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SUCCESVOLLE START IT4DOGS
Op 1 december jl. lanceerde de Raad van Beheer het nieuwe IT-systeem IT4Dogs. Een modern en
gebruiksvriendelijk systeem waarin fokkers, rasverenigingen, bestuurders, medewerkers en andere kynologen hun
eigen Mijn RvB-account hebben - en honden hun eigen profielpagina. Het systeem waar ruim twee jaar hard aan is
gewerkt, kende zoals te verwachten viel wat problemen, maar wordt over het algemeen zeer positief ontvangen.
Op IT-gebied heeft de georganiseerde kynologie een
geweldige inhaalslag gemaakt. De eerste stappen
werden gezet toen de Raad van Beheer in 2016 met een
nieuwe website kwam, waar fokkers online dek- en
geboorteaangifte konden doen en gezondheidsonder
zoeken konden laten registreren. Maar het ontbrak de
gebruikers nog aan inzicht en overzicht van hun honden
en alle gegevens die daar bij horen. Daar kwam met
IT4Dogs direct verandering in.

FOTO: SHUTTERSTOCK

1,8 miljoen honden
De lancering verliep soepel, ervan uitgaande dat er een
enorme hoeveelheid gegevens moest worden overgezet

van het oude systeem naar het nieuwe IT4Dogs.
De complete gegevens van maar liefst 1,8 miljoen honden
en van 760.000 personen moesten worden overgezet.
Projectleider Barbera Hollmann: ‘Iedereen die in de IT
werkzaam is, weet dat juist zulke migraties het meest
foutgevoelig zijn. Dus het was een kwestie van duimen
voor een goede afloop. Maar het is alles meegevallen,
men kan al heel goed met het systeem overweg.’ Die
‘men’, dat zijn inmiddels al zo’n 11.000 unieke gebruikers
(!) die een account op IT4Dogs hebben geopend. Dit zijn
dus zowel fokkers als hondeneigenaren. Uitgaande van
een totaal van circa 4.000 fokkers en zo’n 6.500 nesten
per jaar, is dat een heel mooi aantal.
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Mijn RvB
De gebruikers zijn het meest enthousiast over het feit dat ze nu via ‘Mijn
RvB’ (www.mijnrvb.nl) inzicht hebben
in de gegevens van hun honden en
alle diensten van de Raad van Beheer
kunnen aanvragen. Dat was er tot op
heden niet. Bovendien is men blij met
de overzichtelijke manier waarop de
gegevens zijn geordend. Dat is een
enorme verbetering. Keerzijde van het
betere inzicht is dat mensen nu ook
foutjes ontdekken, wat onvermijdelijk
is als je voor de eerste keer gegevens
presenteert die in de loop van
tientallen jaren zijn verzameld.
Barbera Hollmann: ‘Dat er correcties
komen is natuurlijk prima, dan kunnen
we een en ander nu alsnog
opschonen. Veel werk is het zeker,
maar daar werken we met alle
medewerkers van het bureau graag
heel hard aan.’
De meeste klachten gaan over
honden die men mist (en die veelal
op naam van iemand anders zijn

geregistreerd), of juist over te veel
honden die men op zijn naam heeft
staan, terwijl ze al naar een andere
eigenaar zijn gegaan. De oorzaak
hiervan kan zijn dat de registratie niet
goed is uitgevoerd, maar meestal zijn
het registratieformulieren die ooit zijn
zoekgeraakt of dat mensen honden
niet hebben aangemeld.
Naar aanleiding van veel gehoorde
klachten zijn er inmiddels ook al de
nodige aanpassingen in het systeem
doorgevoerd. Barbera: ‘Op bijlagen bij
de nieuwe Stamboom stonden alleen
de DNA-resultaten maar niet de naam
van de DNA-onderzoeken zelf. Dat
was verwarrend, dus hebben we dat
aangepast.’ Ook een veel gemeld
probleem rondom HD/ED-panelbeoordelingen kon na enig speurwerk in
het systeem worden opgelost.

Raadar

In het magazine ‘Onze Hond’ van
februari vindt u een uitgebreid
artikel over IT4Dogs waarin we
onder meer vertellen over de vele
voordelen.
Lees het uitgebreide artikel over
IT4Dogs op onze website

CONVENANT MET DOBERMANN-RASVERENIGINGEN OM
HARTAFWIJKING UIT TE BANNEN
Per 1 januari 2021 is een convenant van kracht dat de
Raad van Beheer onlangs sloot met respectievelijk
de Dobermann Vrienden in Nederland (DVIN), Sport
Dobermann Nederland (SDN) en de Nederlands
Dobermann Club (NDC). Het convenant is erop
gericht de Dobermann gezonder te maken door
de erfelijke hartaandoening DCM (Degeneratieve
Cardiomyopathie) uit te bannen.
DCM is een veelvoorkomende erfelijke, progressieve
hartaandoening bij de Dobermann. In het beginstadium
is er nog niet veel van te merken. Wel is met een
24-uurs holter-ECG (hartregistratie) te zien dat een deel
van het hart (niet functionele) extra slagen maakt. Het
holteronderdeel is daarom essentieel in de (vroege)
diagnose van DCM bij de Dobermann. Jaarlijkse
screening door middel van holter en echografie,
uitgevoerd door een gediplomeerd en geregistreerd
veterinair-cardioloog, is daarom verplicht.

Controle
De ingangsdatum van het convenant is 1 januari 2021. De
Raad van Beheer gaat echter pas controleren per
dekdatum 1 april 2021, waardoor de fokkers genoeg tijd
hebben om aan de onderzoekseis te voldoen. Deze houdt
in dat de fokker moet aantonen dat er geen aanwijzingen
voor DCM zijn als hij/zij een hond voor de fokkerij wil
inzetten. Dat kan door de uitslagen van de screenings,
alsmede een ingevuld formulier van de veterinair cardioloog toe te voegen op de profielpagina van de hond in
IT4Dogs. Fokkers kunnen uitslagen van hartonderzoeken
nu al invoeren via het account van de hond in IT4Dogs. Na
controle worden deze onderzoeksresultaten ook zichtbaar op Dutch Dog Data
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COLUMN

VRUCHTBARE START
haalbaarheid en noodzaak. En
Zoals u in de Raadar van afge
hoewel de afhandeling van
lopen december heeft kunnen
lopende dossiers gewoon
lezen, is de bestuurssamen
doorgang vindt, wordt er wel
stelling sinds die tijd geheel
met een frisse en pragmatische
nieuw. In december besloten de
blik gekeken naar de invulling
tot dan toe zittende bestuurs
daarvan. Datzelfde geldt voor de
leden per direct hun functie neer
vijf grotere dossiers waarover in
te leggen en sindsdien vormen
het afgelopen jaar of zelfs jaren
wij, Hildeward Hoenderken, Cor
al heel veel is gezegd. Ik doel
Last, Els Siebel en onderge
daarmee op de dossiers rondom
tekende als vier nieuw gekozen
de kortsnuitige honden, limited
bestuursleden het nieuwe
registration, epilepsie, lookbestuur. Dat leidde voor ons tot
Jakko Broersma, secretaris
alikes en SNP-markers. Velen
een intensieve periode die
van u zullen zich afvragen hoe
allereerst in het teken stond van
het daarmee staat, sommigen zullen zich misschien
het aanbrengen van structuur door middel van het
afvragen of enkele van deze dossiers naar de achterverdelen van de portefeuilles en taken.
grond gaan verdwijnen. Dat is allerminst het geval. De
Binnen enkele dagen na de ontstane situatie was dit
agenda van de Algemene Vergadering van 26 juni
gerealiseerd, hierover heeft u in de vorige uitgave van
aanstaande zal voor een deel gevuld zijn met deze maar
de Raadar reeds het een en ander kunnen lezen.
uiteraard ook enkele andere onderwerpen. De overgeVervolgens hebben wij ons gericht op de overdracht
bleven onderwerpen zullen worden geagendeerd voor
van portefeuilles, inlezen en het kennismaken met de
de Algemene Vergadering van 27 november van dit jaar.
directie, staf en medewerkers op het kantoor in
Daarbij mogen we niet vergeten dat er meer is dan de
Amsterdam. De uitvoering ligt voor het overgrote deel
vijf dossiers die ik noemde. Ook op andere vlakken
juist bij deze mensen. Misschien realiseren wij ons dat
binnen de kynologie zijn er dossiers die onze aandacht
wel eens te weinig en de positieve instelling waarmee
verdienen en die doorgang moeten vinden. Het imago
zij de samenwerking met ons als nieuw bestuur in de
van de rashond, waarbij het onterecht geframede beeld
eerste weken zijn aangegaan verdient een compliment.
van een ongezonde hond moet worden bestreden en
En dat terwijl in diezelfde weken IT4Dogs ‘live’ ging,
waarbij de fokkerij van rashonden moet worden gestiwaarmee er ook voor de medewerkers een zeer drukke
muleerd, is daarvan een belangrijk onderdeel. Een
periode aanbrak om alle telefoontjes en e-mails van
heldere planning op basis van haalbaarheid is daarbij
leden, fokkers en hondeneigenaren te kunnen beant
leidend, waarbij niet in de laatste plaats wordt gekeken
woorden. Elders in deze editie leest u meer over de
naar de capaciteit van het bureau in Amsterdam. Maar
start van dit project.
ook de communicatie met de leden speelt daarbij een
Dat gezegd hebbende realiseren wij ons dat er een
belangrijke rol. Hoewel ik merk dat we hebben geleerd
behoorlijke druk op onze schouders rust. Immers, het
om te gaan met de beperkingen die het COVID-19-virus
bestuur is op dit moment niet voltallig en kent maar
met zich meebrengt en het digitaal vergaderen inmidliefst vijf vacatures. Desondanks vinden wij dat de
dels
gemeengoed is geworden, levert dit toch een sterk
vertraging die in het afgelopen jaar op diverse dossiers
remmende werking op met betrekking tot de communirondom de rashond is ontstaan, niet onnodig ver mag
catie met de achterban. Het digitaal bijeenbrengen van
oplopen. Allereerst is daarvoor besloten op 1 mei
grote groepen kent echt z’n beperkingen, dit hebben
aanstaande een Buitengewone Algemene Vergadering
we ook gemerkt tijdens de digitale Algemene Vergadeten behoeve van het invullen van de vacatures te
houden. En daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan ring van 28 november jongstleden. En hoewel we zullen
trachten voor verbeteringen te zorgen tijdens de
prioritering van de diverse dossiers op basis van
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komende digitale Algemene Vergadering, blijft het in
mijn beleving toch behelpen. Ik hoop dan ook van
ganser harte dat de Algemene Vergadering in juni weer
een fysieke bijeenkomst kan zijn.
Heeft de nieuwe visie van het huidige bestuur op het
beleid van de Raad van Beheer dan ook nog invloed op
de voortgang en invulling van de genoemde zaken, zult
u zich misschien afvragen. In een aantal gevallen zal dat
zeker zo kunnen zijn. Zo realistisch moeten we zijn.
Maar het is voor ons van het grootste belang om in die
gevallen waar dat een rol speelt, daarover open en
helder met u te communiceren.
U zult begrijpen dat wij in deze geheel nieuwe setting al
deze zaken niet in slechts enkele weken rond hebben

Raadar

kunnen maken. Dat zou geen realistisch beeld
scheppen van wat er speelt. Wel is het zo dat er op dit
moment hard wordt gewerkt om alles goed in kaart te
brengen. Ik verwacht dat wij binnen een realistische
termijn van enkele maanden een beleidsplan aan u
kunnen presenteren, waarbij de kernpunten van dit
bestuur centraal zullen staan. Het bevorderen van de
kynologie in de volle breedte, het imago van de rashond
en de fokkerij door middel van een positieve en pragmatische benadering, maar ook het contact met onze
leden staat daarbij bovenaan op onze prioriteitenlijst.
Een behoorlijke klus, maar we gaan er met volle overtuiging tegenaan.
Jakko Broersma, secretaris

RAAD VAN BEHEER BIEDT SUPPORT AAN LOKALE
KYNOLOGIE
De Raad van Beheer onderkent het belang van de
regionale-, werkhonden- en windhondenverenigingen,
die al sinds jaar en dag de voedingsbodem zijn voor
nieuwe, enthousiaste fokkers, sporters en actieve
kynologen. Daarom blijven we graag in goed overleg
met de lokale kynologie en willen we graag weten hoe
en waar we ondersteuning kunnen bieden.
De Raad van Beheer erkent het grote belang van een
sterke regionale kynologie en werkt graag mee om de
kwaliteit en welbevinden binnen de kynologen- en
andere clubs op het gewenste peil te houden. Cor Last,
de nieuwe portefeuillehouder Lokale Kynologie, en

directeur Rony Doedijns stuurden in januari een bericht
aan alle aangesloten regionale-, werkhonden- en windhondenverenigingen, om hen te laten weten dat de Raad
van Beheer er voor hen is, zeker ook in deze moeilijke
tijden. In de brief bieden wij de lokale clubs steun, zoals
uitstel van betaling van de ledenafdracht, themabijeenkomsten zodra het weer kan, en online overleg en
ondersteuning wanneer men daar behoefte aan heeft.
Besturen van clubs die vragen of opmerkingen hebben,
kunnen telefonisch of via MS Teams met ons het overleg
aangaan. Wilt u daarvan gebruikmaken? Stuur dan een
e-mail met de onderwerpen waarover u wilt spreken naar
leden@raadvanbeheer.nl.

HERINNERING: CRUFTS
VERSCHOVEN NAAR JULI 2021
Crufts 2021 is in verband met het nog altijd niet bedwongen
coronavirus verschoven van maart 2021 naar 15 tot en met 18 juli
2021, en vindt dan plaats in het NEC in Birmingham.
Er zullen aanpassingen aan het NEC-beursgebouw worden
doorgevoerd om ervoor te zorgen dat er meer ruimte beschikbaar is
voor exposanten en bezoekers.
De organisatie hoopt binnenkort meer informatie te kunnen verstrekken
over de aankleding van de show, inclusief kwalificaties, en zal op haar website de actuele ontwikkelingen strak
bijhouden. Men gaat ervan uit dat de Crufts volgend jaar, in 2022, weer normaal zal plaatsvinden op 10 tot en met 13
maart 2022. Kijk voor meer informatie op www.crufts.org.uk.
Houden van honden
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RAAD VAN BEHEER VOLOP IN DE MEDIA OVER CORONAPUPS
De enorm toegenomen vraag naar honden als gevolg van de aanhoudende lockdownmaatregelen, leidt tot
impulsaankopen en speelt de malafide hondenhandel in de kaart. Daarom probeert de Raad van Beheer het
publiek zo veel mogelijk voor te lichten over de verantwoorde aanschaf van een stamboompup – een pup uit een
goed nest, maar je moet wel even geduld hebben. Bekijk hier de belangrijkste media waarin wij de afgelopen tijd
ons verhaal deden.
Het Financieele Dagblad
In Het Financieele Dagblad van 23
december jl. vertelt directeur Rony
Doedijns in het artikel ‘De pandemiepuppy is niet aan te slepen’: ‘Er is in Nederland veel vraag
naar honden. De meerderheid van onze fokkers heeft
één of twee nestjes per jaar. Daarnaast heb je beroepsmatige kennelhouders, met look-alikes zonder
stamboom. Maar het is niet genoeg.’ Volgens Doedijns
komen er ‘vrachtwagens vol puppy’s legaal én illegaal
Nederland binnen, uit met name Oost-Europa’.
Lees het hele artikel

‘Spraakmakers’ NPO Radio 1
Op 18 en 19 januari jl. besteedde het radioprogramma
‘Spraakmakers’ uitgebreid aandacht aan de toegenomen
vraag naar pups. Onder meer de Raad van Beheer en de
Nederlandse Labrador Vereniging komen aan het woord.
Directeur Rony Doedijns: ‘De vraag naar puppy’s is
verdubbeld in het afgelopen jaar. Onze fokkers voeren
een strikt beleid, en geven niet zomaar pups aan
iedereen mee. Zij doen het niet voor het geld. Dan
worden de wachttijden natuurlijk wel lang.’ Doedijns ziet
dat er handelaren in het gat duiken, die het wel voor het
geld doen. Mensen willen niet wachten en komen bij
deze malafide handel terecht. Doedijns: ‘Die pups komen
veelal uit het buitenland, uit landen waar men het niet zo
nauw neemt met welzijn en gezondheid.’
Beluister de uitzending van Spraakmakers

Wij blijven er op hameren: Kies je pup verstandig en heb
geduld!

NRC Handelsblad
In NRC Handelsblad verscheen op 22
januari jl. het artikel ‘Honden op het (thuis)kantoor’, waarin
Rony Doedijns ingaat op de enorme toename van pupverkoop: ‘Veel mensen die altijd al een puppywens hadden,
hebben er nu de tijd voor. Dat zien we landelijk, maar ook
internationaal. Fokkers van populaire hondenrassen, zoals
labradors, hebben wachtlijsten van wel een jaar.’ Nu de
vraag naar puppy’s zo is toegenomen, heeft Doedijns zo
zijn eigen redenen tot zorg: de toename van illegale
import. “Nederland loopt internationaal voorop in dierenwelzijn, maar tegelijkertijd komen er vrachtwagenladingen
puppy’s, naar schatting tachtigduizend per jaar, uit
Oost-Europa binnen. En daar wordt niet op een verantwoorde manier geld mee verdiend.”
Lees het hele artikel
Sociale media
Naar aanleiding van een publicatie in het AD van 6
januari jl. over de malafide hondenhandel wezen wij
onder andere via sociale media op de veilige keus voor
een stamboomhond: ‘Daar waar we al bang voor waren
wordt steeds duidelijker zichtbaar. Ondanks alle waarschuwingen blijft men pups uit broodfok en malafide
handel aanschaffen. De fokkers van stamboomhonden,
die aan allerlei eisen moeten voldoen, blijven verantwoord fokken en pupkopers selecteren. Juist nu: kies je
pup verstandig en heb geduld! Een stamboomhond is en
blijft een verantwoorde, verstandige keuze.’
Kijk ook op www.puppyverschillen.nl

Houden van honden
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PLAN OVERHEID TEGEN MALAFIDE HONDENHANDEL:
Registratie verplicht voor elke fokker, ook bij één nest
Vanaf zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt verplicht om een registratienummer aan te vragen
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij maakt het niet uit of iemand meerdere nesten
per jaar fokt of slechts één. Dit staat in een concept-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarvan de
internetconsultatie (de periode waarin iedereen commentaar kan geven) onlangs is afgerond.
De AmvB met als titel “Besluit houders van dieren en het
Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en
het registeren van chippers” is bedoeld om de grootscheepse illegale handel in honden en pups tegen te
gaan. Voor een AMvB is geen instemming van de Eerste
of Tweede Kamer nodig.
Marktplaats
De Tweede Kamer maakt zich al langere tijd zorgen over
de malafide handel, waarbij te jonge, niet of onvolledig
gevaccineerde honden (uit Oost-Europa maar ook elders
vandaan) door malafide handelaren worden geïmporteerd en doorverkocht via populaire handelssites als
Marktplaats. Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn
hierbij ondergeschikt. Maar ook de volksgezondheid kan
in gevaar komen. In sommige landen is rabiës nog niet
uitgeroeid, maar ook andere zoönosen kunnen zo
ongezien de grens passeren.
Malafide handel inperken
Minister Schouten van LNV wil nu de vele lacunes in de
controle en vastlegging inperken door de registratie van
honden strenger te maken. Het wordt de malafide handel

weliswaar niet onmogelijk gemaakt – er blijven mensen
die het zullen proberen – maar in ieder geval wordt het
stukken lastiger. Om de maatregelen effectief te laten
zijn, gelden ze ook voor bonafide fokkers, zelfs al gaat
het om iemand die in zijn hele leven maar één nestje fokt.
Er is wel een duidelijk verschil tussen dit nieuwe registratienummer en het UBN-nummer dat een beroepsmatige
fokker nu moet hebben en waaraan allerlei voorwaarden
verbonden zijn.
Mochten er nog wijzigingen optreden in deze regelgeving, dan hoort u dat meteen van ons.
(Bron: DogZine.eu)
LEES HET STANDPUNT VAN DE RAAD VAN BEHEER
OVER DEZE EXTRA MAATREGEL OP PAGINA 7!

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen die vallen onder de rechtsmacht
(KR) van de Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij
u te hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES EE T?
STAMB N
OOM
HOND! -

Houden van honden

Deze campagne is een initiatief van:

6

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer 1 | januari 2021

Raadar

Standpunt Raad van Beheer extra maatregel I&R
De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de malafide fokkerij en handel effectief tegengaan. Wel zien
we een tendens dat de grote groep fokkers die zich netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 fokkers van
stamboomhonden, steeds meer regels opgelegd krijgt omdat een kleine groep fokkers of handelaren zich niet aan
deze regels houdt. Wij hebben ons sterk uitgesproken tegen maatregelen die weer extra kosten of administratieve
lasten opleveren bij onze fokkers. De fokkers van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al geregistreerd
en volledig transparant en herleidbaar.
De Raad van Beheer heeft in zijn reactie op de consultatie vorig jaar augustus richting de overheid de volgende
punten aangegeven:
→→Chippers van de Raad van Beheer vallen onder de
beroepsmatige chippers en zijn onder de Raad van
Beheer geregistreerd. Dit punt heeft de overheid
overgenomen. Onze chippers zijn de meest ervaren
hondenchippers in Nederland met de meeste
chiphandelingen en met de meeste hondenrassen.
→→Uit onze Databank Honden blijkt dat fokkers van
stamboomhonden hun pups netjes registreren. Het
achterwege laten van registratie vindt dus duidelijk
plaats bij fokkers van niet-stamboomhonden. Weer
worden hier algemene regels opgelegd omdat een
kleine groep zich niet aan de regels houdt.
→→Fraude met chips en paspoorten komt niet voor bij de
registratie door de Raad van Beheer. Wij hebben een
gesloten systeem met onze eigen nummerreeks
52814000, waarin nog nooit fraude heeft
plaatsgevonden met chips of chipnummers. Weer
worden hier algemene regels opgelegd omdat een
kleine groep zich niet aan de regels houdt.
→→De nieuwe regel is met name extra belastend voor een
fokker die éénmalig een nestje fokt. Deze groep is in
aantallen juist relatief groot. Het is van belang deze
groep fokkers te behouden, omdat deze mede zorgt
voor bonafide aanbod van stamboomhonden - iets wat
de overheid wil stimuleren.

→→Deze verandering in de I&R zorgt voor een extra
handeling door onze chippers. Zij zullen extra tijd
moeten besteden aan voorlichting aan de fokker. Dit
zorgt voor een extra last van onze chippers. Goede en
gerichte voorlichting door de overheid is hierin van
belang.
→→De overheid gaf aan dat de registratie door de fokker
voor een registratienummer slechts 15 minuten tijd kost
en dat men de kosten schat op ca. € 19,-. Ook hier geldt
weer dat dit extra drempels opwerpt voor de
hobbyfokker die eenmalig een nestje fokt. Dit past niet
in het algemene belang van het stimuleren van divers
en verantwoord gefokt bonafide aanbod.
De Raad van Beheer blijft zich inzetten voor de belangen
van fokkers van stamboomhonden. Wij zouden graag
zien dat de handhaving op de bestaande regelgeving
verbeterd wordt en dat er ingezet wordt op het tegengaan van import van (malafide) handel en op het stimuleren van bonafide aanbod door minder regelgeving voor
de verantwoorde hobbymatige fokkers. De (malafide)
handel is het afgelopen jaar enorm toegenomen en wordt
inmiddels geschat op meer dan 50 tot 70 procent van het
totale aanbod.
Dat het met de handhaving niet altijd goed gaat, blijkt wel
uit bijgaand artikel van Animals Today over de NVWA

Houden van honden

7

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer 1 | januari 2021

Raadar

LET OP: DUBBELDEKKING VOORTAAN TOEGESTAAN
Sinds 1 december 2020 is op veler verzoek dubbeldekking toegestaan. De Raad van Beheer voert deze regel in om
de betrokken honden te behouden voor de fokkerij, ten gunste van een bredere genenpool. Ook willen wij fokkers
tegemoetkomen door hen niet de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking.
Artikel III.21 Kynologisch Reglement
Er is sprake van een dubbeldekking als een teef tijdens
haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt
gedekt of wordt geïnsemineerd met sperma van twee
verschillende reuen. In artikel III.21, lid 3 van het Kynologisch Reglement (KR) staat nu dat een fokker bij de
dekaangifte kan opgeven dat zijn teef door één extra reu
is gedekt. Dit houdt in dat een dubbeldekking is toegestaan en dat een tweede reu mag worden aangegeven.
De eigenaar van een teef mag bij de in KR III.21 lid 1
bedoelde dekaangifte opgeven dat zijn teef door één
extra reu is gedekt. Van deze tweede reu dienen de in lid
2 genoemde gegevens te worden vermeld.
Ongeplande dekking
Sinds de invoering van het verplichte DNA-afstammingsonderzoek blijkt soms dat niet alle pups afstammen
van dezelfde opgegeven vaderhond. In zulke gevallen is
een teef ongepland en ongewenst ook door een andere
reu gedekt. Wanneer deze reu van hetzelfde ras is en als
uit afstammingsonderzoek blijkt dat die reu de vader is
van de overige pups, kan de Raad van Beheer toch
stambomen afgeven. Van belang is dan nog wel dat er
geen sprake is van overtreding van de inteeltregels.
Geplande dubbeldekking
Bij een geplande dubbeldekking om de genenpool van
het ras te vergroten is vaak sprake van een bijzondere
situatie. Dit vraagt om extra organisatie van de fokker. Zo
kan het voorkomen dat de reuen niet bij elkaar in de
buurt wonen of makkelijk kunnen reizen. Daarbij moet
men wel voorzichtig zijn, want hiermee kunnen ook
ziektes zoals sexueel overdraagbare aandoeningen
worden overgebracht. Natuurlijke dekking dient altijd het
uitgangspunt te zijn. De bijzondere situatie van een ras
in combinatie met de reisafstand van de twee reuen en
het risico van overdraagbare ziektes zijn echter redenen
om in dit geval kunstmatige inseminatie (KI) te overwegen. De afspraken met de eigenaren van de dekreuen
moeten natuurlijk goed gemaakt worden. Vragen deze
een vast bedrag, dan bent u dubbele kosten kwijt.
Hanteert de eigenaar een andere berekening, bijvoorbeeld een bedrag per levend geboren pup, dan zijn de
kosten voor de fokker minder hoog. In dit geval heeft de

Bij dit nestje Weimaranerpups van fokker Irja Schierbeek
werd na tien dagen DNA afgenomen. Daartoe werden de
pups van elkaar gescheiden om fouten te voorkomen. (De
foto is ter illustratie, het ging hier niet om dubbeldekking!)

dekreu-eigenaar weinig zekerheden. Hoe de verdeling
van het vaderschap in een nest uitvalt, is niet te voorspellen. Om de kans op pups van beide reuen te
vergroten, is overleg over uw specifieke situatie met een
dierenarts aan te raden.
Bepaling vader door DNA-onderzoek
Een fokker wil na de geboorte waarschijnlijk zo snel
mogelijk weten welke pup van welke vader is. Soms valt
dat te bepalen op basis van de kleur van de pup,
wanneer de ene reu wel bepaalde kleurslagen kan geven
en de andere niet. Maar in veel gevallen moet je ook hier
terugvallen op DNA-onderzoek. DNA afnemen kan bij
pups al heel jong. Voorwaarde is wel dat je ze een half
uurtje van elkaar scheidt, om vervuiling van het
DNA-monster te voorkomen (zie foto hierboven).
Dekaangifte
Bij de dekaangifte kan men al aangeven dat de teef door
twee reuen is gedekt. Hiervoor gelden wel extra kosten,
onder meer in verband met DNA-controle. U betaalt dan
€ 15,70 (per nest) én € 1,80 per pup. Wanneer pas na de
afstammingscontrole blijkt dat er een tweede reu in het
spel is geweest, betaalt u meer: € 45,90 (per nest) én
€ 1,80 per pup. Uiteraard moet er van beide reuen wel
een DNA-profiel aanwezig zijn.
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UITLEG OVER AFGIFTE NHSB-NUMMERS EN
OVERSCHRIJVING PUPS VIA IT4DOGS
Na de lancering van IT4Dogs bereiken ons opmerkingen
over het feit dat wij NHSB-nummers pas afgeven na de
afstammingscontrole en dat pups na verkoop niet meteen
kunnen worden overgeschreven op naam van de nieuwe
eigenaar. In dit artikel uitleg over deze gang van zaken.
Fokkers maken zich bezorgd over het feit dat de
NHSB-nummers pas worden vrijgegeven als de afstammingscontrole is afgerond. Daarnaast kan de fokker geen
formeel document meer meegeven aan pupkopers,
omdat er geen aanvraagformulieren voor het registratiebewijs zijn. Eén van de problemen die hierdoor ontstaan,
is dat fokkers van stamboomhonden zich moeilijker
kunnen onderscheiden van fokkers van niet-rashonden.
NHSB-nummers
De wens om pas NHSB-nummers af te geven ná de
afstammingscontrole is al uitgesproken met de invoering
van de DNA-afstammingscontrole in 2014. (Pas als de
afstamming correct is bevonden, kan immers pas sprake
zijn van inschrijving in het NHSB.) Toen was het echter
nog niet mogelijk om dit in de oude geautomatiseerde
stamboekhouding in te bouwen. Dit protocol is ook aan
de orde geweest in de Algemene Vergadering van
22 juni 2019, bij voorstel 9a. ten aanzien van KR-wijzigingen in verband met de nieuwe ICT. Bij de toelichting
van artikel III.27 KR (wijziging van pupnamen) stond:

‘Reden: de formele inschrijving in het NHSB vindt – met
de nieuwe ICT – pas plaats nadat het DNA-afstammingsonderzoek is afgerond.’ In zijn eigen account wordt
de fokker nu in de gelegenheid gesteld namen van pups
aan te passen; dit is een wens van zowel fokkers als
pupkopers.
Overschrijven pups
Een ander punt is voor sommige fokkers dat zij bij
verkoop hun pups niet meteen in MijnRvB kunnen
overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Ook dat
heeft te maken met de definitieve toewijzing van de
NHSB-nummers. In het verleden konden de aanvraagformulieren voor het registratiebewijs wel ingestuurd
worden, maar werden ze op kantoor pas verwerkt als de
afstammingscontrole gedaan was. De pupkoper ontving
het registratiebewijs dus pas daarna.
Aanpassing?
De Raad van Beheer heeft begrip voor de opmerkingen
die er zijn en wil daarom ook de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoeken om de zaken alsnog aan te passen.
Met name moet onderzocht worden welke ICT-aanpassingen er mogelijk zijn, en welke kosten die met zich
meebrengen. Omdat bij een wijziging ook het KR moet
worden aangepast, zal de uitvoering dan nog wel enige
tijd in beslag nemen.
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Brexit: nieuwe regels voor reizen van en naar het
Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk is definitief uit de EU. Er zijn
op het laatste moment nog nieuwe afspraken gemaakt.
Zo is er geen rabiësbloedtest nodig wanneer u met uw
huisdier vanuit het VK (terug) naar de EU wilt reizen.
Toch is er een aantal zaken veranderd, die gevolgen
hebben voor het reizen met huisdieren van en naar het
Verenigd Koninkrijk. Zo verandert de geldigheid van het
dierenpaspoort.
Het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Wilt u uw hond vanuit de EU
meenemen naar deze landen, dan is nodig: een chip,
geldige rabiësvaccinatie en het EU-dierenpaspoort.
Daarnaast is ook een behandeling tegen lintworm verplicht,
door uw dierenarts uitgevoerd en ingeschreven in het
dierenpaspoort. Wilt u met uw hond terug vanuit het VK
naar de EU, dan gelden de eisen van een chip, rabiësvaccinatie en een geldig reisdocument, dat wil zeggen een
EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat dat is
afgegeven door de officiële autoriteit van het VK.
Koopt u een hond of kat in Engeland, Schotland of Wales
en reist u daarmee naar de EU, of reist u met meer dan vijf

dieren vanuit een van deze landen naar de EU? Dan mag
dat alleen per vliegtuig!
Geldigheid EU-dierenpaspoort
Het VK mag geen EU-dierenpaspoorten meer uitgeven.
Naar het VK mag u nog wel met een EU-dierenpaspoort
dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021. Dat
paspoort mag echter NIET worden gebruikt om terug
naar de EU of naar Noord-Ierland te reizen! Heeft uw dier
nog een EU-dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK
en wilt u met uw dier naar het VK reizen en weer terug,
vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU-dierenpaspoort voordat u gaat reizen.
Sinds 1 januari 2021 mag een dierenarts in Engeland,
Schotland of Wales de rabiësvaccinaties niet meer in het
Europees dierenpaspoort zetten. Wordt uw huisdier na
1 januari in een van deze landen gevaccineerd tegen
rabiës en wilt u terug naar de EU? Dan moet uw dier met
een gezondheidscertificaat naar de EU reizen.
Aparte status Noord-Ierland
Hoewel Noord-Ierland behoort tot het Verenigd Koninkrijk, blijven hier tot 1 januari 2025 de EU-regels gelden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor reizen van
Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) naar
Noord-Ierland een hond (opnieuw) behandeld moet
worden tegen lintworm. Andersom hoeft dat voor zover
bekend niet. Een dierenarts uit Noord-Ierland mag, in
tegenstelling tot een dierenarts uit Engeland, Schotland
of Wales, wél rabiësvaccinaties bijschrijven in het
Europees dierenpaspoort.
Lees meer op de website van het LICG
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OOK IN CORONATIJD IS EEN ALGEMENE
LEDENVERGADERING VERPLICHT
Gebleken is dat een aantal verenigingen in 2020 wegens de coronacrisis géén Algemene Ledenvergadering (ALV)
hebben gehouden. Hoewel het door de crisis inderdaad lastig is om een fysieke vergadering te organiseren, blijft
de verplichting bestaan om jaarlijks een ALV te houden.
De verplichting om jaarlijks een
ALV te houden is zowel in de
het Burgerlijk wetboek (artikelen 2:48 en 2:49 BW, met
betrekking tot de jaarstukken
en het jaarverslag) ) als in de
statuten van verenigingen
opgenomen. Omdat het
houden van fysieke ALV’s
vanwege de coronamaatregelen vaak niet mogelijk was,
heeft de overheid de Tijdelijke
Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid aangenomen. Deze
wet biedt de mogelijkheid om vergaderingen digitaal te
houden, zelfs als daarvoor in de statuten geen mogelijkheid is opgenomen.
Lees meer over de tijdelijke wet

Digitaal vergaderen
Veel verenigingen zien op tegen het
organiseren van een digitale ALV.
Dat is begrijpelijk, want het is niet
een manier van vergaderen die men
gewend is. Toch is het belangrijk om
de ledenvergadering wél te houden.
Een mogelijke digitale oplossing
gericht op veilig stemmen en de
communicatie binnen een ALV, is
www.online-alv.nl. Vergaderen via
dit digitale platform is eenvoudig,
ook voor leden die wat minder handig zijn met digitale
middelen. Het platform zorgt er tevens voor dat u goed
kunt stemmen. De Raad van Beheer heeft het platform zelf
ingezet voor de AV van november 2020, zie ook de Raadar
van november 2020, pagina 12.

Hond geïmporteerd?
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NIEUW BOEK: BOMHOND, SHOWHOND OF POULET
Op 14 januari jl. ontving directeur Rony Doedijns een exemplaar van het boek “Bomhond, showhond of poulet”
uit handen van auteur André Heuzer. In “Bomhond” wordt de geschiedenis van onze Nederlandse honden en de
kynologie tussen 1938 en 1946 uitgebreid beschreven. Marjoleine Roosendaal vertelt er meer over.
Mensen hebben altijd honden gehad.
Ze kunnen troost bieden, afleiding
geven of nut hebben. Ook in de
donkerste periode van de vorige
eeuw, tijdens de Tweede Wereldoorlog, waren er honden. Honden met
militaire taken, met hulptaken, maar
ook gewone huishonden, rashonden
en showhonden. Wist u bijvoorbeeld
dat de eerste hondenshow gehouden
werd binnen zes weken nadat de
Duitse bezetter Nederland was
binnengevallen? Terwijl enerzijds
honden massaal werden afgemaakt of
zelfs werden geslacht en voor consumptie werden
verkocht onder de naam “poulet”, bleven anderzijds de
hondenshows, de windhondenrennen en andere evenementen vrijwel normaal doorgaan.
Hondenbrood
Voor “nieuwe” Nederlandse rassen was het bijna een
bloeitijd, met de erkenning van drie rassen. Toepoel
publiceerde zijn nog altijd gebruikte hondenencyclopedie, terwijl hij aan de andere kant de hondendistributie
organiseerde, om honden die vrijwel stierven van de
honger bij andere mensen onder te brengen. Hondenhaar werd gebruikt voor kleding, terwijl de honden het
met vrijwel vleesloos hondenbrood moesten doen.
Op het oorlogstoneel werden honden gebruikt om
mensen te redden, maar ook om tanks op te blazen.

Ze fungeerden als boodschappers, en
even ontstond het idee om honden als
soldaten, aanvalstroepen in te zetten.
Honden hielden wereldleiders aan beide
zijden gezelschap, ontvingen medailles,
en kregen vreselijke taken in de
concentratiekampen.
Over al die hondenverhalen gaat dit
boek, gebaseerd op vele tientallen
bronnen, verhalen van (kinderen van)
ooggetuigen, militaire bronnen en veel
meer. Daarmee biedt het een breed
beeld van de kynologie en de geschiedenis van honden in de oorlogsjaren. Ruim 340 bladzijden
met meer dan 70 illustraties. Verkrijgbaar via dogzine.nl of
bij uw reguliere (online)boekhandel.

Directeur Rony Doedijns (rechts) neemt een exemplaar van
het boek in ontvangst
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NIEUW LICHT OP LEVEN EN STERVEN VAN MAURITS VAN LIER
Lang werd aangenomen dat Maurits van Lier, voorzitter van de Raad van
Beheer van 1929-1941, Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie
sinds 1939 en van Joodse afkomst, in 1941 door de Duitse bezetter werd
opgepakt en naar Duitsland werd gedeporteerd, vanwaar hij niet meer
terugkeerde. Uit nieuw onderzoek uitgevoerd in het kader van het boek
‘Bomhond, showhond of poulet’ blijkt dat het anders is gelopen.

Portret van oud-voorzitter Maurits van
Lier, gemaakt door kunstenares Monique
van Wijk

Van Lier werd niet gedeporteerd, maar verbleef tot eind 1942 in
Amsterdam in een woning aan de destijds beruchte Euterpestraat (tegenwoordig de Gerrit van der Veenstraat). De woning stond slechts enkele
tientallen meters van het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst en
Gestapo. Zeer waarschijnlijk heeft hij daar enige tijd werkzaamheden
verricht in een informatiekantoor van de Joodse Raad. Na 1942 is Van Lier
vermoedelijk ondergedoken, om uiteindelijk in februari 1945, in de zware
periode van de hongerwinter, te overlijden. Hij leed aan angina pectoris,
een hartaandoening, officieel de reden waarom hij in 1941 zijn voorzitterschap neerlegde. Maurits van Lier had geen kinderen of partner, zijn broers
en zussen waren op één zus na al voor de oorlog omgekomen. De enige
overlevende zuster stierf kort na de oorlog, na teruggekeerd te zijn uit
Theresienstadt, Zwitserland. Uiteindelijk zou een neef van Van Lier in 1946
zijn oom opgeven als overleden.

KANTOOR RAAD VAN BEHEER SPEELT
ROL IN DOCUMENTAIRE
Medio januari werden er bij ons kantoor aan de Emmalaan in Amsterdam
opnamen gemaakt voor de documentaire ‘De Bezette Stad’. De documentaire is
gebaseerd op het boek ‘Atlas van een bezette stad’ van Bianca Stigter, waarin
de zichtbare en onzichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam
in kaart worden gebracht.
Ons kantoorpand was in de oorlog een
tehuis voor lichamelijk gehandicapte
kinderen. Het was ook het onderduikadres van de in 1943 geboren Joodse
baby Suzanne Heimann, die bij eventuele razzia’s tussen de andere kinderen
kon worden gelegd. Haar vader Max
Heimann werd op 22 december 1943 in
Auschwitz vermoord. Haar moeder Inge
Heimann werd bevrijd in Bergen-Belsen
en kon haar dochter, die nu Marijke
werd genoemd, na de oorlog weer
ophalen. Ze bleef Marijke heten.
Wanneer de documentaire te zien zal
zijn, is nog niet bekend.
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TRIMSALONS MOGEN ONDER VOORWAARDEN TOCH
DIEREN BEHANDELEN
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn trimsalons gesloten - omdat het gaat om dierverzorging die niet direct
nodig is voor de gezondheid of welzijn van uw (huis)dier. Komt het welzijn van uw (huis)dier toch in gevaar door
een te lange vacht? Dan mogen trimsalons wel uw dier ophalen en na de behandeling weer thuisbrengen.
De salons van de dierentrimmers in Nederland werden
vorige maand door het Veiligheidsberaad aangeduid
als een publieke plaats en moesten om die reden hun
deuren sluiten. Sinds 12 januari geldt een uitzondering
voor het verlenen van noodzakelijke zorg wanneer
het welzijn van dieren in het geding is. Volgens de
overheid mag het niet louter gaan om het mooier maken
van een dier.
Lobby
De Raad van Beheer kreeg herhaaldelijk het verzoek om
bij de overheid de noodzakelijke vachtverzorging van
honden weer mogelijk te maken. We waren daarover al

in overleg met een aantal dierenwelzijnsorganisaties,
toen bleek dat de overheid het signaal al had opgepakt.
De dierentrimsalons deden een noodoproep aan het
kabinet en voerden een lobby bij ambtelijk en politiek
Den Haag voor heropening. De vakvereniging van
huisdierentrimmers ABHB en brancheorganisatie
Dibevo wezen op het ‘onnodig lijden’ van dieren door
knopen en klitten in hun vacht, wat trimmers kunnen
voorkomen. Dit zorgde ervoor dat trimmen onder
voorwaarden weer mogelijk is. Goed bericht voor alle
honden die deze verzorging dringend nodig hebben!
Oproep Dibevo
Op 14 januari deed Dibevo een dringend beroep op
trimsalons om geen misbruik te maken van de versoepeling: ‘Het ministerie van LNV heeft ons bericht dat zij zien
dat de verruimde voorwaarden voor trimmen van huisdieren van wie het welzijn in gevaar komt, worden
misbruikt om volledig open te gaan. Ook de Facebook-filmpjes van salons die laten zien dat ze wel zes
honden per dag kunnen trimmen, doen daar geen goed
aan. Daarom doen we een dringende oproep aan alle
trimsalons: maak geen misbruik van de uitzonderingsregel. Dat betekent dat je alleen dieren mag trimmen van
wie het dierenwelzijn ernstig in het gedrang komt. [...]
Voor de rest moeten alle trimsalons gesloten blijven.’
Lees meer op de website van de Rijksoverheid, op de
website van Dibevo en op de website van het NRC
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Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils!
Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze over
moeten gaan!
In 2020 startte de Raad van Beheer met Vlogs4Dogs: korte video’s
over actuele, interessante onderwerpen uit de kynologie. De video’s
zijn bedoeld als aanvulling op de informatie die u al via Raadar, onze
website en sociale media van ons ontvangt. Graag willen we door met
dit communicatiekanaal, en u kunt ons daar bij helpen!
In Vlogs4Dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die
de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over het
actuele beleid of activiteiten, maar ook activiteiten van
commissies, een wedstrijd of een evenement, een Kennis
Tour-sessie, een Youth-evenement, een algemene vergadering of een kijkje achter de schermen bij onze chippers
kunnen interessant zijn. Het kan echter ook een interview
zijn met iemand uit onze achterban - denk aan een fokker
of een rasvereniging met een bijzondere gebeurtenis op
het gebied van welzijn of gezondheid, of een antwoord of
uitleg over een thema dat u belangrijk vindt.
Graag uw wensen en ideeën!
Graag willen wij met de Vlogs4Dogs zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en ideeën die bij onze

achterban
leven. Wij
zijn op zoek
naar
verhalen, ervaringen of gebeurtenissen die ons allemaal
kunnen inspireren, informeren en enthousiasmeren als
het gaat om onze gedeelde passie, de kynologie. Heeft u
ideeën voor een mogelijke Vlog4Dogs of onderwerpen
waar u graag in de vorm van een video meer over zou
willen weten, stuur dan een e-mail naar
communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw
betrokkenheid!
Meer over Vlogs4Dogs leest u op
www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

Speciale
aanbieding

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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

10 nummers voor €

42,95
20 nummers voor € 74,95
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

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

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met
dierenartsenpraktijken in het hele land. 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 de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!
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IN MEMORIAM LOES VAN DEN BOGAARD
Op 15 januari jl. overleed op 81-jarige leeftijd Loes van den Bogaard, oud-bestuurslid van de Raad van Beheer, oudvoorzitter en erelid van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje en de KC Gooi en Eemland. Loes was één van
de oprichters en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding (O&O),
ridder in de Orde van Oranje Nassau en onderscheiden met de Gouden Erespeld van de Nederlandse Kynologie.
Voor Loes was het belangrijk dat mens en
hond goed kunnen samenleven. Om dat te
bereiken deelde ze haar kennis op alle
mogelijke manieren: ze gaf les bij KC Gooi
en Eemland, leidde als O&O-docent
instructeurs op, introduceerde de kynologisch gedragstherapeut en behendigheid,
en ze gaf les aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De rode lijn was altijd:
kennis, vaardigheden en plezier! Kennis
over gedrag en vaardigheden om de hond
iets te leren geeft plezier en voorkomt problemen.
Haar boeken Kwispelen en Behendigheid en de vele
columns in Los Vast, de Hondenwereld en Hondenmanieren waren gericht op het beschikbaar maken van haar

kennis voor iedere hondeneigenaar. En
met het succesvolle Oscar & Rufus-project
leerde ze kinderen hoe ze veilig met
honden kunnen omgaan.
Tien jaar was Loes bestuurslid van de
Raad van Beheer. Ze stond voor alle
honden, stamboom of niet, en haar focus
lag op de aandacht binnen de Raad voor
opvoeding en sport. Loes was gedreven
en had een onuitputtelijke energie om
haar doelen te bereiken.
Wij wensen haar familie en andere nabestaanden veel
sterkte met dit grote verlies.
Bestuur, directie en medewerkers van de Raad van
Beheer

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde
keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij
elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op
rasgroep en op ras. Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

‘RAAD HET RAS’ januari: Grand Basset Griffon
Vendéen
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 winnaar kan ook
kiezen voor een gratis sessie van onze Kennis Tour.
De rashond van de maand januari is Grand Basset Griffon Vendéen.
Winnaar van deze maand is Karin Zwartjes uit Wychen. Zij heeft haar
prijs inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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NIEUWE OPLEIDINGEN: PLANNING BLIJFT ONGEWIS
Het ziet er somber uit met alle maatregelen die nog steeds van kracht zijn en wellicht ook nog van kracht zullen
worden. Die maatregelen betekenen in elk geval dat de planning van cursussen en examen heel ongewis is en
waarschijnlijk zal dat nog even zo blijven. Bij voortduring moeten de roosters en schema’s aangepast. We zijn
hierbij afhankelijk van de overheid maar ook van gemeentes.
BFH-examens
De geplande landelijke en locatie-examens voor de
Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) zijn
met het oog op de coronamaatregelen geenszins een
feit. Houd daarom voortdurend contact en kijk ook op de
online schema’s. We doen er alles aan die zo snel
mogelijk bij te werken als er iets verandert.
Bekijk de planning voor BFH-examens
VKK-examens
Op de webpagina over de cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) vindt u de planning van de VKK-
examens en het huidige cursusaanbod.

Spreekuur voorzitter
Raad van Beheer-voorzitter
Hildeward Hoenderken
houdt maandelijks spreekuur.
Normaliter vindt het
spreekuur op afspraak plaats
op het kantoor van de Raad
van Beheer in Amsterdam,
maar er kan ook voor worden
gekozen dit online te doen in
verband met corona.

Aangezien de cursussen deels digitaal gegeven worden,
zal de doorgang daarvan geen probleem geven.
Exterieur en Bewegingsleer
Om aan de cursus Exterieur en Bewegingsleer (E&B) deel
te kunnen nemen, hebben kandidaten een afgeronde
cursus BFH en VKK nodig. Doordat we steeds moeten
schuiven met examendata voor deze cursussen, komt de
voor april 2021 geplande E&B-cursus in de knel. Met het
oog hierop is er besloten dat de cursus verschuift naar
september 2021. Zo bieden we ook meer mensen de
mogelijkheid deel te nemen.
Bekijk de webpagina over deze cursus

NIEUWE VACATURES BIJ
VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe
vacatures. Voor meer uitgebreide informatie
over deze en andere vacatures gaat u naar de
vacaturepagina op onze website.
→→De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande
Honden Vizsla is op zoek naar een Voorzitter (m/v)
→→De Lagotto Romagnolo Club Nederland is op zoek
naar diverse Bestuursleden (m/v)

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 EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOMHOND!
Deze campagne is een initiatief van:
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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. Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

1 mei 2021: 	Buitengewone Algemene Vergadering
(uitsluitend voor bestuursleden

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.

aangesloten verenigingen)
16 mei 2021:

Dag van de Hond afgelast

26 juni 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden van aangesloten
verenigingen)
31 oktober 2021: 	Dag van de Werkhond, locatie wordt

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.

later bekendgemaakt

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!

Partners in sport

Partners in youth

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

