→→Zo zijn we onder meer bezig geweest met de samenstelling
van een lijst van 200 rasverenigingen, waarbij keuzes
moesten worden gemaakt inzake uniforme schrijfwijze van
namen, uniform gebruik van afkortingen enzovoort.
→→Een andere klus was de samenstelling van een lijst met
kleuren van pups per ras ten behoeve van de
inschrijfprocedure (in het huidige systeem zijn geen kleuren
per ras gedefinieerd). Om een indruk te geven: bij de
Chihuahua worden maar liefst 700 verschillende
kleurnamen gebruikt en voor de Golden Retriever slechts
één: goudkleurig. Binnenkort gaan onze chippers met de
lijst op pad om te toetsen of hij voldoet.
→→Daarnaast zijn we hard bezig geweest met een
herindeling van de rassen, waardoor het systeem straks
beter de diverse variëteiten herkent en het in de toekomst
mogelijk is toegestane variëteitskruisingen via de online
dekaangifte in te dienen.
→→Tot slot vereist het nieuwe IT-systeem aanpassingen in het
Kynologisch Reglement (KR), met name in hoofdstuk 3. Deze
aanpassingen worden dit jaar ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Vergadering.
Tot zover deze update. Wordt vervolgd!

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!
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CONVENANT DUITSE PINSCHER: KLEUREN BLAUW EN
ISABEL UITGESLOTEN
Onlangs hebben de Duitse Pinscher Vereniging Nederland en de Raad van Beheer een convenant afgesloten.
Daarin is afgesproken dat honden met de kleur blauw of isabel zijn uitgesloten voor de fokkerij, in die zin dat
nakomelingen geen stambomen krijgen.
Deze kleuren worden uitgesloten vanwege de
mogelijke gezondheidsproblemen die ze met zich
meebrengen. De verdunning van de kleuren zwart en
rood gaat soms gepaard met progressief haarverlies
(Colour Dilution Alopecia) en terugkerende bacteriële
infecties. Niet alle honden met de kleuren blauw en
isabel ontwikkelen problemen.

Bij de Duitse Pinscher is het percentage van dieren
die deze kleuren hebben en die problemen
ontwikkelen hoog.

Voor meer informatie over het NEK-convenant kunt u
contact opnemen met de Duitse Pinscher Vereniging
Nederland.

STRENGE HANDHAVING AANGESCHERPTE REGELS
LOCATIECONTROLES
Per 1 november 2018 zijn de Uitvoeringsregels
Locatiecontroles (2012) aangescherpt. In de oude
regelgeving kon alleen worden gecontroleerd als de
desbetreffende fokker een dienst bij de Raad van
Beheer afnam. Na aanscherping kan nu ook los van een
afgenomen dienst (onaangekondigd) gecontroleerd
worden op basis van één of meer klachten over de fokkerij.
Na 1 november 2018 voert de Raad van Beheer
regelmatig onaangekondigde controles uit bij (grote en
kleine) fokkers, ook als er geen lopende dienst wordt
afgenomen. Zo nodig stellen we direct sancties in
conform de aangescherpte regels.

Stop dienstverlening
De strenge handhaving leidde er in november 2018 al toe
dat we de dienstverlening aan een fokker staakten nadat
een van onze medewerkers werd geweigerd bij een
onaangekondigde controle. En nog onlangs heeft de Raad
van Beheer zijn dienstverlening aan een fokker stopgezet,
wiens locatie niet aan de richtlijnen voldeed – ook niet
nadat we een verbetertermijn hadden afgesproken.
Dientengevolge hebben wij geen stambomen afgegeven
voor reeds geboren nestjes van deze fokker.
De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u
op onze website

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
JANUARI 2019
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 januari 2019
zijn: Karen van der Horst (boek Fokken van rashonden), C. Dorrestijn
(cadeaubon) en C. Moerman (boek Kynologische Kennis 1). Van harte
gefeliciteerd!

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête?
Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE
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HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder
een overzicht van de eerstvolgende shows.
Aankomende shows:
→→1 - 3 maart Martinidogshow Groningen
CAC/CACIB/Benelux Winner
→→23-24 maart Dogshow Rijnland Hazerswoude
CAC/CACIB

→→6 en 7 april IJsselshow Zwolle
CAC/CACIB alle rasgroepen
→→20 en 21 april Dogshow Goes
CAC/CACIB alle rasgroepen

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

‘RAAD HET RAS’ februari:
finse lappenhond
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 februari was Finse Lappenhond.
Winnaar van deze maand is Jeanet Ruiter Hamminga. Zij heeft
haar prijs inmiddels thuisgestuurd gekregen. Gefeliciteerd!

NIEUWE VACATURES BIJ
VERENIGINGEN

“Fikkie,
pak bal!”

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacatures
bij aangesloten verenigingen. Voor meer informatie over
deze en andere vacatures gaat u naar de vacaturepagina
op onze website
• Alaska Malamute Club Nederland zoekt per direct een
Voorzitter (m/v)
• KC Hoeksche Waard zoekt op korte termijn een
Voorzitter (m/v)
• KC Hoeksche Waard zoekt op korte termijn een
Penningmeester (m/v)
• KC Hoeksche Waard zoekt op korte termijn een
Instructeur Opvoeding & Gehoorzaamheid (m/v)
• KC Zoys zoekt op korte termijn een Kynologisch
Instructeur (m/v)

Hond & Ras
Zondag 26 mei 2019

Zondag 26 mei • Hond & Ras

www.dagvandehond.nl
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

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

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. 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.

10 april 2019: Landelijke Fokkersdag in de Fokker
Terminal, Den Haag
26 mei 2019: Dag van de Hond thema ‘Hond & Ras’
(www.dagvandehond.nl)
22 juni 2019: Algemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden
aangesloten verenigingen)
Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle
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!

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 Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

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:

Houden van honden

