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Oproep: nomineer een Senior Stamboomhond van 
de maand

Vanaf januari 2023 zetten we in de Raadar en op 

Facebook iedere maand een ‘senior stamboomhond’ 

in het zonnetje. Iedere maand is een andere rasgroep 

aan de beurt om honden uit te nomineren. We starten 

in januari met Rasgroep 1: Herdershonden, in februari 

Rasgroep 2 en zo verder tot en met rasgroep 10. Aan 

het einde van het jaar kiezen we uit alle maandelijkse 

winnaars de ‘Senior Stamboomhond van het Jaar’.  

Met deze verkiezing laten we zien dat onze zorgvuldig 

gefokte stamboomhonden gezond oud kunnen worden. 

Help ons daarbij en nomineer een senior hond. Iedereen 

kan per rasgroep een senior stamboomhond nomineren, 

maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 →  De hond moet een stamboomhond zijn, ingeschreven in 

het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). 

 →  De hond heeft geen fokbeperking of limited registration. 

 →  Er hoeft niet met de hond gefokt te zijn, maar het moet 

wel een ‘waardig vertegenwoordiger’ zijn van het ras. 

 →  De hond is minimaal 10 jaar oud, bij grote rassen 

minimaal 8 jaar oud.

 →  We zijn op zoek naar honden ‘met een verhaal’. Dat kan 

betekenen dat de hond nog heel vitaal is, bijvoorbeeld 

op hoge leeftijd nog erg actief is (of is geweest) in 

sport of met andere activiteiten. Hoe leuker en 

aansprekender het verhaal, des te groter is de kans dat 

de hond gekozen wordt.

Foto’s

Stuur altijd één of maximaal twee duidelijke digitale foto’s 

in. Als de hond gekozen wordt, plaatsen we de foto bij 

het item in de Raadar en op onze Facebook-pagina.

Nomineren

Honden nomineren kan tot de 15e van de maand, voor de 

rasgroep die dan aan de beurt is. Dus tot 15 januari 2023 

voor Rasgroep 1 Herdershonden, tot 15 februari voor 

Rasgroep 2 Dogachtigen enzovoort. U kunt uw nominatie 

e-mailen naar jm.poster@raadvanbeheer.nl. We zijn  

heel benieuwd naar uw inzendingen!
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Senior stamboomhond Mechelse Herder Tazu van onze 

‘hoffotograaf’ Ron Baltus en CKI-commissielid Eline Teygeler. 

Ron: ‘Op zijn leeftijd van 13,5 jaar doen we veel minder dan 

toen hij jonger was. Zijn hoofd wil het graag, maar het lichaam 

werkt niet altijd meer mee. Het enthousiasme en de gedreven-

heid van de Mechelaar zit er echter nog steeds in; wij genieten 

hopelijk nog lang van hem in redelijke gezondheid.’
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KOM DIT WEEKEND KIJKEN: HOND2022 IN LEEUWARDEN

Van 25 tot en met 27 november organiseert de Raad van Beheer in de WTC Expo te Leeuwarden het evenement 

HOND 2022, met de Fryslân Cup, de Winner Show en Agility-sportwedstrijden als eyecatchers. Dat betekent dat 

bij het verschijnen van deze Raadar de Fryslân Cup al bezig is. Heeft u die gemist, kom dan in elk geval op 26 en/of 

27 november nog een kijkje nemen!

De kern van HOND2022 wordt gevormd door de 

hondenkeuringen in zo’n 35 keuringsringen. Kwaliteit is 

het sleutelwoord: de expositieringen zijn ingericht met 

tapijt op de vloer, met mooie ringzuilen, fraai gedekte 

ringtafels enzovoort. In de erering vinden iedere dag 

van het evenement FCI Agility-wedstrijden plaats, die 

tot ongeveer 14.00 uur duren. Bovendien zijn er twee 

demonstratieringen waar op zaterdag en zondag 

gedurende de hele dag Dog Dancewedstrijden worden 

gehouden. En uiteraard zijn er in deze ringen demon-

straties met  Hoopers, Jachthondentraining, Dog 

Frisbee, FCI Obedience, Hulphond, Warming up & 

Cooling Down. Of neem een kijkje in het Rashonden-

dorp, met stands van rasverenigingen die hun ras 

promoten, maar ook stands waar u allerhande 

 accessoires voor de hond kunt kopen. 

Ticket bestellen

Op www.hond2022.nl kunt u entreetickets kopen. Bij het 

bestellen vindt u ook precies waar welke rassen gekeurd 

worden. Zeker voor mensen die honden van hun favo-

riete ras willen zien, of aspirant-pupkopers die zich willen 

oriënteren, is dat handig. Dus bent u op zoek naar een 

hond en wilt u de allermooiste rashonden in actie zien en 

met onze fokkers in gesprek, breng dan zeker een 

bezoek aan HOND2022!

Het kan weer! Gezellige drukte en genieten van honden, zoals hier rondom de erering...

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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



3Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 13   |   november 2022 Raadar

EERSTE NEDERLANDSE NESTJE DEENS-ZWEEDSE 
BOERDERIJHONDEN GEBOREN

Op 9 september jl. werd in de ‘Dutch Angels’-kennel van Desiree en Maurice van Grieken in Landgraaf (L.) het 

eerste nestje Deens-Zweedse Boerderijhonden geboren. Het gaat om zeven gezonde pups, die inmiddels allemaal 

een baasje hebben gevonden. ‘We hadden al aanvragen toen onze moederhond Freya zelf nog een pup was!’

De Deens-Zweedse Boerderijhond is nog zeer zeldzaam in 

Nederland. Volgens fokker Desiree van Grieken zijn er in 

Nederland niet meer dan twintig exemplaren. Het is een 

kleine, compacte hond met gladde vacht die qua uiterlijk 

wel aan de Jack Russell doet denken, maar dan een grote 

uitvoering daarvan. De schofthoogte ligt tussen de 30 en 

40 cm. Het ras, dat in Zweden al bestaat sinds de late 

Middeleeuwen, is ingedeeld in Rasgroep 2: Pinschers, 

Schnauzers, Molossers en Sennenhonden. In de landen 

van oorsprong, Denemarken en Zweden, is het ras vrij 

populair en heet hij officieel “Dansk-Svensk Gårdshund”. 

Op zoek naar ander ras

De familie Van Grieken fokte oorspronkelijk 

Chihuahua’s, maar stapte na ruim tien jaar over op de 

Deens-Zweedse Boerderijhond. Desiree: ‘De Chihuahua 

is een moeilijk ras om te fokken, waarbij nogal eens iets 

mis kan gaan. Toen we in 2018 een moederhond 

verloren, was dat de spreekwoordelijke druppel. We 

besloten om te zien naar een ander ras om mee te 

fokken. We zochten een hond met een vergelijkbaar 

karakter maar met iets meer formaat. Steekwoorden: 

kortharig, gemoedelijk, baasgericht en aanhankelijk. Dat 

was best moeilijk, totdat we een keer op een show in 

Duitsland de Deens-Zweedse Boerderijhond zagen.’ 

Desiree dacht eerst met een grote Jack Russell van 

doen te hebben. ‘Ik kende het ras nog niet, maar het 

was precies het ras dat we zochten. Via nadere bestu-

dering en gesprekken met fokkers zijn we ons steeds 

meer gaan verdiepen in deze mooie, robuuste honden. 

Op een show in Groningen, februari 2020, leerden we 

een Deense fokker kennen die ons in contact bracht 

Lees verder op p. 4

De pups van een week veilig bij moeder Freya

De pups zijn hier alweer wat ouder...

De twee pups die Desiree zelf heeft gehouden...

Desiree is helemaal blij met dit mooie nestje
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met een andere Deense fokker. Die had nog een pup in 

de aanbieding en dat was onze Freya – de moeder van 

het huidige nestje.’ 

Covid-19

Om Freya naar Nederland te krijgen was nogal een 

uitdaging, mede door de coronacrisis. Desiree: ‘Uiteinde-

lijk lukte het haar na het nodige gedoe in mei 2020 naar 

Nederland te krijgen... Met Freya zijn we gaan fokken, de 

vaderhond vonden we in Denemarken.’ Het was een 

schot in de roos: toen Freya nog een pup was, werden ze 

al benaderd door mensen met de vraag of ze met haar 

gingen fokken. ‘Toen we dat inderdaad gingen doen, 

kregen we veel aanvragen’ vertelt Desiree. ‘Je kunt 

begrijpen dat ik de pups dus al voor de geboorte kwijt 

was! Twee hebben we er zelf gehouden, om later weer 

verder mee te fokken.’ De Deens-Zweedse Boerderijhond 

is een gezond ras, waar in de landen van herkomst geen 

verplichte gezondheidsonderzoeken voor gelden. 

Controle op patella luxatie wordt aanbevolen, maar er zijn 

geen erfelijke aandoeningen binnen het ras bekend. Een 

aanwinst voor Nederland!

PETscan 
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

Erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken zijn de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Met een goed fokbeleid kan veel leed 
bij gezelschapsdieren voorkomen worden. Onderzoekers van het ExpertiseCentrum  
Genetica van de faculteit Diergeneeskunde werken hieraan. Dierenklinieken en dierenzieken-
huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het mo-
nitoren van gezondheidsproblemen bij honden 
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica ver-
zamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen 
uit het hele land, meet de belangrijkste ziekten 
per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed 
te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen we? 
Het ExpertiseCentrum Genetica van de facul-
teit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses, 
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de 
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier. 
De gegevens worden opgeslagen in de data-
base van PETscan bij de Universiteit Utrecht. 
Uw naam of adresgegevens worden niet gere-
gistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar  
www.diergeneeskunde.nl/genetica

IN ‘ONZE HOND’: MEEST HONDVRIENDELIJKE GEMEENTE 
IS TEYLINGEN

In het hondenmagazine Onze Hond van komende maand staat een 

uitgebreid artikel over de verkiezing van de Meest Hondvriendelijke 

Gemeente, georganiseerd door de Raad van Beheer in samenwerking met 

de Koninklijke Hondenbescherming. Het artikel gaat in op de systematiek 

van de verkiezing en focust daarnaast op de uitreiking van de trofee aan 

winnende gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond). 

Lees het artikel in Onze Hond of op onze website

In Nederland leven zo’n 1,9 miljoen honden. Dat 
betekent dat één op de vijf huishoudens een hond 
heeft. Voor iedere hondenliefhebber is het dan 
ook van groot belang dat zijn of haar gemeente 
een goed hondenbeleid hanteert. Om dit te 
stimuleren, lanceren de Raad van Beheer en de 
Koninklijke Hondenbescherming een nieuw 
initiatief: de jaarlijks verkiezing van de meest 
hondvriendelijke gemeente van Nederland. 

Hondenbeleid
Hondvriendelijk gemeentebeleid dient niet alleen 
gericht te zijn op het zorgen voor voldoende 
faciliteiten, zoals speciale hondenpoepafvalbak-
ken en gratis poepzakjes, maar ook op het 
creëren van een acceptabel aantal losloop- en 
uitlaatgebieden. Daarnaast is het essentieel dat er 
een echte dialoog is tussen de gemeente, honden-
bezitters en niet-hondenbezitters om eventuele 
problemen samen op te lossen. 
Gelukkig is in veel gemeenten de hondenbelas-
ting al afgeschaft. De Hondenbescherming en de 
Raad van Beheer zijn tegen de hef� ng van deze 
belasting als die alleen wordt gebruikt voor 
algemene middelen. Als doelbelasting kan de 
belasting zinvol zijn, omdat de opbrengsten dan 
ten goede komen aan voorzieningen voor honden 
en hun eigenaren. Helaas wordt de belasting 
hiervoor maar zelden gebruikt. In de beoordeling 
van genomineerde gemeenten is naar dit aspect 
dan ook goed gekeken. 

Teylingen meest
hondvriendelijke gemeente
Op Werelddierendag, 4 oktober, werd gemeente Teylingen door de Raad van Beheer 
en Koninklijke Hondenbescherming uitgeroepen tot meest hondvriendelijke gemeen-
te van Nederland. Na een oproep aan hondenliefhebbers werden er vijftien gemeen-
ten genomineerd. Een jury van deskundigen selecteerde drie gemeenten die nader 
werden onderzocht en beoordeeld. Gemeente Teylingen kwam als beste uit de bus.

Top drie
Om te weten welke gemeenten goed werken aan 
een afdoend hondenbeleid, deden de Raad van 
Beheer en de Hondenbescherming een oproep 
onder 30.000 hondenliefhebbers om de gemeente 
van hun keuze te nomineren. Uit de binnengeko-
men nominaties koos de jury een top drie: in 
willekeurige volgorde de gemeenten Dronten, 
Heemstede en Teylingen. Uiteraard is veel tijd en 
energie gestoken in het beoordelen van deze drie 
gemeenten. Een team van beoordelaars en een 
videoploeg zijn er poolshoogte gaan nemen en 
hebben zorgvuldig kennisgenomen van de 
belangrijkste voorzieningen voor honden. Daar 
kwamen verwachte, maar ook verrassende zaken 
uit naar voren, waardoor de keuze voor de 
winnaar duidelijk werd. Een zo’n verrassing was 
dat er in een bepaalde gemeente wel losloop-
gebieden waren aangewezen, maar dat die vaak 
ook werden doorkruist door � etspaden – wat met 
elkaar in con� ict is. 
De video’s uit de drie gemeentes zijn gepubli-
ceerd op de socialmediakanalen en websites van 
de Raad van Beheer en de Hondenbescherming, 
waarna leden en geïnteresseerden de video’s 
konden ‘liken’. Deze likes telden voor een derde 
mee in de uiteindelijke beoordeling.

Teylingen wint!
Uiteindelijk koos de jury, bestaande uit deskundi-
gen van de Hondenbescherming en de Raad van 
Beheer, Teylingen tot winnaar van 2022. In 
Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) 
zijn in verhouding tot het inwonersaantal en 
oppervlakte de meeste losloopgebieden voor 
honden. De gemeente heeft omheinde losloop-

ten genomineerd. Een jury van deskundigen selecteerde drie gemeenten die nader 
werden onderzocht en beoordeeld. Gemeente Teylingen kwam als beste uit de bus.

Staand v.l.n.r.: wethouder 
Heleen Hooij, directeur Raad 

van Beheer Rony Doedijns, 
Hondenbescherming-direc-
teur Daphne Groenendijk, 
RvB-voorzitter Hildeward 
Hoenderken en wethouder 

Reny Wietsma. Zittend: 
hond Syb en presentatrice 

Annemarie Brüning.

Raad van Beheer-dicteur Rony Doedijns wordt geïnterviewd 
door presentatrice Annemarie Brüning.

RAADAR XL RAADAR XL
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Tekst: Jan Dobbe| Foto’s: Kynoweb/Ron Baltus.

STICHTING PLATFORM 
HONDENVRIENDEN 
Stichting Platform Hondenvrien-
den overlegt met de gemeente 
Teylingen over maatregelen voor 
honden, met name over de fel-
begeerde losloopgebieden. 
Woordvoerder Van der Vlist: 
“Wij bevorderen dat losloopgebie-
den al in de planning van nieuw-
bouwwijken worden meegeno-
men. Maar meer in het algemeen 
overleggen we met de gemeente 
waar verbeteringen in het honden-
beleid mogelijk zijn, en of er ook 
nog extra losloopgebieden kunnen 
komen.” Inmiddels heeft de 
gemeente Teylingen al zo’n 
twintig losloopgebieden.
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KORT VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP SPEURHONDEN 
IN POLEN 

Van 11 – 16 oktober vond in Polen het Wereldkampioenschap voor Speurhonden plaats. Voor Nederland namen 

Roland Scholten met Sky (Sita von Meerblick) en Lilianne Voogd van Dijk met Zara van den Ronden Hoek deel. Het 

werd een bijzonder evenement met speurfanaten uit 25 verschillende landen. 

Het was in deze roerige tijd geen geringe opgave om dit 

WK te organiseren. Polen is als buurland van Oekraïne 

ongewild betrokken bij de oorlog in deze regio. Om die 

reden is het evenement verplaatst van april naar oktober 

en tevens naar een locatie verder van de grens met 

Oekraïne af. Desondanks is de organisatie erin geslaagd 

een goed verlopend toernooi te realiseren. Volgend jaar 

is Finland gastheer van het toernooi.  

Pittig

Het was een pittig kampioenschap: in vijf dagen tijd 

werden bijna 100 sporen gelopen van ongeveer 1.200 

meter! De Poolse organisatie kon een beroep doen op 

een goed geolied team van spoorleggers die hun taak 

perfect hadden uitgevoerd. Keurmeesters Jiri Lasik uit 

Tsjechië en Saso Cvek uit Slovenië beoordeelden de 

deelnemers strak en fair. 

Sporen

Elke deelnemer moest twee sporen uitwerken op twee 

verschillende ondergronden. En dat is in het najaar 

geen kleinigheid. Het wild en de droogte speelden een 

grote rol in het wel of niet rondkomen van de hond. 

Uiteindelijke slaagde er maar twintig van de 43!

Hond Zara van Lilianne Voogd van Dijk moest als 

eerste haar spoor uitwerken op akker. Met een mooie 

82 punten kwamen ze tevreden van het veld. Hond Sky 

van Roland Scholten had problemen met de wildsporen 

en kon helaas haar eerste spoor op de koolbeplanting 

niet uitwerken.

Lilianne Voogd van Dijk met Zara

Lees verder op p. 6

Lilianne en Zara bezig op de akker...

Lilianne en Zara speuren in de koolplanten

Hond Sky van Roland Scholten (midden) had problemen met 

de wildsporen
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Goede resultaten

Op vrijdag waren Lilianne en Zara weer aan de beurt, 

deze keer in de koolplanten. Het harde werken van Zara 

werd beloond met 92 punten en Lilianne kon daar alleen 

maar zeer blij mee zijn. Individueel eindigde het duo op 

een verdienstelijke twaalfde plaats, met 174 punten.

Zaterdagmiddag kwamen Roland en Sky in actie op hun 

tweede spoor, deze keer op akker. Gelukkig kon Sky dit 

spoor wel tot het eind uitwerken. Het was lastig en ze 

heeft heel hard moeten werken, maar met 90 was 

Roland tevreden. 

Winnaars

De overwinning ging dit jaar overtuigend naar het team 

uit Slovenië, dat zowel in het individuele als in het 

landenklassement met 194 en 191 punten niet meer in te 

halen was. 

Een rashond met epilepsie of een 
erfelijke aandoening?

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

 

meldpunt
erfelijke aandoening

Help mee!

meldpunt
erfelijke aandoening

HET BESTE  
VOOR UW PUP. 

HET BESTE  
VOOR U ALS 

FOKKER!
Want via ons Eukanuba Fokker 
waarderingsprogramma spaart u 
automatisch voor mooie prijzen, 
cadeaus óf korting op het hele  
assortiment Eukanuba voeding. 
Wat u daarvoor moet doen?  
Registreer u nu voor de  
GRATIS Eukanuba Puppy app!

Meer weten? 

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Download

NU!

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

Lilianne en Roland met Zara en Sky...
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GESLAAGDE SESSIE KENNIS TOUR: GANGWERK IN 
BEWEGING

Op zaterdag 29 oktober verzorgden Dick Rutten en Rob Douma in De Schimmel 

1885 te Woudenberg de Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk in beweging’. De sessie, 

die bestond uit een ochtend- en een middagdeel, werd zeer goed beoordeeld door 

de deelnemers. Voor de inhoud van de sessie gaf men een 8,8 en de sprekers 

kregen zelfs een 9,2!

Waar kijkt een keurmeester naar tijdens show en hoe 

beoordeelt deze in grote lijnen gangwerk – en dan vooral 

functioneel gangwerk? Welke verschillen zijn er hierbij 

tussen verschillende rassen en hoe zijn deze te verklaren 

vanuit het oorspronkelijke doel van dat ras? Door middel 

van praktijkvoorbeelden, ondersteund met beeldmate-

riaal, werd er tijdens deze lezing een tipje van de sluier 

opgelicht over hoe een keurmeester te werk gaat en de 

verschillende (rasgebonden) aspecten waarmee hierbij 

rekening wordt gehouden.

CHIPPER IN ACTIE BIJ HERDERSHONDEN IN DRENTS-
FRIESE WOLD

Raad van Beheer-chipper Sijkje Winter had onlangs 

een mooie opdracht in het Drents-Friese Wold. 

Ze moest daar in natuurgebied Aekingerzand drie 

speciaal opgeleide Berghonden van de Maremmen en 

Abruzzen (Maremmers) controleren, die uit Italië zijn 

geïmporteerd voor de bescherming van schapen tegen 

wolven. Een prachtervaring.

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt nationaal park 

het Drents-Friese Wold. In dit gebied graast de schaaps-

kudde “De Ommekeer” met ongeveer 300 schapen van 

schaapsherder Erika Visser uit Doldersum. Vanwege de 

aanwezige wolven in dit gebied heeft Erika ter bescher-

ming van de schapen drie volwassen Berghonden van de 

Maremmen en Abruzzen uit Italië geïmporteerd. 

Vriendelijke honden

Voor inschrijving in het NHSB moesten de chipnummers 

gecontroleerd worden, dus trok Sijkje haar laarzen aan 

en toog met schaapsherder Erika het natuurgebied 

Aekingerzand in, naar de schaapskudde met de honden. 

Sijkje: ‘De honden waren met de baas erbij erg vriendelijk 

en het was geen enkel probleem om de chip uit te lezen 

en DNA af te nemen. Wat was het mooi om deze stam-

boomhonden te zien in deze prachtige omgeving en ze 

het werk te zien doen waar ze voor gefokt zijn!’

Herder Erika Visser met haar honden

Dick Rutten (links) en Rob Douma 

kregen een 9,2 als waardering...

Sijkje bezig met de controle...
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HET BLAUWE BOEKJE: ‘A DUTCH SHEPERD DOG… WHAT 
DOES IT LOOK LIKE?’

Onlangs verscheen een geheel herziene versie van het populaire boek “A Dutch shepherd dog... what does it look 

like?” van auteur Pauline van Vliet. Stond de eerste editie vanwege de kleur van het omslag bekend als ‘Het Rode 

Boekje’, de tweede editie is geheel in blauw uitgevoerd: ‘Het Blauwe Boekje’. 

Het is al bijna 25 jaar geleden dat de 

eerste editie van “A Dutch shepherd 

dog... what does it look like?” van 

Pauline van Vliet verscheen. Het 

boekje werd wereldwijd verspreid 

onder keurmeesters, fokkers en 

gewone liefhebbers van het ras, en 

werd al gauw ‘het rode boekje’ 

genoemd. Inmiddels is het allang 

uitverkocht, maar nu is er een herziene 

versie. De titel is hetzelfde gebleven, 

maar verder is het in feite een geheel 

nieuw boek over alle aspecten van het 

uiterlijk van de Hollandse Herder.

Nieuw boek

Het ‘blauwe boekje’ is een geheel 

nieuw boek geworden. Het gaat wel 

weer over het uiterlijk van de Hollandse Herder, maar op 

een net wat andere manier verteld, wat uitgebreider en 

met grotendeels andere foto’s. Het moest een onderhou-

dend kijkboek worden, waar zowel 

de kenner (fokker) als de beginner 

iets van op kan steken. Tevens kan 

het wellicht misverstanden 

wegnemen of voorkomen. De meeste 

foto’s in het boek komen uit het 

Fotoarchief Hollandse Herders-

honden, volgens Pauline van Vliet 

‘een schatkamer van het ras in het 

land van oorsprong, een nog steeds 

groeiende collectie afbeeldingen en 

stambomen van vroeger en nu. Een 

studieplek voor mensen die meer van 

het ras willen weten.’

Bestellen

Het Blauwe Boekje is te bestellen bij 

Pauline van Vliet, e-mail pq@lombok.

nl. De prijs bedraagt € 12,- plus portokosten (voor één boek 

€ 3,85). U kunt het boekje ook bekijken op internet:  

www.hollanderhuis.nl/boek2.htm. 

DATA
D    G 
DUTCH

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. 

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. 
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KENNIS TOUR-SESSIE ‘JURIDISCHE ONDERSTEUNING NIET-
BEDRIJFSMATIGE FOKKER’

Op donderdag 10 november verzorgde Linda 

Joosten in Berlicum de Kennis Tour-sessie ‘Juridische 

ondersteuning niet-bedrijfsmatige fokker’. De 

deelnemers aan de sessie gaven een 9.1 voor de inhoud 

van de lezing en een 8,5 voor de spreker. 

Is het nodig om van je hobby een juridische “rompslomp” 

te maken, is het zinvol om afspraken met kopers op 

papier te zetten of kun je dit maar beter achterwege 

laten? Wat zijn nu eigenlijk mijn rechten als fokker? En als 

ik dan een probleem heb met een koper móet ik daar dan 

op reageren? Het zijn zomaar een aantal vragen die Linda 

regelmatig binnenkrijgt. Met de groeiende krachtenbun-

deling van kopers is het steeds belangrijker om vooraf 

antwoorden op deze vragen te hebben. In haar lezing 

nam Linda de deelnemers mee in het wondere wereldje 

van de juridische (on)werkelijkheid.   

Bent u tevreden over het hondenbeleid 
van uw gemeente? Nomineer dan uw 

gemeente voor de verkiezing van 2023!  

Meer info op:

www.houdenvanhonden.nl/hondvriendelijk  
          

Initiatief van:

Uw
Gemeente? 

Meest 
hondvriendelijke 
gemeente van 

Nederland!

2023
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VUURWERK EN JE HOND

Oud en Nieuw nadert alweer, tijd om ons te bezinnen op het gebruik van vuurwerk en de zorg voor onze geliefde 

viervoeters. Want in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar mag vuurwerk weer. Honden zijn vaak vreselijk bang 

voor (knal)vuurwerk. En niet zonder reden, omdat vuurwerk levensgevaarlijk voor hen kan zijn. 

 

De Raad van Beheer heeft zich geschaard achter het 

online vuurwerkmanifest. De initiatiefnemers van het 

manifest zijn voor een verbod op consumentenvuur-

werk en zien in plaats daarvan liever professionele 

vuurwerkshows. 

Extreme angst

Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat mensen veel 

plezier kunnen beleven aan het afsteken van vuurwerk, 

vinden wij dat de kosten voor de samenleving en de 

vele dieren(bezitters) te hoog zijn. Jaarlijks lijden veel 

dieren onder extreme angst, niet alleen de dag van de 

jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en erna, als 

er al veel knallen te horen zijn. Bovendien zijn er elk jaar 

weer (ernstige) slachtoffers door vuurwerk. Niet alleen 

onder mensen, maar ook onder dieren. Grote gemeenten 

als Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Schiedam 

hebben inmiddels gelukkig een vuurwerkverbod 

ingesteld. We hopen van harte dat zo spoedig mogelijk 

meer gemeenten volgen en uiteindelijk heel het land.

Lees meer over ons standpunt over vuurwerk

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10
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FLATCOATED RETRIEVER THOR WINT NIMROD 2022

Op een prachtige frisse najaarsdag, maandag 14 november, werd in Biddinghuizen de Nimrod 2022 gehouden. 

De organisatie was in handen van de Jachthondengroep Flevoland onder leiding van Christel Thiel. Winnaar werd 

Theo Verveer met zijn Flatcoated Retriever Thor.

Zoals u weet is de Nimrod hét jachthondenevenement, 

waarbij de prestaties van de meest succesvolle honden 

van het land worden vergeleken. Het puikje van de 

Nederlandse jachthonden derhalve. Er waren drie mooie 

proeven uitgezet. Een daarvan, proef A (een apport op 

een verre eend), werd geschrapt, omdat deze door geen 

enkele hond werd binnengebracht. Dus uiteindelijk 

telden acht apporten mee voor deze Nimrod. 

Vier besten

Er waren slechts vier van de achttien deelnemende 

honden die de acht apporten binnenbrachten en 

daarmee het AA-diploma behaalden: Jantine van Rijs-

bergen met Brody vh Muntenbos (190 pnt), Adrie van de 

Berg met Delta Blues Petit vd Chesannehof (202 pnt), 

Joke van Ark met Caro v ‘t Kieftendorp (221 pnt) en 

winnaar Theo Verveer met French-Quarter-Friend’s 

Diamant de Thor (240 pnt). Allemaal gefeliciteerd met 

deze mooie prestaties!

De Nimrod 2023 vindt plaats op 13 november 2023.

Er was weer veel enthousiast publiek, dat geboeid toekeek 

hoe de 18 deelnemers het ervan af brachten. 

Winnend duo Theo Verveer en Flatcoated 

Retriever Thor in actie... ...en hier Theo met de felbegeerde Nimrod-trofee



12Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 10   |   nummer 13   |   november 2022 Raadar

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van 

kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder 

een overzicht van de eerstvolgende shows.

Aankomende shows:

 → 17 - 18 december Kerstshow, Gorinchem 

 Alle rasgroepen, CAC/CACIB

 →  28 januari Hond van het Jaar Show, Dordrecht 

 → 4 - 5 maart Martini Dogshow, Groningen CAC/CACIB

 →  18 - 19 maart Dogshow Rijnland/Holland Cup, 

Hazerswoude-Dorp  CAC/CACIB

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op  

www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas. 

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren 

fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij 

een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de 

‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet 

landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal 

aangeboden kan worden. 

Ervaren fokkers gezocht!

Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 170 deelnemende 

fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking 

stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we 

oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere 

fokkers... en de rashond! Delen onder fokkers wordt zeer 

op prijs gesteld! Kijk ook op onze website 

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. 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden 

via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig 

mogelijk contact met u op.

OP ZOEK NAAR EEN 
KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevene-

ment en bent u daarvoor op zoek naar goede, 

gecertificeerde keurmeesters? Kijk dan op Keurmees-

ters Online, daar staan alle gekwalificeerde keur-

meesters van ons land bij elkaar. U kunt zoeken op 

achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieur-

keurmeesters kunt u zoeken op rasgroep en op ras. 

Ga naar Keurmeesters Online en vind de keur-

meester die u zoekt
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Geef een Maand Gratis 
Verzekering cadeau
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 7 en 20 weken oud zijn, 
mag u een Maand Gratis Verzekering cadeau 
geven. U draagt op die manier de beestjes 
verzekerd over. Deze proefmaand geeft het 
baasje de mogelijkheid zich te oriënteren op 
het afsluiten van een zorgverzekering.

Uw pups verzekerd 
overdragen 

Een cadeautje  
voor uw klant

U neemt deel aan het 
Petplan spaarplan

Voordelen voor u

De pup is per overdrachtsdatum 
één maand gratis verzekerd tot 
een maximum van €3000,- 
( Petplan Basis pakket)

Geheel vrijblijvend zonder 
verdere verplichting

Na eerste maand zelf kiezen 
voor verlenging en pakket.

Voordelen voor het baasje

        Petplan Goede Start

        Maand Gratis Verzekering

        Gratis promotie materialen

        Affiliate mogelijkheden

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

Het Petplan Fokkerprogramma:

Speciale aanbieding

10 nummers voor € 69,-

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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)



2022

 25, 26 & 27 november 

Keuringen, demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...
Het evenement voor hondenliefhebbers

DUTCH WINNER SHOW
Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Fryslân Cup 131ste Dutch Winner Show
Vrijdag 25 November 2022 Zaterdag 26 November FCI groep  1,3,6,9,10
Alle rassen CAC/CACIB show Zondag 27 November FCI groep 2,4,5,7,8 en Best in Show
 Met Dutch Winner titles & Crufts 2023 Qualification!

Founded by

www.winnershow.nl

KOM EEN
 KIJKJE NEMEN
 OP DE MEEST
KLEURRIJKE 

HONDENSHOW
 VAN EUROPA

Partners in sport

Dutch winner
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens 

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face-

book-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like 

en share onze berichten op Facebook.

25-27 november 2022:   HOND2022, WTC Expo Leeu-

warden

10 december 2022:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

10 januari 2023:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer

4 juni 2023:  Dag van de Hond

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!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:


