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HET RAAD VAN BEHEER YOUTH
ZOMERKAMP 2021 KOMT ERAAN!
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Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer Youth is er voor kinderen, tieners, pubers, jong volwassenen en jong professionals van 8 tot
en met 21 jaar met een hond. Van 27 tot en met 29 juli 2021 organiseren we, onder voorbehoud van mogelijke
coronamaatregelen, voor de vijfde keer een Zomerkamp! Drie dagen en twee nachten samen met je hond
verschillende sporten uitproberen, meer te weten komen over je eigen viervoeter. En natuurlijk nieuwe vrienden
maken die net als jij gek zijn op hun hond!
Het Zomerkamp wordt gehouden op het terrein van KC
Delft, zoals altijd in samenwerking met onze Partner In
Youth Royal Canin. Natuurlijk staat alles in het teken van

honden en hondensporten. Ontdek waar je talent ligt! Zo
worden er trainingen gegeven in bijvoorbeeld Agility, FCI
Obedience, Flyball, Hoopers en nog veel meer. Daar
naast is er ook tijd voor rust,
gezelligheid en ontspanning
voor zowel de baasjes als de
honden. Je hoeft niet perse
ervaring te hebben met
hondensporten, zolang je hond
goed naar je luistert kun je
meedoen.
De inschrijving voor het
Zomerkamp opent op 15 mei
aanstaande. Zet de datum alvast
in je agenda!
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FOKKERS STAMBOOMHONDEN BLIJVEN VERANTWOORD
FOKKEN ONDANKS ENORM TOEGENOMEN VRAAG
De vraag naar honden is sinds de corona-uitbraak enorm gestegen. Handelaren en broodfokkers in binnen- en
buitenland springen hier op in en doen alles om maar aan de vraag te voldoen. Vaak gaat dit gepaard met veel
leed voor de pups en de pupkopers. Pups zijn slecht gesocialiseerd, hebben besmettelijke ziekten, erfelijke
aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden, vertonen onwenselijk gedrag enzovoort. Bij fokkers van
stamboomhonden komen dit soort toestanden niet voor, zij moeten aan allerlei voorwaarden voldoen en kunnen
niet op korte termijn opeens veel meer honden fokken.
Kijken we naar de inschrijvingen van het aantal stamboom
honden, dan zien we dat ook terug in de cijfers. In 2020
liet de registratie van stamboomhonden een kleine groei
zien van ruim 2 procent. Uiteindelijk kwamen wij uit op
35.500 registraties in ons Nederlands Honden Stamboek
(NHSB), terwijl de vraag ruim meer dan het dubbele was.
Het totale hondenbezit nam vorig jaar volgens de cijfers
toe met ruim 200.000 honden van 1,7 naar 1,9 miljoen.
Groei aantal stamboomhonden
We zien gelukkig wel steeds meer dat verantwoorde
fokkers van stamboomhonden die de mogelijkheid hebben,
plannen maken om meer pups te gaan fokken. Het eerste
kwartaal van 2021 laat qua aantallen een duidelijk stijgende

lijn zien. Als deze trend doorzet, verwachten wij dit jaar uit te
komen op een groei van 5 procent met 37.500 stambomen
in totaal. Wij houden daarbij rekening met de seizoens
invloeden en een normalisatie van de vraag als de corona
maatregelen worden versoepeld.
Zorgvuldig
Wij zien ook dat veel fokkers van stamboomhonden
gelukkig zeer kritisch zijn en blijven bij de selectie van
puppykopers. De invloed van corona op puppyaankopen is
in de fokkerij van stamboomhonden dan ook beduidend
minder dan bij de handelaren en broodfokkers. Gezien deze
positieve ontwikkelingen zien wij met vertrouwen uit naar
de toekomst van de stamboomhondenfokkerij in Nederland.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?
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VIDEOPRESENTATIES GEZONDHEIDSBELEID RAAD VAN
BEHEER
Op de agenda van de Algemene Vergadering van 26 juni aanstaande staan drie onderwerpen voor het
voorgenomen gezondheidsbeleid: SNP-analyse, epilepsie en de FCI Limited Registration.
Op basis van de eerdere voorstellen die in 2020 aan u zijn
voorgelegd en de vragen en suggesties die daarop zijn
ontvangen, zijn er aangepaste voorstellen gemaakt. Deze
worden door drie bestuursleden uiteengezet in drie video
presentaties. De videopresentaties zijn tevens op papier na
te lezen. Op respectievelijk 6, 8 en 9 april jl. hebben we via

Els Siebel: Limited Registration

MS Teams online spreekuren gehouden, waarin de leden
vragen konden stellen over het voorgestelde gezond
heidsbeleid. Alle informatie vindt u op www.houdenvan
honden.nl/concept-gezondheidsbeleid. U vindt de items
Epilepsie, SNP-analyse en Limited Registration onder het
hoofdstuk ‘Voorstellen AV 26 juni 2021’.

Hildeward Hoenderken: epilepsie

Jakko Broersma: SNP-analyse

‘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 alge
mene 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.
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BESTUURSVERKIEZINGEN: LAAT UW STEM HOREN!
In de online Buitengewone Algemene Vergadering van 1 mei aanstaande vinden er verkiezingen plaats voor drie
vacante functies in het bestuur. Om onze leden een goed beeld te geven hebben wij de drie kandidaten gevraagd
zichzelf te presenteren door beantwoording van vijf dezelfde vragen. Zo ontstaat een uniform beeld van de
kandidaten en kunnen de leden een afgewogen keuze maken. Maak gebruik van uw stem en meldt u aan voor
deze online-BAV via het contactformulier op het besloten deel van onze website.
De vragen gaan over de belangrijkste motivatie van de
kandidaten om zich verkiesbaar te stellen, wat voor
bestuurder zij denken te zijn, wat de kynologie van hen
kan verwachten, wat zij goed vinden gaan in de kyno
logie en wat zij zouden veranderen, welke portefeuille(s)
zij ambiëren en hoe zij de toekomst van de rashond zien.
De kandidaten
In dit artikel geven we per kandidaat (achter hun naam
hun leeftijd en het ras/de rassen waar zij zich als lief
hebber mee bezighouden) alleen zijn/haar belangrijkste
motivatie voor deelname.
Frans Krijbolder (66)
In het dagelijks leven is Frans
werkzaam als communicatieadvi
seur. Zijn hondenrassen zijn de
Bracco Italiano en Spinone.
1. Wat is uw belangrijkste motivatie
om u kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie bij de Raad van Beheer?
‘Niet alleen reageren vanaf de zijlijn en initiatiefvoor
stellen indienen, maar zelf aan de knoppen zitten en
dingen voor elkaar krijgen.’
2. Wat voor type bestuurder bent u en wat kan de
k ynologie van u verwachten?
‘Ik hou van overlegstructuren. Maar ik kan me voorstellen
dat er momenten komen waarop er directe beslissingen
gevraagd worden. Ik zal ze nemen en er nadien verant
woording voor afleggen.’
3. Wat vindt u goed gaan binnen de kynologie? Wat zou u
willen veranderen binnen de kynologie?
‘De excessen, die zich hebben gemanifesteerd (ieder
kent ze wel) zijn voorbeelden van “het gaat niet goed”. Ik
wil graag dingen veranderen, te veel om te omschrijven.
Maar vooral communicatie naar leden, naar fokkers, naar
consumenten, naar overheid en instanties heeft de
laatste jaren veel te wensen overgelaten. Daar moet
serieus verandering in komen. Het bestuur van de Raad

van Beheer heeft een achterban, waar véél meer mee
overlegd moet worden. Deze achterban staat met de
‘poten in de klei’. De afstand tussen achterban en bestuur
moet weg. De Raad is er voor de achterban en het zal
zich dientengevolge ook zo moeten werken. Dáár wil ik
mee bezig. Het bestuur moet wel réactief blijven, initia
tieven nemen (samen met werk/adviesgroepen).’
4. Welke portefeuille(s) hebben uw speciale aandacht en
met welke ervaring en kennis denkt u invulling te kunnen
geven aan deze portefeuille(s)?
‘De portefeuilles Tentoonstellingen, Jachtzaken, Leden
zaken en Communicatie hebben mijn extra belangstelling.’
5. Hoe ziet u de toekomst van de rashond?
‘Zonnig! We moeten met zijn allen werken aan de veran
dering van de mindset van de consument: ‘Koop alleen
een erkende stamboomhond’ en ook werken aan
uitbreiding van (gelegenheids)fokkers in samenspraak
met rasverenigingen.’
Ilona Lodders (37)
In het dagelijks leven is Ilona zelfstandig ondernemer.
Haar hondenrassen zijn de Tibetaanse Spaniel, Tibetaanse
Mastiff, Dashond Ruwhaar en Newfoundlander.
1. Wat is uw belangrijkste motivatie om u kandidaat te
stellen voor een bestuursfunctie bij de Raad van Beheer?
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‘De belangrijkste reden dat ik mij
kandidaat wil stellen voor een
bestuursfunctie is dat ik mij graag
wil inzetten voor het behoud van
de rashond in Nederland. De
laatste jaren is de rashond veel
negatief in het nieuws geweest,
waardoor veel mensen niet weten
waarom ze juist wél voor een rashond met stamboom
zouden moeten kiezen.’
2. Wat voor type bestuurder bent u en wat kan de kynologie van u verwachten?
‘Als bestuurder vind ik samenwerking erg belangrijk, want
met een goede en vlotte samenwerking kan je veel
stappen maken en dingen bereiken.’
3. Wat vindt u goed gaan binnen de kynologie? Wat zou u
willen veranderen binnen de kynologie?
‘In de kynologie is er al veel aandacht voor de gezond
heid van de rashond en zijn fokkers al goed bezig. Echter,
veel mensen (waaronder de minister) zijn niet actief in de
kynologie en zijn daardoor niet op de hoogte van de
vorderingen die al gemaakt zijn en weten niet wat het
verschil is tussen een rashond en een look-alike. Dat is
erg jammer en daar zou meer aandacht aan moeten
worden besteed, zodat mensen juist wél weten waarom
ze voor een rashond zouden moeten kiezen.’
4. Welke portefeuille(s) hebben uw speciale aandacht en
met welke ervaring en kennis denkt u invulling te kunnen
geven aan deze portefeuille(s)?
‘Graag zou ik mij willen inzetten op het gebied van
fokkerij, keurmeesters, opleidingen en/of tentoonstel
lingen. Hier heb ik al veel ervaring mee, aangezien ik al
van kinds af aan ben opgegroeid met rashonden en dan
met name het fokken en het showen van rashonden.
Inmiddels heb ik alle kynologische opleidingen met goed
gevolg doorlopen en daarnaast ben ik vele jaren actief
betrokken geweest bij de organisatie van Dogshow de
Baronie. Hierdoor ben ik op de hoogte van wat er speelt
en daarom sluiten deze portefeuilles goed aan bij mijn
kennis en ervaring.’
5. Hoe ziet u de toekomst van de rashond?
‘Ik zie de toekomst van de rashond positief in, mits wij
(blijven) samenwerken om de rashond weer in een
positief daglicht te zetten en met zijn allen ervoor zorgen
dat we gezonde sociale rashonden blijven fokken.’

Raadar

Mark Wisman (36)
In het dagelijks leven is Mark
manager bij een IT-bedrijf. Zijn
hondenrassen zijn de Zwitserse
Witte Herder en de Bichon Frisé.
1. Wat is uw belangrijkste motivatie
om u kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie bij de Raad van Beheer?
‘Ik beleef ontzettend veel plezier aan een diversiteit aan
kynologische activiteiten, maar loop daarbij ook aan
tegen zaken die beter kunnen. Daar wil ik graag een
bijdrage aan leveren.’
2. Wat voor type bestuurder bent u en wat kan de
k ynologie van u verwachten?
‘Ik wil aan de slag! Continu een beetje beter voor de
rashond en leuker voor ons kynologen. Daarbij ben ik
een idealist, maar ook een realist. Daarmee bedoel ik dat
als het ideale plan niet kan of lukt, we aan de slag
moeten met het beste alternatief.’
3. Wat vindt u goed gaan binnen de kynologie? Wat zou u
willen veranderen binnen de kynologie?
‘Er gaan natuurlijk veel dingen goed, maar de livegang
van IT4Dogs vind ik echt een mijlpaal.
Vooral vanwege de toekomstpotentie. Zo kan het
bijdragen aan de kwaliteit van een stamboomhond, maar
ook de regeldruk verlagen. Dat laatste zou ik graag wat
aan doen.’
4. Welke portefeuille(s) hebben uw speciale aandacht en
met welke ervaring en kennis denkt u invulling te kunnen
geven aan deze portefeuille(s)?
‘Vanuit de werkgroep tentoonstellingen heb ik een plan
van aanpak opgesteld met verschillende initiatieven,
zoals meer diversiteit in tentoonstellingen en een natio
nale showcompetitie. Tijdens presentaties voor de TGVN
en VKK bleek hiervoor groot draagvlak. Ik zou dit plan
graag gaan realiseren.’
5. Hoe ziet u de toekomst van de rashond?
‘Wij moeten ons niet laten (af)leiden door het beeld dat
een kleine groep activisten in de media onterecht schetst
van de rashond. De enorme vraag naar zorgvuldig
gefokte puppy’s bewijst dat een veel grotere groep onze
rashond een warm hart toedraagt. Daar moet onze focus
liggen, die groep moeten we uitbouwen. Dan heeft de
rashond een mooie toekomst!’

Houden van honden
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Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

26 april

11 mei

26 mei

16 juni

7 juli

Nog geen datum

Hbo en wo
open

Doorstroomlocaties buiten
open

Ontvang thuis
max. 4
personen

Ontvang thuis
max. 6
personen

Ontvang thuis
max. 8
personen

Einde maatregelen

Sporten
binnen
toegestaan

Groepsgrootte max. 4
personen

Groepsgrootte max.
6 personen

Groepsgrootte max.
8 personen

Kunst- en
cultuurbeoefening
binnen
toegestaan

Doorstroomlocaties
binnen open

Overige
horeca open

28 april
Einde
avondklok
Ontvang thuis
max. 2
personen
Horeca buiten
open
Detailhandel
open

Uitbreidingen:
Sporten
buiten
Toegangstesten
toegestaan

Horeca voor
uit eten open
Culturele
instellingen
open
Uitbreidingen:
Sporten
binnen en
buiten

Evenementen
toegestaan

Uitbreidingen:
Horeca voor
uit eten
Overige horeca

Uitbreidingen:
Horeca voor
uit eten
Culturele
instellingen
Sporten
binnen en
buiten

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Evenementen
Culturele
instellingen
Sporten
binnen en
buiten

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351
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LANCERING NORMENMATRIX UITGESTELD
De lancering van de Normenmatrix, gepland voor 1 mei
aanstaande, is uitgesteld. Reden voor dit uitstel is dat
er binnen de vereniging de nodige verschillen van
inzicht zijn ontstaan over aanpak en toepassing van
de normenmatrix. Daarom wordt een en ander aan de
leden voorgelegd in de Algemene Vergadering (AV)
van 26 juni aanstaande.
Onlangs heeft het bestuur twee initiatiefvoorstellen met
betrekking tot de normenmatrix ontvangen. Enerzijds laat
dit zien dat het onderwerp door de kynologie als belang
rijk wordt ervaren. Anderzijds laat het zien dat we het niet

allemaal eens zijn op onderdelen. Uit de initiatiefvoor
stellen blijkt dat er op de volgende onderdelen duidelijk
heid en eventueel aanpassing moet komen:
→ wel/niet alleen gezondheids- en gedragsnormen in de
normenmatrix?
→ wel/niet rode kruis op stamboomdocument bij niet
voldoen aan de normen?
De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden
tijdens de Algemene Vergadering in juni en afhankelijk
hiervan wordt de nieuwe lanceringsdatum bepaald.
Zie verder op onze website

INTERVIEW MET VOORZITTER HILDEWARD
HOENDERKEN IN ‘DOGZINE’
Een uitgebreid interview met voorzitter Hildeward Hoenderken staat deze maand in het
tijdschrift Dogzine nummer 1 van 2021. Hij vertelt over zichzelf en geeft zijn visie op de
Nederlandse kynologie. Daarbij gaat hij onderwerpen als kortsnuitige rassen, onduidelijke
regels, outcross, de verdeelde kynologie en de toekomst van tentoonstellingen niet uit de weg.
Lees het hele artikel op onze website

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
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

10 nummers voor €

49,50

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

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!

Houden van honden
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REPORTAGE: EEN MAG-TEST VAN DICHTBIJ BEKEKEN
Onlangs woonden bestuursleden Els Siebel en Jakko Broersma een MAG-test bij (MAG=Maatschappelijk
Aanvaardbaar Gedrag). Een bijzondere ervaring op een vroege zondagochtend, waarvan zij hieronder verslag doen.
Geschiedenis
Ruim 20 jaar geleden dreigde naar aanleiding van
diverse bijtincidenten een aantal ‘hoogrisicorassen’ op
een zwarte lijst te komen en zelfs te worden verboden.
Een belangrijk onderdeel van de aanpak was het zorg
vuldig selecteren van ouderdieren om het doorgeven
van agressief gedrag te voorkomen. De statistieken
toonden duidelijk aan dat deze aanpak, samen met nog
wat aanvullende maatregelen, zorgde voor een sterke
vermindering van het aantal bijtincidenten.
Voor sommige rassen is een MAG-test verplicht om een
stamboom te kunnen aanvragen: American Staffordshire
Terriër, Argentijnse Dog, Rottweiler, Mastino Napolitano
en Fila Brasileiro. Zo willen we ongewenst (agressief)
gedrag bij deze rassen voorkomen. Als een nest niet aan
deze regels voldoet, geeft de Raad van Beheer geen
stambomen af en worden de honden niet ingeschreven
in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). De regels
kunnen per ras verschillen en zijn te vinden op:
www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/
fokken-en-gedrag.
Hoe gaat de test in zijn werk?
De MAG-test is een gevalideerde test en wordt volgens
een strikt protocol afgenomen. De hond moet aansluitend

zestien onderdelen uitvoeren: acht met zijn geleider en
acht met de geleider van de hond uit het zicht. De hele
test duurt ongeveer 20 minuten, en de beoordeling wordt
uitgevoerd door twee speciaal opgeleide keurmeesters.
Het vindt buiten plaats, op een omheind groot grasveld.
De test is zo ingericht dat alle honden een zo gelijk
mogelijke testomgeving hebben. Het is erg interessant om
te zien hoe de verschillende honden met de verschillende
situaties omgaan. Je ziet behoorlijke verschillen tussen
honden van hetzelfde ras maar ook tussen rassen onder
ling. Zo zagen we een Rottweiler die rustig en zelfverze
kerd met zijn baas een wandeling door het park maakte.
O ja, daar wilde iemand hem aaien of daar was opeens
een luide sirene die afging. De hond werd er hoogstens
nieuwsgierig van, maar was verder niet onder de indruk.
Andere honden vonden het merkbaar lastig als de baas uit
het zicht was en zochten steun bij het omgaan met zo’n
raar kind (een pop uiteraard) die hem langzaam passeerde.
Een American Staffordshire Terriër liep opgewonden en
druk kwispelend rond, eventuele spanning met een
vrolijke snoet weglachend - zo leek het.
De meeste eigenaren weten niet precies hoe het verloop
van zo’n test is maar door het zeer ervaren testteam
werden ze op hun gemak gesteld en kregen ze duidelijke
aanwijzingen.

DIRECTEUR PROMOOT OP RADIO 1 STAMBOOMHONDEN
Naar aanleiding van een actie van House of Animals tegen de malafide
hondenhandel op Marktplaats, nodigde het ochtendprogramma ‘Gaan’
(NPO Radio 1) op woensdagochtend 21 april jl. directeur Rony Doedijns
uit om te vertellen waar je op moet letten en hoe je aan een gezonde,
verantwoord gefokte hond komt.
Bekijk/beluister de uitzending
Houden van honden
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HULPHOND NEDERLAND: ‘SAMEN VOOR SANDY’
Zin in een gezellige middag vol muziek, spellen,
activiteiten en lekker eten? Op 29 mei aanstaande
bundelen zeven enthousiaste studenten van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hun krachten met
het evenement ‘Samen voor Sandy’. Met dit evenement
halen ze geld op voor de opleiding van hulphond Sandy,
die later ingezet kan worden om iemand te helpen met
bijvoorbeeld epilepsie, een fysieke handicap of PTSS.
Het belooft een onvergetelijke middag te worden vol
verschillende activiteiten, zoals spellen, een veiling, handi
caps ervaren, gastsprekers en nog veel meer! In verband
met corona is het nog afwachten of het evenement fysiek of
online gaat plaatsvinden. Wordt het online, dan kunt u een
‘Beleef het event’-pakket bestellen om het evenement naar
uw woonkamer te brengen. Kunnen we wel fysiek bij elkaar
komen, dan zal het museumpark van het Oorlogsmuseum in
Overloon worden omgebouwd tot een echte belevings
markt, vol met stands, muziek en gezelligheid.
Meer informatie op Instagram en op Facebook. Hier
worden wekelijks updates geplaatst met een kijkje achter
de schermen. Tot 29 mei!

Celebrate

Janny Offereins

Janny is al meer
dan 45 jaar een vooraa
nstaande persoo
binnen de Drents
nlijkheid
che Patrijshond.
De kennel van Groeve
is lange tijd toonaa
nbeek
ngevend gewee
st, waarbij de honden
in de showring als
zowel
in het jachtveld over
uitstekende kwalite
beschikken. Ook
iten
bestuurlijk gezien
is Janny actief gewee
Als bestuurslid en
st.
lid van de fokadv
iescom
missie van de
Vereniging de Drents
che Patrijshond,
secretaris van Rasgro
7/8, redacteur van
ep
de Nederlandse
kynologische pers
andere nevenfuncties
en vele
, heeft ze haar sporen
verdiend. Ze is onders
in de kynologie
cheiden met de
Gouden Erespeld
is erelid van de Verenig
en
ing De Drentsche
Patrijshond. Op
moment is ze adviseu
dit
r van de Drentsche
Patrijshonden Club
Nederland.
Diana Striegel
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Diana heeft ruim
25 jaar Stabijhounen
en sinds 2006 ook
Drentsche Patrijsh
een
ond. Af en toe heeft
ze een nestje gefokt
2001 slaagde ze
. In
voor haar alleree
rste keurmeesterex
Nederlandse Kooike
amen, ‘Het
rhondje’. Zeker vanaf
2011, tijdens de
PR van de Nederl
andse rassen tijdens
de Euro Dog Show,
lopen de Nederl
andse rassen als
een rode draad
het leven van Diana.
door
Gepassioneerd als
ze
is, is ze een jaar
later medeoprichte
r van het samenwerkin
gsverband De
Nederlandse Honde
nrassen. Op dit
moment is ze, naast
exterieurkeurmeester,
ook bestuurslid
van de Koninklijke
Nederlandse Kennel
club Cynophilia
en vervult ze een
nevenfuncties binnen
aantal
verschillende rasvere
nigingen.

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

bestel nu

Together
SINCE 1969

JAN NY OFF EREI
NS - SNO EK &
DIAN A STRI EGE
L - OSK AM
EEN UITGAV E VAN

BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
Meer informatie en bestellen via
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

LIVE LIFE WELL

www.eukanuba.nl

Houden van honden

9

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer 4 | april 2021

Raadar

De Raad van Beheer Youth (RvB Youth) is er voor kinderen, tieners, pubers, jong volwassen en jong
professionals. De club richt zich op het stimuleren van de jeugd op de kynologenclubs en organiseert diverse
activiteiten. Behalve tijdelijke werkgroepen voor de organisatie van onder andere een jaarlijks Zomerkamp en
Workshopdagen, zijn er vaste werkgroepen voor de wedstrijddisciplines Junior Agility en (Debutanten) Junior
Handling.
Het streven is om voor alle disciplines binnen de kynologie een Youth-programma op te zetten. Om dit allemaal te
kunnen uitvoeren is de Raad van Beheer op zoek naar

VRIJWILLIGERS (M/V)
Op dit moment bestaat de RvB Youth uit een
enthousiaste groep commissieleden. Om alle
activiteiten goed te kunnen organiseren en plannen
voor nieuwe evenementen uit te kunnen werken, zijn
naast commissieleden ook andere vrijwilligers nodig
om de handen uit de mouwen te steken.
Denk hierbij aan meehelpen op een evenement,
maar vooral ook aan de organisatie voorafgaand aan
een evenement, zoals verwerken van inschrijvingen,
uitwerken van dagprogramma’s, regelen van
workshopgevers en dergelijke.

Wij zoeken mensen:
→ met passie voor de kynologie en voor de jeugd
binnen de kynologie in het bijzonder, die bereid zijn
zich vrijwillig in te zetten voor activiteiten van de RvB
Youth;
→ die bij voorkeur een netwerk hebben binnen de
kynologie en bereid zijn dit aan te spreken voor
evenementen van de RvB Youth;
→ die bereid zijn één of enkele malen per jaar mee te
helpen aan het organiseren van (een) evenement(en).

Aanmelden
We horen graag wat je voor de RvB Youth kunt en wilt betekenen, stuur een e-mail naar:
rvbyouth@raadvanbeheer.nl

COMMISSIE AGILITY ORGANISEERT ONLINE
BRAINSTORMSESSIE
Op 21 maart jl. kwam een divers gezelschap van twintig ervaren en beginnende Agility-lopers uit alle windstreken
en agilitykeurmeesters online bijeen voor een brainstormsessie georganiseerd door de Commissie Agility. Doel
van de bijeenkomst was om op een aantal thema’s te discussiëren: waar zitten pijnpunten, welke ideeën leven er
voor verbetering en welke concrete acties zijn er al te bedenken.
Voorafgaand aan de sessie werd een enquête
gehouden onder alle agilitylopers met een licentie in
2020, onder andere om input te verkrijgen voor de
thema’s voor de sessie. Deze enquête is maar liefst
646 maal ingevuld! Er werd onder meer gesproken
over de dagindeling, het aantrekkelijker maken van de
competitie, debutanten en beginners, wijze van
promoveren, de gradenindeling, ‘na corona’ en meer.
De Commissie Agility is nu bezig met het uitwerken
van de uitkomsten van de brainstorm en het opzetten
van vervolgacties, waar de deelnemers aan deze
brainstorm ook weer bij betrokken zullen worden.
Houden van honden
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HONDENSPORT EN KYNOLOGENCLUBS: STAP VOOR STAP
TERUG NAAR NORMAAL
Op 13 april jl. presenteerde het kabinet het openingsplan waarin men gefaseerd schetst hoe we weer terug gaan
naar ‘normaal’ (zie pagina 6 van deze Raadar). In dit artikel de belangrijkste stappen voor de hondensport en
kynologenclubs.
→ 11 mei, stap 2: uitbreiding sporten
→ 26 mei, stap 3: verdere uitbreiding sporten
→ 16 juni, stap 4: verdere uitbreiding sporten,
evenementen toegestaan. Onder welke voorwaarden
en hoe, dat zullen wij in een later stadium vernemen.
→ 7 juli, stap 5: uitbreiding sporten en evenementen
→ Stap 6: einde maatregelen
Hier zijn nog geen data aan gekoppeld.

heidsregio; dit zit met name in de beoordeling of het wel/
niet om sport gaat. Zo werden wij benaderd door de
Utrechtse Rashonden Vereniging en KV Nieuwegein. Zij
werden van het kastje naar de muur gestuurd tussen hun
gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht. In overleg heeft
ook de Raad van Beheer contact opgenomen met respec
tievelijk de Veiligheidsregio en beide gemeentes. Uitein
delijk kregen beide kynologenclubs groen licht en kunnen
ze klein en coronaproof opstarten.

Uiteraard zijn alle genoemde data onder voorbehoud. In
de persconferentie van 13 april is aangegeven dat het per
week bekeken wordt. Wij hopen dat het einde van de
coronabeperkingen echt in zicht is. Heeft u nog vragen
over het opstarten van trainingen of van evenementen,
neem dan contact op met het kantoor van de Raad van
Beheer via leden@raadvanbeheer.nl of de desbetref
fende commissie.

‘Sportvereniging’
Onlangs liet de Kringgroep West-Friesland van de Dobermann Vrienden In Nederland (DVIN) weten dat zij hun
deuren per 17 april jl. weer mochten openen. ‘Dit is ons
gelukt doordat wij bij de gemeente aangekaart hebben
een sportvereniging te zijn. Ook hebben wij onze code
van de Kamer van Koophandel aangepast in sportvereni
ging. Misschien een tip voor de andere verenigingen?’

Kastje naar de muur
Momenteel verkeren veel kynologenclubs en verenigingen
in onzekerheid over het wel of niet mogen lesgeven in
kleine groepjes. De regels variëren per gemeente/veilig

Heeft uw kynologenclub of rasvereniging hulp nodig op dit
gebied? Laat het ons weten via leden@raadvanbeheer.nl
of bel met kantoor en vraag naar Michèle Taffijn.

OPLEIDINGEN: BFH-EXAMENS OP LOCATIE OPGESCHORT
Bij de examens van de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) hebben we nog steeds last van de
coronamaatregelen. Het is niet duidelijk wat er mag en wanneer dat eventueel verandert. Het voortdurende
plannen en dan toch weer afzeggen of verplaatsen is niet realistisch voor de mensen die het organiseren,
maar zeker ook niet voor de kandidaten. Daarom is besloten dat de examens op locatie (Modules 1 t/m 6 van
de Basiscursus Fokken en Houden van honden en Module 9 van de cursus Voortgezette Kynologische Kennis)
voorlopig geen doorgang vinden tot de maatregelen duidelijk ruimte hiervoor bieden.
Zodra het kan, worden examendata ten minste drie weken ervoor bekendgemaakt in de online overzichten.
Natuurlijk worden de kandidaten rechtstreeks door de organiserende vereniging op de hoogte gesteld. De examens
Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) gaan inmiddels wél gewoon door en worden digitaal afgenomen. Mensen die
zich op willen geven, kunnen dat doen op onze website. De opleidingen, locaties en verdere mogelijkheden vindt u
op de desbetreffende webpagina.

Houden van honden
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PLAN VAN AANPAK VARIëTEITSKRUISINGEN POEDEL
De Raad van Beheer staat positief tegenover variëteitskruisingen ten behoeve van genetische variatie. Toen er
vanuit de poedelfokkers vraag was naar de mogelijkheden hiertoe en de beide rasverenigingen – de Nederlandse
Poedelclub (NPC) en de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN) – bereid waren een Plan van Aanpak
op te stellen, kwam men onlangs tot overeenstemming.

Dwergpoedel

Op dit moment komt de Poedel voor in zeven variëteiten:
vier formaten waarvan er drie in twee kleurgroepen
worden verdeeld in de fokkerij. Volgens de afspraken die
NPC, EGCN en Raad van Beheer maakten, mogen de
formaten ‘Toy x Dwerg’ en ‘Dwerg x Middenslag’ gecombi
neerd worden. Daar zijn eisen aan verbonden: toegestaan

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

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer

zijn variëteitskruisingen tussen teef en grotere reu
waarvan de reu is ingeschreven in de naastgelegen
grotere variëteit dan de teef; voorwaarde is wel dat de reu
niet meer dan 5 cm groter is dan de teef. Voor dergelijke
combinaties moet bij de dekaangifte een toestemming van
de rasvereniging worden meegestuurd. De nakomelingen
worden in eerste instantie in het formaat van de moeder
ingeschreven, maar kunnen desgewenst vanaf 12
maanden worden overgemeten en eventueel naar een
andere variëteit worden overgeschreven.
Ook bij de kleuren, die momenteel in twee groepen
worden verdeeld, mogen de kleurgroepen (zwart-witbruin en grijs-abrikoos-rood) voortaan uitgewisseld
worden. De kleurenvariëteiten mogen bij alle formaten
worden uitgewisseld. Wel is ook hiervoor toestemming
van de rasvereniging vereist. De kleur van de nakome
lingen wordt bij het chippen bepaald.
De nieuwe regels treden per 1 mei in werking en het is de
bedoeling dat het Plan van Aanpak elke drie jaar wordt
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

DEZE MAAND IN
‘ONZE HOND’:
ALLES OVER DE SNP-CHIP
In het glossy
hondenmagazine Onze
Hond verschijnt eind april
een uitgebreid artikel
over de volgende stap
in DNA-onderzoek bij
stamboomhonden: de
SNP-chip. In dit artikel
vertelt Leanne van de Goor
van VHLGenetics wat het
is, hoe het werkt en wat op
termijn de mogelijkheden
zijn. Uiteindelijke doel is
natuurlijk een nóg gezondere stamboomhond.
Lees het hele artikel op onze website

Houden van honden
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ONDERSTEUNING FOKKERS OM TE VOLDOEN AAN
EXTERIEUREISEN
Regelmatig vragen fokkers ons hoe zij kunnen voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR) van hun
rasvereniging als het gaat om de exterieur-eisen. In de Raadars van juni en november 2020 hebben we daar ook al
over bericht. Hierbij nogmaals de werkwijze in kort bestek.
Soms moet een hond een fokgeschiktheidskeuring onder
gaan. Sommige rasverenigingen hebben daar in hun VFR
echter geen mogelijkheid toe opgenomen. Deze rasvereni
gingen bieden we een alternatief: met gebruikmaking van
artikel 9.3 VFR kan men namelijk – bij wijze van uitzondering
– wél een fokgeschiktheidskeuring organiseren. Op die
fokgeschiktheidskeuring kunnen geen kwalificaties aan de
honden worden gegeven. Er kan alleen bepaald worden of
de hond wel/niet geschikt is voor de fokkerij. Verder advi
seren we zo’n fokgeschiktheidskeuring te laten uitvoeren
door twee keurmeesters, omdat het doorgaans een alterna

tief is voor tweemaal een Zeer Goed op een show.
Tot slot blijft het belangrijk dat de rasverenigingen de
richtlijnen van het RIVM en de overheid in acht nemen,
waaronder de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatre
gelen. Tevens wordt geadviseerd om mondkapjes te
gebruiken, zowel door de officials als de deelnemers.
Wilt u als fokker voldoen aan de exterieur-eis uit het VFR
vraag dan uw rasvereniging om binnen de hierboven
geschetste mogelijkheden een fokgeschiktheidskeuring te
organiseren.

AANVRAAG PROEFEVENEMENT HELAAS
NIET GEHONOREERD
De Raad van Beheer probeert op alle mogelijke manieren de hondensport te
ondersteunen en wegen te vinden om evenementen toch door te laten gaan.
Zo deden wij 8 april jl. een poging om de hondensport te kandideren voor een
proefevenement bij Fieldlab Evenementen. Helaas kregen we nul op het rekest.
Het antwoord van Fieldlab: ‘Wij krijgen iedere dag een
grote hoeveelheid voorstellen en waarderen dat zeer.
Het vervolg onderzoeksprogramma richt zich in de
komende periode op schaalvergroting, verbreding en
verdieping. De keuze voor de evenementen en locaties
waar deze onderzoeken plaatsvinden, is inmiddels
gemaakt in samenspraak met de onderzoekinstellingen
en de bij Fieldlab Evenementen betrokken partijen.

Nieuwe initiatieven kunnen daarom niet meer ingebracht
worden. Meer informatie over Fieldlab Evenementen vind
je via www.fieldlabevenementen.nl.’
Uiteraard blijven we alle mogelijke andere wegen bewandelen om toch zo snel mogelijk weer met de hondensporten en andere evenementen aan de gang te gaan.
Zie ook onder ‘Stap voor stap terug naar normaal’, elders
in deze Raadar.
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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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BRITA VAN URK MET PENSIOEN
Op woensdag 31 maart jl. namen wij coronaproof (dus op gepaste
afstand) afscheid van onze collega Brita van Urk. We deden dat dankzij
het geweldig mooie weer buiten, op de parkeerplaats achter ons
kantoorpand aan de Emmalaan in Amsterdam. Daar was er voldoende
ruimte om Brita op sfeervolle wijze in het zonnetje te zetten.
Brita trad op 12 juni 2000 in dienst op de afdeling Stamboekhouding van de
Raad van Beheer. Ze is derhalve bijna 21 jaar voor ons actief geweest. Brita
was een echte teamspeler: collegiaal, loyaal, multi-inzetbaar en altijd bereid
anderen te helpen. Een harde werker en mede daardoor ook zeer gewaar
deerd. De extra ondersteuning die zij bood toen het ‘alle hens aan dek’ was
rondom de lancering van IT4Dogs, was zeer lovenswaardig en bijzonder.
Brita had immers al eerder met pensioen kunnen gaan, maar wilde graag de
lancering van IT4Dogs meemaken. Van dit aanbod hebben wij dan ook
dankbaar gebruikgemaakt. Maar nu was het dan toch echt zover: Brita is
definitief met pensioen en kan nu nog meer genieten van haar twee doch
ters en kleinkinderen. We wensen haar een geweldig mooie tijd toe!

‘RAAD HET RAS’ april: STABIJHOUN
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 april is Stabij
houn. Winnaar van deze maand is Anne
miek Wiggers uit Eibergen. Zij heeft haar
prijs inmiddels in ontvangst genomen.
Gefeliciteerd!

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.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Houden van honden
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IN MEMORIAM HETTY GREVELT
Op 23 maart jl. overleed op 64-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, Hetty Grevelt. Hetty was vooral bekend
door de Afghaanse Windhonden die ze onder de kennelnaam ‘El Kharaman’ fokte. Haar moeder, Hemmechien
Grevelt, was in 1966 met het fokken begonnen en Hetty nam het in 2005 over.
De El Kharaman-Afghanen behaalden vele titels, niet alleen op het hoogste niveau op
tentoonstellingen, maar ook op renbanen en in coursingwedstrijden. Hetty kon intens
genieten van de prestaties van haar honden, maar toonde ook altijd oprechte belangstel
ling voor andere deelnemers. Ze was daarnaast keurmeester van rasgroep 10, de Wind
honden, en keurmeester voor de half-windhonden uit rasgroep 5. Ze was vele jaren
bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere
Oosterse Windhondenrassen.
Hetty was jarenlang betrokken bij kynologische opleidingen zoals AKK en E&B. Met veel
enthousiasme en aandacht voor de cursisten gaf zij les. Ze was een enthousiaste, warme en
betrokken kynologe die we zeer zullen missen. We wensen haar zoon en overige familie heel
veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

In Memoriam Martin Alferink
Op 10 april jl. overleed Martin Alferink, leraar en kynoloog in hart en nieren. Als kynoloog gebruikte Martin
zijn didactische vaardigheden voor het geven van de cursus Kynologische Kennis 1 en 2, onder andere bij de
Kynologenclub Nijmegen en Waalwijk.
Jarenlang gaf Martin samen met zijn vrouw de Raad van Beheer-cursus Exterieur en
Beweging, het voortraject voor keurmeesters. Als keurmeester, als redacteur van
“Onze Hondenwereld” en als bestuurder van diverse rasverenigingen zette Martin
zich met tomeloze energie in voor de kynologie. Hij was dan ook benoemd tot
ere-keurmeester en drager van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer. Ruim
tien jaar heeft hij samen met zijn vrouw ook als tatoeëerder/chipper voor de Raad van
Beheer gewerkt. Nadat hij twaalf jaar geleden werd getroffen door een herseninfarct,
raakte zijn rol in de kynologie op de achtergrond. Waar mogelijk was hij echter nog
aanwezig bij clubmatches van de Nederlandse Newfoundlander Club en de Vereni
ging voor de Berner Sennenhond. Hij is tot het einde blijven genieten van waterwerk
en uitjes op de Berendonck met Newfoundlander Jutta. Wij wensen zijn echtgenote,
zoon en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

Houden van honden
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IN MEMORIAM REVAZ KHOMASURIDZE
Op 11 april jl. overleed plotseling en op veel te jonge leeftijd onze Russische
collega-kynoloog Revaz Khomasuridze. Revaz was een topkynoloog en
fokker van Franse Bulldoggen, een ras dat hij met zijn fokkerij door de jaren
heen sterk heeft verbeterd.
Als allround keurmeester was Revaz zeer gezien en heeft hij over heel de
wereld rashonden mogen keuren. Zijn werk en inzet voor en betrokkenheid bij
de Russische Kennelclub (RKF) is op vele terreinen geweest. Revaz had ook
een bijzondere, hechte band met Nederlandse hondenwereld. Zo importeerde
hij in het verleden veel Franse Bulldoggen uit Nederland, die aan de basis
stonden van zijn fokkerij. Revaz had veel respect en waardering voor de
kwaliteiten en inzet van de Nederlandse rashondenfokkerij. Wij wensen zijn
nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

IN MEMORIAM TINEKE ANTONISSE-ZIJDA
Op 3 april jl. overleed op 76-jarige leeftijd Tineke Antonisse-Zijda. Vanaf eind jaren zestig beoefende ze de jacht
samen met haar vroeg overleden man Co, vooral met Chesapeake Bay Retrievers. Na het overlijden van Co nam
ze succesvol deel aan veldwedstrijden en jachthondenproeven. Toen ze besloot te gaan fokken, koos ze voor
Golden Retrievers en volgde ze Britse Field Trial-lijnen. Veel honden uit haar kennel ‘Van De Woudstreek’ bleken
uitstekende jachthonden en top-wedstrijdhonden.
In de eerste helft van de jaren zeventig werd Tineke keurmeester voor de
jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden voor spaniels en retrievers. Als
keurmeester was ze scherp, attent en beslist. Haar stijl van keuren werd alom
gewaardeerd. In de jaren tachtig werd ze aangesteld als lid van het Field Trial
Comité en later afgevaardigde in de Commissie Retrievers van de FCI. Jarenlang
was zij wedstrijdsecretaris in het bestuur van de Nederlands Retriever Club. Bij
haar afscheid werd zij benoemd tot erelid. Tineke schreef meerdere artikelen en
boeken over de training van jachthonden.
In 1998 werd Tineke door de Raad van Beheer geëerd met de Gouden Eres
peld. Vlak na de eeuwwisseling stopte ze met fokken, voorjagen, keuren en
besturen en ging helemaal, professioneel, voor het opleiden. In veel Europese
landen gaf zij workshops, seminars en masterclasses. Internationaal worden
haar seminars en boeken hoog gewaardeerd. We wensen haar familie heel
veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

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.
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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

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.

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

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face
book-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like
en share onze berichten op Facebook.

wordt later bekendgemaakt

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle keuring
sevenementen 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
Actief met je maatje!

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

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

houden van rashonden

De bijzondere band tussen
fokker en rashonden zal
ook deze tijden doorstaan.
De Raad van Beheer steunt
alle rashondenfokkers
in deze tijd.
www.houdenvanhonden.nl

