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Franse Barbets aan een Nederlandse waterkant. Drie generaties van fokker/eigenaar Anne, medewerker Raad van Beheer.

Bestuur, directie en alle medewerkers  
van de Raad van Beheer wensen u en  

uw viervoeters sfeervolle kerstdagen en een 
mooi, succesvol en vooral gezond 2018!

Bereikbaarheid bureau raad van beheer

Het bureau van de Raad van Beheer is tussen Kerst en Nieuwjaar bereikbaar. Wel is er door de vakantieperiode 

minder bezetting en kunnen telefonische wachttijden oplopen of kan een reactie wat langer op zich laten 

wachten. Graag uw begrip daarvoor.  
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Hond2017, ONDANKS ‘CODE ROOD’ EEN HEERLIJK 
HONDENFESTIJN

Duizenden hondenliefhebbers uit alle windstreken kwamen 8, 9 en 10 december jl. naar de Amsterdam RAI. 

Hond2017, hét hondenevenement van Nederland, bood voor jong en oud een weekend vol interactieve workshops, 

educatieve demonstraties en spannende wedstrijden en vooral heel veel honden. In totaal maar liefst een kleine 

6.000! Het winterse weer werkte echter niet mee: op zondag gaf het KNMI zelfs Code Rood af: ga niet de weg op! 

Desondanks werd het een heerlijk hondenfestijn...

Organisator Rony Doedijns, directeur Raad van Beheer, 

kijkt terug op een geslaagd evenement: ‘We hebben er 

alles aan gedaan om het een topfeest te maken. En daar 

zijn we met een geweldig organisatieteam uitstekend in 

geslaagd. Alles liep op rolletjes. Maar het weer kun je niet 

sturen en dat zat vreselijk tegen. Door de Code Rood op 

zondag hebben we veel minder bezoekers kunnen 

verwelkomen dan verwacht. Maar de exposanten 

kwamen wel, hun enthousiasme blijkt ontembaar. Zo 

werd het toch een mooi festijn, waar we super tevreden 

over zijn.’  

Winnaars 

De kern van Hond2017 wordt gevormd door de twee 

internationale hondenshows: de Holland Cup op vrijdag 

en de Winner Show op zaterdag/zondag. De deelnemers 

waren afkomstig uit bijna veertig verschillende landen en 

vertegenwoordigden met ruim 4.700 honden 278 rassen. 

De titel ‘Best in Show’ van de Holland Cup werd op 

vrijdag gewonnen door de Grand Basset Griffon Vendéen 

Frosty Snowman van G. Huikeshoven en P. Reid. De ‘Best 

in Show’ Winner 2017 werd de Affenpinscher Pepe le Pew 

van Tani Kazari van eigenaren M. Cooijmans en 

FOTOGRAFIE: KYNOWEB/RON BALTUS

Ondanks ‘Code Rood’ bezochten duizenden men-

sen én honden Hond2017 en genoten van het 

programma: de keuringen, de demo’s, het Honden-

dorp, workshops en talloze standjes... 
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L. Miodonski. Nederlands kampioen in Junior Handling 

werd Melissa van Oosten.

Bekijk hier alle uitslagen van de Holland Cup

Bekijk hier alle uitslagen van de Winner Show

Exposanten

Gerda van Stuivenberg is exposant van de Norfolk Terrier 

en Schotse Terrier. Met haar Norfolk Terrier Jaeva Bit O’ 

Boover behaalde ze de titel Best of Breed (BOB) op de 

Winner. Gerda: ‘Ik ben supertrots! We hebben dit jaar al 

de nodige titels gewonnen, maar BOB worden op de 

Winner is natuurlijk geweldig. En volgend jaar naar de 

World Dog Show 2018 en de Crufts.’ Als exposant van 

BIS Winner werd Affenpinscher Pepe le 

Pew v. Tani Kazari Eig. M. Cooijmans

BIS Holland Cup werd Grand Basset griffon vendéen Frosty 

Snowman NHSB 3058832 Eig. G.M. Huikeshoven De prijzentafel van de Winner Show

Alle deelnemers aan Junior Handling bij elkaar

Junior handling, de winnaar en  

runner up

Reserve BIS Winner werd Dashond, 

ruwhaar Lux del Palatino Ocean Deep 

Eig. A. Saletti

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/holland-cup-8-december-2017/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/uitslagen-winner-2017/
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twee verschillende terriërrassen vond ze het jammer dat 

niet alle terriërkeuringen in dezelfde hal plaatsvonden. ‘Nu 

moest ik van de ene naar de andere ring pendelen en was 

het ook moeilijker om bij de keuringen van andere terriërs 

te gaan kijken. Het zou fijn zijn als volgende keer alle 

terriërs in dezelfde hal kunnen. Maar verder alle lof voor de 

organisatie!’ Exposant Casper Knippenborg is op Hond2017 

met twee Golden Retrievers en vier Landseers. Dat de 

Winner nu valt onder de koepel Hond vindt hij een goede 

zaak: ‘Het is wat relaxter geworden ten opzichte van 

vroeger. Daarnaast is het gewoon ook heel gezellig! En 

doordat het hier wemelt van de hondenliefhebbers, die 

graag over hun ras praten, leer je veel mensen kennen en 

wordt het nog gezelliger. Wie van honden houdt, hoort hier 

te zijn!’ Casper is happy, want met zijn Golden Retriever 

werd hij reserve-CAC en met zijn Landseers behaalde hij 

de titels Beste reu, Beste teef en Beste jeugdreu en –teef. 

‘Het kon niet beter eigenlijk!’ 

Snuffelen

Wie meer wil dan alleen maar kijken en genieten, kon 

samen met zijn hond deelnemen aan tal van workshops. 

In afwachting van het oordeel van de keurmeester...Ringpersoneel in intensief overleg...

Spectaculaire demonstratie Dogfrisbee...
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Snuffelen aan de nieuwste sporten en meedoen aan 

leuke activiteiten. Presentator Mike van der Most in de 

Prins-hondenring: ‘Ik praat hier alles aan elkaar, demo’s 

en clinics. Mensen doen er ook veelvuldig spontaan aan 

mee, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het hier 

doen: Dogfrisbee, Detectiewerk, Balans en Coördinatie, 

FCI Obedience, Reddingshondenwerk en ga zo maar 

door! En dan de rassenparade. Het zijn allemaal toppers 

die hier voorbijkomen, die probeer ik een mooi podium te 

bieden in deze ring. En zijn mensen eenmaal 

geïnteresseerd, dan kunnen ze zich in het Hondendorp 

meteen verdiepen in het desbetreffende ras. Het lijkt 

erop dat er dit jaar meer algemeen publiek naar Hond is 

getrokken. Daar ben ik heel blij mee.’

Mooiste Blindengeleidehond 

Een geslaagde primeur: de verkiezing van de ‘Mooiste 

geleidehond van Nederland’. Geleidehond Wiggles van 

Petra Jongeneele uit Roosendaal ging er met de titel 

vandoor. Initiatiefneemster Anna Kruithof, zelf blind en 

verbonden aan de themagroep Geleidehondgebruikers 

van de Oogvereniging: ‘Ik wilde aandacht voor onze 

club en zocht een groot evenement. Daarom bena-

derde ik de organisatie van Hond2017 met het idee van 

een keuring voor de titel “Mooiste blindengeleidehond”. 

De organisatie zei meteen ja!’ De 25 deelnemers aan 

de verkiezing meldden zich spontaan aan na een 

op roep van Anna in verschillende media. Anna: ‘Binnen 

48 uur hadden we de limiet van 25 deelnemers 

bereikt!’ Keurmeesters Hans van den Berg en Wim 

Wellens keurden de honden op vermakelijke, maar toch 

ook serieuze wijze. Ieder deed zijn keuring ‘blind’, met 

een bril op waardoor ze niets konden zien waarbij de 

ander steeds vragen stelde en aantekeningen maakte. 

‘Het was best zwaar, ieder een uur lang blind keuren’, 

bekenden de twee na afloop. ‘De honden waren 

allemaal heel gezond en goed verzorgd. Je zag én 

voelde gewoon dat hond en baas dol op elkaar zijn. 

Voor die mensen is hun hond sowieso de winnaar... 

Maar toch moesten we serieus de verschillen aangeven 

en dat leverde een winnaar op. Deze verkiezing is wat 

ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!’

Houden van Honden-bespreking

Een andere primeur was dat ook honden zonder stam-

boom in de Eukanuba-ring konden worden beoor deeld. 

Keurmeester Erna Upmeijer was een van de ‘besprekers’: 

‘Ik gaf mensen een mondelinge toelichting op de  

‘Blinde keuring’ voor de titel Mooiste geleidehond

Dogdance laat zien wat je met veel training, liefde en vertrou-

wen kunt bereiken

Winnaar Dogdance was Grietje Wagenaar met haar hond 

Floris...
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 alge hele conditie van hun hond. Aan de hand van de 

leeftijd van de hond keek ik vooral naar fit for function, 

hoe is het gebit, de vacht, de beweging? Maakt de hond 

een vitale indruk?’ Erna deed de besprekingen op vrijdag 

en zondag. ‘Vooral op zondag was er veel belangstelling 

en heb ik tientallen honden gezien. De deelnemers 

vonden het ontzettend leuk, sommigen bedankten me na 

afloop wel drie keer. Dit is leuk en zinvol om te doen. Wat 

mij betreft volgend jaar weer!’

Beste hondenstylist en mooiste stand Hondendorp

Op zondag vond de verkiezing ‘Beste hondenstylist van 

Nederland’ plaats. Laura Lensen nam deze felbegeerde 

titel mee naar huis. Er was tevens veel interesse voor de 

hondenrasverenigingen in het Hondendorp. De prijs van 

de verkiezing ‘Mooiste stand’ ging dit jaar naar twee 

hondenrasverenigingen die een mooie samenwerking tot 

stand hebben gebracht. Dit waren de Curly Coated 

Retriever Club Nederland en de Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever Club Nederland. Iedereen van harte gefelici-

teerd! Jurylid Walter Boer (Reaal Dier & Zorg): ‘Het is 

hartverwarmend als je ziet hoe de rassen zich hier 

presenteren. Enthousiaste mensen die echt bezield zijn 

van hun ras en het publiek daar goed over voorlichten.’

Raad van Beheer Youth

Raad van Beheer Youth was er ook dit jaar met een stand 

en een eigen demonstratiering. Daar presenteerden de 

kids dagelijks een leuk programma met demonstraties en 

workshops. Daarbij kwamen diverse sporten aan bod, 

zoals Balans & Coördinatie, Dog dance en FCI 

Obedience. Op zondag 10 december was er een primeur: 

de eerste juniorenwedstrijd Agility georganiseerd door 

Youth. Youth-begeleidster Mariska Vijvers op zaterdag: 

‘We hebben het hier erg naar ons zin. Zo meteen hebben 

we een clinic Balans & Coördinatie, heel belangrijk voor 

elk dier. Op zaterdagochtend hadden we Nederlands 

kampioen Dogdance Bregtje Hut in de ring, die een 

geweldige Dogdance-workshop met de kinderen deed. 

Dat zorgde voor veel bekijks en aanloop.’ Mariska is blij 

met de spontane deelname van veel junioren. ‘Dat is 

natuurlijk hartstikke leuk. En als ze geen hond bij zich 

hadden, konden ze er een van ons lenen.’ Youth-lid 

Evelien Kleton (9) zit stralend in de stand. Ze wordt 

geflankeerd door twee hondjes: ‘Dat is Jacky en dat is 

Woody. Ik heb al meegedaan aan Junior-Handling, 

Dogdance en trucjes doen met je hond. Ik vind het hier 

hartstikke leuk!’

World Dog Show 2018

Bestuurslid John Wauben had de supervisie over de 

WDS2018-stand op Hond2017. ‘Er is heel veel belang-

stelling, we verwachten toch wel tussen 20.000 en 25.000 

inschrijvingen. Amsterdam heeft een geweldige naam in de 

wereld. In de stand komen veel vragen over bereikbaarheid 

Blik op (een deel van) het Hondendorp...

De titel ‘Mooiste stand’ ging naar de stands van de Curly Coated Retriever 

Club Nederland en de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
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en accommodaties. Mensen willen weten of ze met een 

camper kunnen komen, of er goede betaalbare hotels in de 

buurt zijn enzovoort. Alle ogen zijn gericht op Nederland, 

we staan bekend als een goede organisator van dit soort 

shows en alles eromheen, dus er wordt wel wat van ons 

verwacht. Wij gaan net als op Hond2017 aan het wereld-

publiek laten zien dat je nog veel meer kunt met je hond 

dan alleen showen: sporten, speuren enzovoort. Misschien 

gaan we promotioneel nog iets doen, op de Dam of een 

andere prominente plek in Amsterdam. Om het honden-

minnend publiek te laten weten dat ze er echt bij moeten 

zijn in augustus 2018...’

Bezoekers aan het woord

Nadine Bongen uit Aalten is hier met haar vriend, haar 

ouders en vier honden: ‘We hebben met Sinterklaas 

een dagje Hond2017 cadeau gedaan aan mijn ouders. 

We zijn allemaal gek op honden en hebben ook 

allemaal onze eigen hond mee. We wilden wel eens 

een kijkje nemen op zo’n groot evenement. En het 

bevalt hartstikke goed! Er is van alles en nog wat te 

beleven, voor ieder wat wils!’

Harry Scholten en dochter Fleur zijn er met twee jonge 

Samojeden: ‘We zijn hier voor de eerste keer. We 

komen vooral voor de Samojeed-shows en om andere 

Samojeed-eigenaren te ontmoeten. Maar verder 

vinden we het gewoon leuk om hier rond te kijken, 

clinics te zien, een beetje te shoppen. Gezellig!’

Marlies Schouten uit Leiden: ‘Ik heb nog geen hond, 

maar denk er wel hard over. Daarom dacht ik: “Laat ik 

eens op zo’n groot hondenevenement gaan kijken. 

Wie weet kom ik op een goed idee.” Nou, als je hier 

niet vindt wat je zoekt, dan weet ik het niet meer... Ik 

ben nu helemaal weg van de Toller Retriever. Je komt 

op een wachtlijst als je er een wilt. Dat vind ik een 

heel goed teken.’

Tevreden partners van Hond

Ralf de Wit van area partner Eukanuba is ondanks de 

tegenvallende bezoekersaantallen dik tevreden: ‘We 

hebben een nieuwe opzet waar ik heel blij mee ben. We 

prolongeren de fotostudio waar iedereen met zijn of haar 

hond professioneel op de foto kan. Nieuw is dat een 

professionele kok heerlijke hapjes maakt, waarin 

dezelfde ingrediënten zitten als in onze Eukanuba Nature 

Plus-producten. Daarmee geven we een duidelijk signaal 

af over de hoge kwaliteit van ons aanbod. Mensen 

kunnen zo zelf proeven dat hun honden goed en lekker 

eten krijgen! Ook qua organisatie gaat het weer net iets 

beter dan vorig jaar, daar zijn we heel tevreden over.’

Marketingmedewerker Djody van de Wiel van area 

partner Royal Canin: ‘Op zo’n groot evenement als 

Hond2017 moet je er als Royal Canin gewoon bij zijn. Om 

je gezicht te laten zien en je klanten ‘live’ te ontmoeten 

– meestal samen met hun hond. Wij hebben een heel 

sportieve hal hier op Hond2017, met Agility-wedstrijden, 

demonstraties met politiehonden enzovoort. In onze 

stand hebben we allerlei leuke acties voor klanten en 

kinderen, er is van alles te beleven. Het is goed 

De stand van Eukanuba in de gelijknamige hal...

De stand van Royal Canin in de gelijknamige hal...

Enkele teamleden organisatie WDS2018,  met tweede van 

links John Wauben
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georganiseerd, we konden met al onze vragen en 

opmerkingen steeds goed terecht bij de organisatie. 

Prima geregeld. Het ziet er goed uit en het is gezellig, wat 

wil je nog meer?’

Huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg (voorheen 

Proteq Dier & Zorg) treedt samen met Royal Canin naar 

buiten. Marketingmanager Walter Boer:  ‘We werken al 

sinds 2012 samen. Wie kwalitatief hoogwaardig voer van 

Royal Canin geeft aan zijn huisdier, hoeft bij ons minder 

premie te betalen. En we introduceren hier onze nieuwe 

polis: inclusief castratie/sterilisatie in de basisdekking en 

65 euro vergoeding per jaar voor preventieve behand-

elingen. Dat is in verzekeringsland een unicum.’ 

Mariska van Gelder van area partner Prins is enthousiast: 

‘Hond2017 is the place to be voor ons. We hebben weer 

flink uitgepakt met een grote stand waar we onder meer 

onze vernieuwde Prins Breeders Club promoten. Daarnaast 

hebben we net als vorig jaar een uitgebreid programma aan 

demo’s en workshops voor een breder publiek om jong en 

oud te inspireren meer te doen met hun huisdier. Dat geeft 

veel aanloop en leuke reacties. Zo ontmoeten we onze 

doelgroep in levenden lijve, en daar gaat het ook om. 

Helaas zit het weer dit jaar niet mee, met heftige regen en 

sneeuwval. Maar het is zoals het is, en de mensen die 

desondanks zijn gekomen, zijn zeer enthousiast.’

Willeke van Barneveld van partner Aeres MBO Barneveld: 

‘Een flink aantal van onze leerlingen zijn hier als 

vrijwilliger werkzaam. Wij vinden het belangrijk dat zij 

bekend raken met de ins en outs van de hondenwereld, 

en dit is een heel goede manier om dat te doen. In onze 

stand werken we aan onze naamsbekendheid en 

proberen we nieuwe cursisten te werven. Hond2017 is 

wat dat betreft een prima plek om te zijn.’

De stand van Prins in de gelijknamige hal...

Reporter Olcay Gulsen van RTL Boulevard interviewt 

presentator Jeroen Oomen in de Eukanuba-ring

Hond2017 in de media

Er was veel media-

aandacht voor Hond2017, 

hieronder een greep:

Telegraaf

 →  Trimster Lieke in 

stylingwedstrijd

 →  Verkiezing Mooiste 

blindengeleidehond

RTL Boulevard

 →  Ultieme 

natteneuzenshow

YouTube

 → Impressie van dag 1

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1413263/lieke-doet-mee-aan-hondenverkiezingen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1413263/lieke-doet-mee-aan-hondenverkiezingen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1412972/wie-is-de-beste-geleidehond
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1412972/wie-is-de-beste-geleidehond
https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/hond2017-de-ultieme-natte-neuzen-show
https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/hond2017-de-ultieme-natte-neuzen-show
https://www.youtube.com/watch?v=-uHoAfErUmY
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let op: aanpassing 12-maandenregel 

In de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR) 

vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 

12-maandenregel wordt aangepast. 

De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan 

luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze 

dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van 

twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn 

van ten minste 12 maanden zit.” 

Dekking strafbaar 

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, 

aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende 

nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te 

zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal 

worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de 

oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats 

van de geboorte. 

Wijziging VFR

Ook artikel 3.5 van het Verenigingsfokreglement (VFR) 

wijzigt. Verenigingen zijn verplicht deze wijziging direct 

in het VFR door te voeren. Aangezien deze wijziging 

reeds op 2 december 2017 door de Algemene 

Vergadering is vastgesteld, hoeft het gewijzigde VFR 

niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van 

Beheer voorgelegd te worden. Bovendien behoeft deze 

wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de 

vereniging.

Kijk voor meer informatie op onze website of stuur een 

e-mail naar vfr@raadvanbeer.nl.

Geslaagde samenwerking rasverenigingen

Op zaterdag 28 oktober jl. organiseerden de 

Nederlandse Berner Sennen Vereniging (NBSV) en 

de Vereniging Berner Sennen Hond (VBSH) samen de 

workshop “Hoe gaat het met de Berner?” De workshop 

vond plaats in de Kalahari-zaal van Ouwehands 

Dierenpark te Rhenen. Hij werd gegeven door Joseph 

van Hummelen, FCI-keurmeester voor de Berner 

Sennenhond en trok maar liefst 58 belangstellenden. 

De deelnemers kwamen uit Nederland (54) en België (4): 

vertegenwoordigers van rasverenigingen, fokkers, 

geïnteresseerden in het ras, dierenartsen en (aspirant-)

keurmeesters. Van Hummelen ging in op de kritiekpunten 

die in 2015 zijn geuit op het Internationale  Congres voor 

de Berner Sennenhond gehouden te Helsinki. Het ging 

om afwijkingen waar je zeker als liefhebber van het ras 

niet blij van wordt en die volgens de rasstandaard niet 

gewenst zijn. Aan de hand van dia’s liet Van Hummelen 

zien hoe de Berner zich sindsdien ontwikkelt. 

Samenwerking 

De NBSV en VBSH werken samen als het gaat om het 

welzijn en de gezondheid van de Berner Sennenhond. De 

beide verenigingen zien het als hun taak voorlichting en 

informatie over het ras te geven aan fokkers en 

geïnteresseerde pupkopers, en om zo nodig te faciliteren 

tegen kostprijs voor de gebruiker. Binnen deze nieuwe 

gezamenlijke aanpak past ook deze workshop. 

Positieve reacties

De reacties waren in elk geval positief: ‘Een zeer leerzame 

dag, veel nieuwe dingen gehoord.’ Of: ‘Geen nieuwe zaken 

gehoord, maar wel zijn de puntjes weer op de i gezet.’ Of: 

‘Goed initiatief. Deze vorm van info geven moeten jullie 

vaker doen!’ 

Het was het eerste gezamenlijke optreden van de twee 

verenigingen: ‘Wij zijn zeer blij met het aantal deelnemers en 

met de reacties. Dit nodigt ons zeker uit om andere onder-

werpen ook te behandelen in de vorm van een workshop.’

Volwassen Berner Sennen reu zoals hij moet zijn volgens de 

rasstandaard, uit de presentatie van Joseph van Hummelen

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/basisreglement-welzijn-en-gezondheid
mailto:vfr@raadvanbeer.nl
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BESLUITENLIJST 45e ALGEMENE VERGADERING 2 
DECEMBER 2017

Op zaterdag 2 december 2017 vond de 45e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder 

treft u de besluitenlijst aan.

 →  Notulen 43e Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2017 

– vastgesteld (met inachtneming van wijzigingen)

 → Begroting 2018 – goedgekeurd

 →  Voorstel benoeming leden Geschillencommissie 

– gekozen zijn mr. R. in ’t Veld, mr. G. Bouter-Rijksen 

en mr. J.W. Veenendaal

 →  Voorstel tot schrappen artikel III.26 (alsnog 

stambomen aanvragen) – teruggetrokken

 →  Voorstel tot aanpassing artikel VIII.1 lid 5 KR (BWG) 

- aangenomen

 →  Voorstel tot reparatie artikel IV.6 lid 4 KR (intrekken 

benoeming keurmeester) – aangenomen

en zo ZAG DEZE vergadering eruit...
Hierboven heeft u kennis kunnen nemen van de besluitenlijst van de 45e Algemene Vergadering van de Raad van 

Beheer. Om u een inkijkje te geven in de gang van zaken tijdens zo’n Algemene Vergadering, vroegen we Ernst von 

Scheven van Kynoweb om tijdens deze vergadering een fotoreportage te maken. Hieronder het resultaat...

Volle, aandachtige zaal...

Bestuur in actie Gelachen werd er gelukkig ook vaak

Eensgezind stemmen

Er werden volop vragen gesteld

https://petsplace.nl/vipclub
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70 jaar Nederlandse Vereniging van 
Heidewachtelliefhebbers

Op vrijdagavond 17 november vierde de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers (NVHL) haar 

70-jarig bestaan in Woudenberg. De avond trok maar liefst zo’n tachtig liefhebbers van het ras, die genoten van 

een boekpresentatie en een avondvullende lezing van Heidewachtel-kenner en keurmeester Wout Arxhoek. 

Na de opening van de avond door voorzitter Harrie 

Verhoeven presenteerde Lida Reeskamp-Blok het 

nieuwe boek ‘de Heidewachtel’, geproduceerd door 

leden van de NVHL (zie afbeelding hiernaast). Ook de 

nieuwe puppymap voor kersverse eigenaren van een 

Heidewachtel kreeg een opmaak in dezelfde stijl als 

het boek.

 

Wout Arxhoek

In zijn presentatie ‘Lees je Heidewachtel, de relatie 

tussen balans en functionaliteit’ besprak Wout Arxhoek 

de rasstandaard in relatie tot de 

functie van de Heidewachtel als 

allround jachthond. Een goed 

gebouwde Heidewachtel, in alle 

opzichten goed in balans, is niet 

alleen mooier maar ook 

functioneler. We willen immers 

een hond die zich tot op hoge 

leeftijd moeiteloos kan bewegen 

in alle soorten terrein. 

Gezondheidsproblemen, pijn en 

slijtage door constructiefouten 

maken dat de hond minder 

lekker in zijn vel zit, en 

dat kan weer een 

negatieve invloed 

hebben op gedrag en 

prestaties in de jacht. 

Arxhoek toonde aan de 

hand van foto’s glas-

helder aan hoe in één 

oogopslag te zien is of 

een Heidewachtel wel 

of niet in balans en goed 

gebouwd is, en hoe hij 

volgens de rasstandaard 

behoort te zijn. Een voortdurende verant woordelijkheid 

en uitdaging voor rasvereniging en fokkers van een actief 

werkend jachthondenras.

Een zaal vol liefhebbers van de Heidewachtel

Wout Arxhoek spreekt 

de volle zaal toe

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is het 

verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te tonen 

aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het paspoort 

van uw hond te controleren. 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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NIET VERGETEN: HOND VAN HET JAAR SHOW

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover: de Hond van het Jaar Show 2017. Deze geweldige show 

wordt gehouden op 14 januari 2018 in De Flint, Amersfoort. Die mag u niet missen, hetzij als (uitgenodigde) 

deelnemer, hetzij als toeschouwer!

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor je je kunt inschrijven. Op basis van de prestaties 

van hun hond worden eigenaren uitgenodigd hun hond aan 

te melden voor de show. Daarnaast kunnen rasverenigingen 

hun clubwinnaars aanmelden met het speciale aanmeld-

formulier, alleen bereikbaar voor verenigingen. 

Wilt u de criteria voor deelname nog eens rustig 

doornemen, kijk dan op onze website. 

Selecte groep keurmeesters

De selecte groep keurmeesters voor de Hond van het Jaar 

show is inmiddels ook al bekend. Zie de lijst hieronder.

 → Rasgroep 1: Cindy Kerssemeijer

 → Rasgroep 2: Harry Lafleur

 → Rasgroep 3: Anita Gielisse

 → Rasgroep 4: Dick Rutten

 → Rasgroep 5: Marion ten Cate

 → Rasgroep 6: Paul Sanders

 → Rasgroep 7: Gerard Mensink

 → Rasgroep 8: Hannie Warendorf

 → Rasgroep 9: Wil Schrander

 → Rasgroep 10: Ricky Lochs-Romans

 → Veteranen: Jan de Gids

 → Nederlandse Rassen: Roel van Veen

 → Best in Show: Rob Douma

Bezoekers

Natuurlijk kunt u de Hond van het Jaar show ook als 

toeschouwer bezoeken. Op onze website vindt u 

hierover meer informatie. En meer achtergrond-

informatie over de Hond van het Jaar Show vindt u op 

de speciale webpagina. 

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’  WWW.WDS2018.COM

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

STANDPUNT RAAD VAN 
BEHEER INZAKE PREVENTIE 
BIJTINCIDENTEN

Onlangs heeft de Raad van Beheer zijn standpunt en 

dienovereenkomstig beleid bekendgemaakt inzake de 

preventie van ernstige bijtincidenten. Uiteraard komt 

daarbij ook ons standpunt ten aanzien van zogenoemde 

hoogrisicohonden aan de orde.

Lees ons uitgebreide standpunt. Zie ook het verslagje 

van de bijeenkomst met rasverenigingen van HR-rassen 

elders in deze Raadar.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/HvhJ2017/
http://wds2018.com/nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/preventie-bijtincidenten.pdf
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‘RAAD HET RAS’ december:  
FOXTERRIëR GLADHAAR

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand meedoen aan 

het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met fotobureau Kynoweb plaatsen we een 

troebele foto van een rashond en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de 

inzenders van het goede antwoord wordt iedere maand het boek ‘Fokken 

van rashonden’ verloot. 

De rashond van de maand december was Foxterriër Gladhaar. Winnaar 

van deze maand is Melanie ter Bork uit Nijeveen. Zij krijgt haar prijs snel 

toegezonden. Gefeliciteerd!
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BIJEENKOMST Preventie bijtincidenten en 
‘hoogrisicohonden’

Op zaterdag 2 december jl. had de Raad van Beheer 

overleg met twaalf rasverenigingen over de voorgenomen 

maatregelen van de overheid ter voorkoming van ernstige 

bijtincidenten, in het bijzonder inzake de zogenoemde 

hoogrisicohonden (‘HR-honden’). Dit overleg was het 

eerste in een serie. 

De bijeenkomst was intensief en constructief. Iedereen 

dacht oplossingsgericht mee en er kwamen meerdere

acties uit voort. Aan de orde kwamen onder meer het 

bestuursstandpunt van de Raad van Beheer met 

betrekking tot sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar 

gedrag bij ‘HR-rassen’, overheids maatregelen, de 

verplichte cursus voor houders van ‘HR-rassen’, 

gemeentelijke maatregelen, de maatregelen en 

initiatieven die individuele rasverenigingen hebben 

doorgevoerd om goed gedrag te borgen, acties en 

ideeën en nieuwe afspraken. Wordt vervolgd!

De rasverenigingen betrokken bij dit overleg zijn: 

American Staffordshire Terrier Club Holland (ASTCH), Bull 

Terrier Rasvereniging Nederland (BTRN), Bullmastiff Club 

Nederland (BMCN), Bullmastiff Vereniging Nederland, 

Cane Corso Club Nederland (afwezig), Mastino 

Napoletano Club Nederland (MNCN), Nederlandse 

Vereniging voor Akita Inu’s (NVAI), Nederlandse Bull 

Terrier Club (NBTC), Nederlandse Rottweiler Club (NRC), 

Nippon Inu, Staffordshire Bullterrier Club Nederland 

(SBTCN), Vereniging van Herders-& Berghonden Zuid & 

Oost Europa (VHB). 

Jan Staman nieuwe voorzitter Raad voor 
Dierenaangelegenheden

Op 5 december jl. is Jan Staman (1950) door minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) benoemd 

als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De benoeming geldt voor vier jaar. Jan Staman 

volgt Pauline Krikke op, die dit jaar burgemeester van Den Haag werd.

Jan Staman heeft een opleiding gevolgd 

tot dierenarts en jurist. Zijn recente werker-

varing ligt bij het Rathenau instituut, waar 

hij veertien jaar tot zijn pensionering in 

2015 directeur is geweest. Hij heeft dit 

instituut geprofileerd als onderzoeks- en 

debatinstituut op het terrein van weten-

schap, technologie en samenleving. 

Daarnaast heeft hij ervaring op het terrein 

van dierenwelzijn, ethiek, onderzoek en 

diergeneeskundige handelingen. 

Jan Staman was tevens onafhankelijk 

voorzitter van de commissie die zich in 

2014-2015 bezighield met de totstand-

koming van het Fairfok-plan voor een 

gezonde en sociale hond in Nederland. 

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/preventie-bijtincidenten.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/preventie-bijtincidenten.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/preventie-bijtincidenten.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/preventie-bijtincidenten.pdf
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bijzondere pilot:  
het hulphondenhuis 

Aeres Hogeschool Dronten en Hulphond Nederland 

star ten een bijzondere pilot: het Hulphondenhuis. Vier 

honden worden opgeleid tot hulphond in een huis waar ook studenten wonen. In dit onderzoek wordt gekeken 

naar de invloed van een huiselijke omgeving op de hond. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen deze 

omgeving en een kennel?

Een hulphond wordt gemiddeld met zeven weken oud bij 

een gastgezin van Hulphond Nederland geplaatst. Na 

ongeveer een jaar heeft de hond voldoende opvoeding 

gehad en maakt hij de overstap naar het opleidings-

centrum van de stichting. Hier start de tweede fase van 

het trainingstraject en wordt de hond getraind om dienst 

te gaan doen als hulphond. 

Hulphondenhuis

Vanuit het warme gastgezin is het voor de hond een 

hele omschakeling naar het opleidingscentrum waar hij 

met meerdere honden in een kennel verblijft. Om deze 

fase op te vangen is ‘Het Hulphondenhuis’ in het leven 

geroepen. Hier wordt de gezinssituatie nagebootst en 

wordt een alternatief geboden voor de fase in het 

opleidingscentrum. Het Hulphondenhuis is een huis 

waar studenten samen met de hulphonden wonen.

Verantwoordelijkheid dragen

De vier studenten Diergezondheid & Management van 

Aeres Hogeschool Dronten zijn geen doorsnee 

studenten. Ze dragen de verantwoordelijkheid voor vier 

hulphonden in opleiding. Voeren, wandelen en trainen 

staan op de takenlijst. De studenten moeten zich aan 

strenge voorwaarden houden en hebben diverse 

trainingen achter de rug. Elke week komt er een 

instructeur van Hulphond Nederland langs om hen te 

begeleiden bij het trainen van de honden.

Blij

Beide organisaties zijn blij met de samenwerking. 

Hulphond Nederland: ‘Wij hebben de ambitie om vanuit 

deze basis samen met Aeres Hogeschool Dronten verder 

onderzoek te doen naar de ontwikkeling van hulphonden 

in hun eerste fase van de opleiding.’ Voor de hogeschool 

is het een win-winsituatie: ‘Studenten leren samenwerken 

en leren over de dagelijkse gang van zaken van het 

bedrijf. Ook kunnen ze Hulphond Nederland voorzien van 

nieuwe ideeën en mogelijkheden tot onderzoek. Voor 

beiden een win-win situatie!’

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

De studenten Diergezondheid & Management met ‘hun’ 

hulphonden voor het Hulphondenhuis

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
https://hulphond.nl/
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KENNIS TOUR IN BERLICUM MET PIETER OLIEHOEK

Op woensdag 13 december jl. hield dr.ir. Pieter Oliehoek 

in Berlicum zijn lezing ‘Fokken voor diversiteit – 

de noodzaak van dek-beperkingen en het nut van 

inkruisen van andere rassen’ in het kader van de Raad 

van Beheer Kennis Tour. De zaal gaf een 8 voor de 

inhoud van de lezing en een 8 voor de spreker. 

Korte inhoud van de lezing: Het wordt steeds beter 

bekend dat inteelt voorkomen geen enkele invloed heeft 

op behoud van diversiteit. Maar andersom helaas wel: 

het verlies van diversiteit geeft onherroepelijk inteelt. 

Fokken voor diversiteit kan eigenlijk maar op drie 

manieren. Op dit moment wordt ingezet op dek-

beperkingen en het inkruisen van andere rassen. Maar 

wanneer wordt dit werkelijk effectief? 

Volgende lezing

De volgende lezing met als titel ‘Shelter Medicine en 

hygiëne in kennels’ wordt gehouden op woensdag 17 

januari in Woudenberg. Spreker is drs. Ruth van der Leij 

(Universiteit Utrecht). Shelter Medicine gaat over 

aandacht voor huisvesting en bedrijfsvoering in de 

bedrijfsmatige houderij, met zorg voor fysiek en mentaal 

welzijn van de gehouden dieren. Een hygiënische 

leefomgeving is belangrijk voor de gezondheid van mens 

en dier. Wij zijn als houders van gezelschapsdieren 

verantwoordelijkheid voor een gezonde en schone 

omgeving. De lezing gaat in op de eigenschappen van 

verschillende ziektekiemen in de omgeving die onze 

honden ziek kunnen maken. Dus hoe maak je eigenlijk 

schoon en hoe/wanneer desinfecteer je? 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze lezing.
Pieter Oliehoek

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

10 
NUMMERSvoor € 47,60 

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Word nu abonnee of geef cadeau!Proteq Dier & Zorg de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Doe mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan 
van Proteq Dier & Zorg

U ontvangt € 25 voor elke polis 

die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant € 10.
Meld u nu 

aan. Gratis en 
vrijblijvend.

https://www.onzehond.nl/
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
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DEFINITIEVE FCI-ERKENNING VOOR VIER HONDENRASSEN

Tijdens de Algemene Vergadering van de FCI in Leipzig werden op 7 november jl. vier hondenrassen definitief 

erkend: de Russische Toy Terrier, de Cimarrón Uruguayo, de Gończy Polski en de Tornjak. 

Kennis Tour 2018: reserveer snel uw tickets!

De Raad van Beheer Kennis Tour is een doorslaand 

succes, met steevast uitverkochte zalen in 2017. De 

lezingenreeks, gericht op fokkers, hondenbezitters 

en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, 

keurmeesters, fokadviescommisies en kynologenclubs, 

krijgt in 2018 dan ook een vervolg. Er zijn al sessies 

uitverkocht, dus wees er snel bij!  

Opnieuw kunt u rekenen op een keur aan deskundige 

sprekers. Zo hebben we de lezing ‘Shelter Medicine en 

hygiëne in kennels’ van drs. Ruth van der Ley, 

‘Propriocepsis voor de pup’ van Sam Turner, ‘Upgrade je 

kennis over hondengedrag’ van Eline Teygeler, ‘Kraken 

en prikken? De toepassing van chiropractie, osteopathie 

en acupunctuur bij honden’ van dierenarts Irene van Dijl 

(vervangt Leida Visee), ‘Van puppyruis tot echo-

screening; vragen en antwoorden over hartziekte bij 

rashonden’ van Mark Dirven, ‘Ben ik wel de beste vriend 

van mijn hond?’ van prof. dr. Frans van Knapen, en ‘De 

wereld van kleuren’ (hele dag) van Marjolein Roosendaal. 

Kijk voor de data en locaties op onze website. 

De Raad van Beheer is heel blij met de steun van partners 

Royal Canin, Reaal Dier & Zorg en Bayer Animal Health. 

Mede dankzij hen kunnen we de hoogwaardige lezingen 

van de Kennis Tour tegen een aantrekkelijk tarief (€ 19,50) 

blijven organiseren.

Tornjak (Bosnian 

and 

Herzegovinian –

Croatian 

Shepherd Dog)

Gończy Polski 

(Polish Hunting 

Dog)

Cimarrón 

Uruguayo

Russische Toy Terrier 

(Russian Toy) Langhaar & 

Korthaar

Alle vier de rassen hadden reeds een voorlopige 

erkenning, maar kwamen (nog) niet in aanmerking voor 

een Internationale Kampioenschapsprijs, het CACIB. Met 

deze definitieve erkenning kunnen deze rassen nu wel 

het CACIB en daarmee eventueel het Internationaal 

Kampioenschap behalen. 

De erkende rassen

Hieronder de erkende rassen nog een keer op een rij. Als 

u op de naam klikt, vindt u meer informatie over het 

desbetreffende ras.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/tornjak
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/tornjak
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/tornjak
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/tornjak
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/tornjak
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-6/gonczy-polski
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/cimarron-uruguayo
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-2/cimarron-uruguayo
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-9/russian-toy-langhaar
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-9/russian-toy-langhaar
https://www.houdenvanhonden.nl/hondenrassen/alle-rassen/fci-groep-9/russian-toy-langhaar
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPEURHONDEN 2018

Op 2 en 3 december jl. werd in Veenendaal het Nederlands Kampioenschap voor Speurhonden gehouden. 

De organisatie was in handen van Sport Dobermann Nederland, in samenwerking met de Commissie Werkhonden. 

De Nederlands kampioen speurhonden 2018 werd Nico Ouwens met zijn Duitse Herder Juran ’t Palmaleinehof.

Zaterdag

In een prima sfeer werden ‘s ochtends vroeg de sporen 

op grasland uitgelegd. Twee en een half uur later werd 

het verleidingspoor gelegd en werd geloot wie het eerste 

spoor moest gaan uitwerken. Een halfuur later waren de 

reglementaire drie uur verstreken en konden 

keurmeesters Toon Hop en Arie Stam beginnen met 

beoordelen. Op deze zaterdag was er maar één uitvaller 

en waren er goede tot en met uitmuntende resultaten en 

twee kandidaten die er bovenuit sprongen.

Zondag

Op zondag moest een zelfde spoor worden gelopen, 

maar deze keer op akkerland. Dit was toch andere koek: 

door de regen waren de akkers behoorlijk nat en dus 

moesten de honden erg hun best doen om het spoor te 

volgen en de voorwerpen te kunnen verwijzen. Één van 

de twee kanshebbers ging hier onderuit. Na de halve 

cirkel speurde de hond rechtdoor, raakte meer dan de 

toegestane afstand van het spoor af en moest worden 

afgefloten. De andere kanshebber deed het nog beter 

dan op zaterdag. Hoewel de keurmeester net geen volle 

bak kon uitreiken, was het met 99/100 punten toch een 

geweldige prestatie.

Winnaars

Nederlands kampioen werd Nico Ouwens met zijn Duitse 

Herder Juran ‘t Palmaleinehof. Op een gedeelde tweede 

plaats eindigden Harold Vorstenbosch met zijn Mechelse 

Herder Astor en Carlo Vervoordeldonk met zijn Duitse 

Herder Darek Strbsky Stit. 

Bekijk de complete uitslag van het NK

CLUBDAG LHASA APSO CLUB NEDERLAND

Op 19 november jl. vierde de Lhasa Apso Club Nederland haar 50-jarig bestaan (zie ook Raadar oktober 2017). 

De club kijkt terug op een zeer geslaagde dag, met maar liefst vijftig deelnemers. Hieronder enkele foto’s van 

het evenement.

De proef op het akkerland viel onder andere door de 

 nattigheid niet mee

De winnaars, met uiterst rechts Nederlands kampioen Nico 

Ouwens

http://www.hondensport.com/CWH/Speurhond/UitslagNKSph2018.html


18Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 5   |   nummer 15 |   december 2017 Raadar

JUBILEUMCONGRES VERENIGING HET NEDERLANDSE 
KOOIKERHONDJE

Dit jaar viert de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje haar 50-jarig bestaan. De afsluiting van het 

jubileumjaar werd gevormd door een internationaal congres en kampioensclubmatch die op respectievelijk 17 en 

18 november in Zutphen werden gehouden. 

Maar liefst 45 vertegenwoordigers van in totaal veertien 

Kooiker-rasverenigingen van over de hele wereld waren 

naar Zutphen gekomen om met elkaar te discussiëren 

onder voorzitterschap van Diana Striegel. Daar kwamen 

goede afspraken uit over betere communicatie, het 

gebruik van elkaars dekreuen en een prominentere 

invulling van de Nederlandse rasvereniging als 

moederorganisatie. Doel is om er samen voor te zorgen 

dat de landsgrenzen vervagen en dat de samenwerking 

intensiever wordt. Esther de Leeuw vertelde het één en 

ander over de ontwikkelingen van ZooEasy. Op één 

rasvereniging na wordt er wereldwijd gewerkt met 

dezelfde database. Afspraken over het aanleveren van 

gegevens zijn dan essentieel.

 

Prominente sprekers

Ruim honderd fokkers uit binnen-en 

buitenland, keurmeesters, leden en 

andere geïnteresseerden kwamen 

’s avonds luisteren naar twee 

promi nente sprekers: dr.ir. Pieter 

Oliehoek en dr. Paul Mandigers. 

Pieter Oliehoek vertelde over de 

populatieopbouw en (het ontbreken van) diversiteit van 

het Kooikerhondje. Conclusie: meer gelegenheidsnestjes 

fokken en zoeken naar bijna verdwenen en misschien 

wel nieuwe stamouders. Aansluitend vertelde Paul 

Mandigers over de onderzoeken naar polymyositis bij 

Kooiker hondjes. Polymyositis is een vervelende en 

grimmig verlopende ziekte, waar gelukkig wel wat 

successen te vieren zijn, maar de champagne kan nog 

niet ontkurkt worden.

 

Kampioensclubmatch

De jaarlijkse Kampioensclubmatch op zaterdag opende 

met Willem van Oranje en Louise de Coligny die, natuurlijk 

vergezeld van een kooikerhondje, act de présence gaven. 

Samen met de locoburgemeester van Zutphen overhan-

digden zij namens de Koning de Koninklijke Erepenning 

aan voorzitter Kerstin Ueckert van de jubilerende 

vereniging. Na de klanken van het Wilhelmus 

konden de keuringen aanvangen. De 

gezellige show werd afgesloten met het 

bepalen van de clubwinner: teefje Mare 

Macao v.d. Zwarte Bellen Hoeve. Beste 

reu werd Nick v.d. Schoonheden.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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LET OP: NIEUWE PRIVACYREGELS GEGEVENSVERWERKENDE 
ORGANISATIES

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Om bedrijven en organisaties 

die gegevens verwerken en/of bewerken de gelegenheid te geven zich op de nieuwe regels voor te bereiden, zal de 

AVG pas op 25 mei 2018 echt van toepassing zijn. Graag informeren wij u over de belangrijkste aandachtspunten.

Allereerst moet u weten dat de AVG van toepassing is op 

elke organisatie die persoonsgegevens registreert, 

verwerkt en dergelijke. Ook als u een organisatie bent 

zonder winstoogmerk, maakt dat geen verschil. 

Rechten uitgebreid

De rechten van betrokkene, dat wil zeggen van degene 

wiens gegevens worden verwerkt, zijn uitgebreid:

 → recht op inzage (bestaand);

 →  recht op correctie en verwijdering (bestaand), 

uitgebreid met recht op vergetelheid;

 →  recht op dataportabiliteit (nieuw); betekent 

overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

 →  recht op indienen van klacht (uitgebreid).

Documentatieplicht

Onder de AVG heeft u een documentatieplicht, wat inhoudt 

dat u moet kunnen aantonen dat uw organisatie in over-

een stemming met de AVG handelt. Elke organisatie moet 

bijhouden welke persoonsgegevens worden verwerkt, op 

welke grond, met welk doel enzovoort. Documenteer 

daarom goed welke persoonsgegevens u verwerkt en met 

welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen 

en met wie u ze deelt. 

 

Aandachtspunten

Elke organisatie dient verder aandacht te hebben voor de 

volgende punten:

 →  Bewustwording binnen eigen organisatie (en ook dat 

registreren).

 →  Privacy Impact Assessment (PIA) / Data Protection Impact 

Assessment (DPIA). Dit is een instrument om vooraf 

privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te 

brengen, zodat men maatregelen kan nemen om die 

risico’s te verkleinen. Alleen verplicht bij een hoog 

privacyrisico.

 →  Privacy by design & privacy by default.  

Privacy by design houdt in dat je er al bij het ontwerpen 

van producten en diensten voor zorgt dat persoons-

gegevens goed worden beschermd. Privacy by default 

houdt in dat je technische en organisatorische 

maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat je 

standaard alléén persoonsgegevens verwerkt die 

noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat je wilt 

bereiken.

 →  Datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit geldt niet alleen als er een computer gehackt wordt, 

maar ook als iemand een USB-stick met 

persoonsgegevens verloren is. 

 →  Bewerkersovereenkomsten. Met elke derde partij 

waarmee een organisatie samenwerkt en die toegang 

heeft tot de persoonsgegevens, moet zo’n overeenkomst 

afgesloten worden.

 →  Strengere eisen aan toestemming. Van belang is dat 

goed geregistreerd wordt hoe de toestemming is 

verkregen. Tevens moet het intrekken van de 

toestemming net zo gemakkelijk zijn als het geven ervan.

 

10-stappenplan

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website een 

handig 10-stappenplan. De Raad van Beheer is zelf ook 

druk doende met deze punten. Het besluit van de AV van 5 

september jl. om het IT-landschap aan te passen, is een 

mooie kapstok om alle procedures tegen het AVG-licht te 

houden.

Onder meer de aangesloten verenigingen en de 

tentoonstellinggevende verenigingen hebben met de 

verordening te maken. Meer informatie op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


Pup in huis?
Doe mee met de 
PUPPY ENQUÊTE

Maak kans op leuke prijzen!
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PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE NOVEMBER 2017

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen 

aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld van welke zaken 

belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt 

daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke maand 

verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand november zijn: R. Overeem-

Fecken uit Huizen (kinderboek over honden), Julia van Dijk uit Berg en Terblijt (boek 

‘Kynologische Kennis 1’) en Nadije Luijten uit Nieuwegein (boek ‘Het fokken van 

rashonden’). 

Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op. 

Ook meedoen met de Puppy-Enquête?  

Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 
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Wie betaalt de rekening 
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een 

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste 

huisdierverzekeraar van Nederland.

Caitlin&Poppy
Haar ouders verzekerden Poppy bij Proteq Dier & Zorg

€ 10 korting 

voor relaties 

van de Raad 

van Beheer.

Klik hier.

Maak het nu meteen in orde 

want echt, een ongeluk zit 

in een klein hoekje

Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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Proteq Dier & Zorg wordt Reaal Dier & Zorg

Onlangs heeft huisdierenverzekeraar Proteq Dier & Zorg een nieuwe naam gekregen: Reaal Dier & Zorg. Daar 

horen uiteraard ook een nieuw logo (zie afbeelding) en een nieuwe huisstijl bij. De Reaal Dier & Zorg is al jarenlang 

partner van de Raad van Beheer. 

Marketingmanager Walter Boer: ‘Proteq was al vanaf 1998 onderdeel van Reaal, 

we hebben dat echter nog nooit in onze naam laten terug komen. Dat is nu 

veranderd, onze nieuwe naam is Reaal Dier & Zorg. Voor de buitenwereld is het 

nu duidelijk dat we een onderdeel zijn van de Reaal Familie.’ De Raad van 

Beheer is en blijft blij met de prettige samenwerking met Reaal Dier & Zorg en 

zal vanaf januari de voor lichtingsmaterialen van de huisdierenverzekeraar in de 

nieuwe huisstijl helpen verspreiden.

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer

Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in 

Amsterdam. Het volgende spreekuur staat gepland op dinsdag 16 januari aanstaande. 

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

mogelijk contact met u op.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK RAAD VAN BEHEER

De Raad van Beheer heeft weer twee nieuwe aanwinsten in zijn uitgebreide bibliotheek: ‘De Labrador Retriever’ van 

Cindy Schwering en ‘Eeuw(ig) VDH. 100 jaar rasvereniging, een verhaal van beleving en bloei’ door Peter Nefs e.a. 

De Raad van Beheer is heel 

blij met deze nieuwe titels. 

De boeken zijn op afspraak 

in te zien in de bibliotheek 

van de Raad van Beheer aan 

de Emmalaan in Amsterdam.

Afspraak maken?

Wilt u een bezoek brengen 

aan onze bibliotheek? Dat 

kan op werkdagen tussen 

10.00 en 15.00 uur. We 

vinden het wel fijn als u van 

tevoren een afspraak maakt. 

Dat kan door het invullen 

van het contact formulier en 

dit te e-mailen aan  

info@raadvanbeheer.nl of 

te bellen met ons kantoor 

(020) 6644471.

mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/
mailto:info@raadvanbeheer.nl
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te 

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook-

pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en 

share onze berichten op Facebook.

13 januari 2018:   Nieuwjaarsreceptie Raad van 

Beheer (uitsluitend op uitnodiging, 

meer informatie volgt)

14 januari 2018:   Hond van het Jaar Show, De Flint in 

Amersfoort.

4 t/m 6 mei 2018:  Animal Event, Hilvarenbeek

27 mei 2018:  Dag van de Hond

30 juni 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

9 t/m 12 augustus 2018:   World Dog Show 2018 in 

Amsterdam

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden aangesloten 

verenigingen)

14 t/m 16 december 2018:  Hond 2018 in Amsterdam RAI

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow,  

clubmatch of ander type keuring, ga dan naar  

www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle 

keuringsevenementen in Nederland. Let op: De 

inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit  

vaak al een maand voor de datum van het evenement. 

Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw 

website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en 

link naar  www.houdenvanhonden.nl/raadar   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

https://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
https://www.royalcanin.nl/
http://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/

