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Dag van de Hond belooft weer een succes te 
worden!

De voorbereidingen voor de 

vijfde landelijke Dag van de Hond 

op 17 mei aanstaande verlopen 

voorspoedig. De informatieavond 

voor de deelnemende locaties en 

een workshop voor instructeurs 

zijn alweer achter de rug. 

Beide bijeenkomsten werden 

uitstekend bezocht. Een korte 

impressie vindt u op onze speciale   

Facebook-pagina.

De promotie voor de Dag van de 

Hond draait op volle toeren. We 

besteden volop aandacht aan het 

evenement in Raadar, hebben 

posters en flyers verzonden naar 

alle 300 aangesloten verenigingen, 

naar 1.200 dierenartspraktijken en 

naar alle 1.000 ABHB trimsalons. 

Ook verscheen er een paginagrote 

advertentie in het maandblad 

Onze Hond.

Meer dan 30 locaties!

De deelnemers zijn volop bezig het 

programma in te vullen. U vindt de 

meer dan dertig locaties op  

www.dagvandehond.nl/

deelnemers.  

Dus houd 17 mei vrij en plan uw 

bezoek alvast in!

Fokkerstour: sessie over voeding op Animal Event

De derde themasessie van de Fokkerstour 2014 wordt 

verzorgd door een van dé experts in Nederland op het 

gebied van voeding, dr. Esther Hagen-Plantinga van de 

Universiteit Utrecht. De lezing vindt plaats op zaterdag 

9 mei in de seminarzaal van het Animal Event in Beekse 

Bergen, aanvang 17.30 uur. 

Tijdens de Fokkerstour 2014 konden de deelnemende 

fokkers zelf aangeven waar de derde themasessie over 

moest gaan. Uit de vele reacties bleek er vooral behoefte 

te zijn aan een sessie over voeding. We denken met de 

lezing van Esther Hagen uitstekend te voorzien in deze 

behoefte.

U kunt kiezen uit toegang tot alleen de 

themasessie van Esther Hagen (foto), 

maar u kunt ook kiezen voor toegang 

met korting tot het hele Animal Event 

inclusief deze lezing. Voor meer 

informatie zie 

www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.

http://www.facebook.com/dagvandehond
http://www.dagvandehond.nl/deelnemers
http://www.dagvandehond.nl/deelnemers
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
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GESLAAGDE INFORMATIEAVOND BESLUIT HOUDERS VAN 
DIEREN

Op donderdag 12 maart werd in Woudenberg de eerste 

van twee informatieavonden gehouden over het Besluit 

houders van dieren. De avond was georganiseerd 

door de Raad van Beheer in samenwerking met het 

ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de 

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De 

avond nam veel onrust weg bij het aanwezige publiek.

Handout

De opkomst was goed. Het publiek bestond uit een 

gevarieerd gezelschap van fokkers, bestuursleden van 

verenigingen, keurmeesters en medewerkers van de 

Raad van Beheer. Het ministerie had gezorgd voor een 

duidelijke hand-out, aan de hand waarvan de presentatie 

werd gegeven. Het ministerie van Economische Zaken 

lichtte het wie, wat en waarom van de nieuwe 

regelgeving toe. 

Bedrijfsmatigheid

De LID gaf vervolgens een duidelijke presentatie en 

beantwoordde de vele vragen vanuit het publiek. Die 

vragen gingen vooral over het begrip ‘bedrijfsmatigheid’ 

en het omgaan met de indicaties in het nieuwe besluit. 

De LID kon veel van de onduidelijkheid wegnemen met 

de uitleg dat er ten opzichte van het oude Honden-en 

kattenbesluit niet zo veel gewijzigd is. Het belangrijkste 

punt, de richtsnoer van twintig honden, is gebleven. De 

LID gaf ook aan waar de LID-inspecteurs op letten bij een 

bezoek aan een fokker. 

Eenduidige info

Als actiepunt werd nog wel aangegeven dat het van 

belang is dat de verschillende communicatieloketten 

eenduidig zijn in hun informatie. Met de duidelijke belofte 

aan de aanwezigen dat dit opgepakt wordt, sloot 

bestuurslid John Wauben de avond af. De hand-out van 

de presentatie is beschikbaar op onze website. 

“Fikkie, ga af !”

www.dagvandehond.nl
17 mei 2015 • Sport & Spel

Het aandachtige publiek ging na afloop gerustgesteld 

huiswaarts.

CAC Show Nederlandse Hondenrassen

Op zaterdag 27 juni 2015 wordt de tweede CAC Show Nederlandse Hondenrassen gehouden. Dit prachtige evenement 

vindt plaats in het Kynologisch Centrum Zwolle, Anthonie Fokkerstraat 11 te Zwolle. 

De Eurodogshow te Leeuwarden in 2011, 

waarbij de Nederlandse hondenrassen in het 

zonnetje werden gezet, vormde de 

aanleiding voor de rasverenigingen van de 

Nederlandse rassen om een 

samenwerkingsverband aan te gaan. Dat 

resulteerde in de eerste CAC Show 

Nederlandse Hondenrassen op 29 juni 2013. 

Een succesvolle show die schreeuwde om 

een vervolg. En dat is er nu…

Fokker van het jaar

De CAC Show wordt afgesloten met de 

verkiezing van de Beste Fokkerijgroep. 

De fokker van deze groep krijgt de titel 

‘Fokker van het Jaar’. 

Meer informatie en inschrijven op de 

website van de Nederlandse 

Hondenrassen.

http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/publicaties-lezingen
http://www.nederlandsehondenrassen.nl/home-ned.htm
http://www.nederlandsehondenrassen.nl/home-ned.htm
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TOEKOMST HONDENTENTOONSTELLING: 
PROFESSIONALISEREN

De Raad van Beheer praat met partijen die betrokken zijn bij de hondententoonstellingen in Nederland, over mogelijke 

verbetering en uitbreiding van het aanbod. Zo organiseerden we op woensdag 18 maart jl. een brainstorm met 

stakeholders in De Camp te Woudenberg. Belangrijke conclusie: we moeten verder professionaliseren.

De brainstormsessie werd bezocht door exposanten, 

organisatoren en standhouders. Belangrijke kernwoorden die 

in deze sessie naar voren kwamen waren plezier, beleving en 

bezienswaardigheid. Een belangrijk item dat naar voren 

kwam was samenwerking tussen de diverse partijen, zoals 

het gezamenlijk inkopen van diensten en goederen. 

Professionalisering van de organisaties werd vaker 

genoemd. Naar aanleiding van deze brainstormsessie is er 

dan ook een werkgroep opgericht, waarin 

vertegenwoordigers uit elke doelgroep zitten. Deze 

werkgroep gaat de verbeterpunten verder uitwerken. 

Wordt vervolgd.

EVALUATIEAVOND GESCHIKTHEIDSKEURINGEN ENGELSE 
BULLDOG

Op 28 mei aanstaande vanaf 20.00 uur organiseren wij in Partycentrum Hotel de Schimmel te Woudenberg een 

evaluatieavond over de geschiktheidskeuringen voor de Engelse Bulldog. De avond is bedoeld voor (aspirant)

keurmeesters (Nederland en België) en bestuursleden van de rasverenigingen van Engelse Bulldog, Franse 

Bulldog, Mopshond en Boston Terrier. 

Agenda

1. Opening 

2. ‘Hoe ontstaat een convenant en wat zijn de effecten 

van het convenant op het fokken van Engels 

Bulldoggen in 2014?’ Laura Roest, dierenarts van de 

Raad van Beheer.

3. ‘Een medische blik op de gezondheidsproblemen bij 

kortsnuitige honden en de ernst van de “zaak”’ 

Dr. Gert ter Haar.

4. ‘De relatie en de verschillen tussen de conditietest bij 

de Mopshond en de Engelse Bulldog’ Hildeward 

Hoenderken, dierenarts en keurmeester.

5. ‘De relatie tussen exterieur en “Fit for Function”’ 

Theo van der Horst, keurmeester (verantwoordelijk 

voor de meeste fokgeschiktheidskeuringen in 2014).

6. Discussie met de keurmeesters over “Hoe keur ik een 

kortsnuitige hond, nu en in de toekomst”  

o.l.v. Rony Doedijns en John Wauben

7. Sluiting

Zoals in de eerste uitnodiging gemeld, zal deze 

bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid aangemerkt 

worden als een geaccrediteerd nascholingsmoment voor 

exterieurkeurmeesters.

Wij hebben al veel aanmeldingen binnen voor deze 

avond, maar er is nog plaats. Aanmelden via: 

keurmeesters@raadvanbeheer.nl.

mailto:keurmeesters@raadvanbeheer.nl
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SCHOKKEND: MALAFIDE HONDENHANDEL IN BRABANT

De grootscheepse, internationale, malafide handel in puppy’s levert schimmige handelaren miljoenen euro’s op en 

concentreert zich in Brabant. Omroep Brabant sprak met dierenartsen, handelaren en gedupeerden. 

De puppy’s worden gefokt in grote boerderijen in Oost-Europa, zonder 

aandacht of daglicht. Wekelijks worden ze met honderden tegelijk in 

bestelbusjes of vrachtwagens naar Nederland gebracht. De reis is zo 

zwaar voor de hondjes, dat er regelmatig puppy’s onderweg overlijden 

door stress.

Uitgebreide interviews, verhalen en reacties zijn te vinden op de 

speciale themasite: Puppy X: De tragiek van grootscheepse 

puppyhandel in Brabant

‘RAAD HET RAS’ MAART: Shetland Sheepdog

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag 

van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. 

In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een 

vertroebelde foto van een rashond en u moet raden 

om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het 

goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: 

‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische 

Kennis 1’. 

De rashond van de maand maart was een Shetland 

Sheepdog. Winnaar van deze maand was Ineke van 

Oorschot. Zij krijgt het boek van haar keuze 

toegezonden. Gefeliciteerd!
Juiste antwoord maart: Shetland Sheepdog

GESLAAGDE PRESENTATIE VOOR INSPECTEURS LID

Na onze lezing vorige maand voor de inspecteurs van 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 

hebben wij onlangs een geslaagde presentatie gehouden 

voor de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID). Ook hen hebben we bijgepraat 

over onze organisatie en het duurzaam fokbeleid van de 

Raad van Beheer en de aangesloten rasverenigingen. 

Meer dan twintig LID-inspecteurs woonden de lezing bij, 

die zeer goed werd ontvangen.

De Raad van Beheer is van harte bereid aan diverse 

maatschappelijke groeperingen duidelijkheid te geven over 

de inspanningen van de Raad, de rasverenigingen en de 

aangesloten fokkers om tot een gezonde rashond te komen. 

Er blijkt duidelijk behoefte te zijn aan het uitwisselen van 

informatie over elkaars beleid en inspanningen. We hebben 

dan ook afgesproken om samen met de NVWA en de LID op 

een meer structurele basis met elkaar van gedachten te 

wisselen en ervaringen te delen. Doel daarbij is om van 

elkaar te leren, het fokbeleid te verduidelijken en te laten zien 

hoe men in de kynologie werkt aan gezonde rashonden.

“Fikkie, pak bal!”

www.dagvandehond.nl
17 mei 2015 • Sport & Spel

http://www.omroepbrabant.nl/puppyhandel
http://www.omroepbrabant.nl/puppyhandel
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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Crufts: “Impressed and a little bit jealous”

Van 5 tot en met 8 maart werd in het NEC Birmingham 

weer de grootste hondenshow ter wereld gehouden: 

Crufts, georganiseerd door the English Kennel Club. 

Keurmeester Ronny Irving koos Schotse Terrier (teef) 

McVan’s to Russia with Love van mevrouw M.L. Khenkina 

(handler R. Cross) als Best in Show. Mieke Dekker was 

erbij en doet verslag: ‘Impressed and a little bit jealous.’

Om een paar bijzonderheden te noemen: meer dan 

21.000 (!) ingeschreven honden, 400 commerciële stands, 

schitterende Discover Dogs, een eigen ring voor Agility, 

Obedience, Flyball, Doggydance en de Youth Club, waar 

vier dagen lang wedstrijden en demonstraties te zien 

waren. Indrukwekkend waren de combinaties bij Flyball, 

Agility en Heelwork to Music. Heelwork to Music is vooral 

indrukwekkend doordat het geheel in een verhaal is 

gegoten, vergelijkbaar met een musical, operette of 

opera, maar dan voor één begeleider met een hond. 

Junior Handling

Ook petje af voor de jeugd: presteren in zo’n grote arena 

met een voor jou onbekende hond als je nog geen 18 jaar 

oud bent. Nederland werd vertegenwoordigd door 

Priscilla van Oosten die het prima deed. Een compilatie 

van de prestatie van Priscilla is terug te zien op YouTube. 

De presentatie van alle Junior Handlers vindt u eveneens 

op YouTube

Erering

En dan de erering ofwel de Arena, want dat is het echt, met 

8.000 zitplaatsen. De keuringen/wedstrijden zijn daar niet 

alleen te volgen in de ring zelf, maar ook nog via de grote 

schermen die boven de ring hangen met diverse close-ups. 

Alle keuringen in de 

erering en interviews 

zijn terug te zien op 

YouTube.  
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Priscilla van Oosten was de Nederlandse 

vertegenwoordiger Junior Handling

De Best in Show werd deze Schotse 

Terrier
De reserve Best in Show werd 

deze Flatcoated Retriever

Michèle Taffijn, Nederlandse Agility 

deelnemer aan de British Open

http://www.youtube.com/watch?v=znHYWe2lctk&feature=youtu.be&list=PLWq9-6t70rJ0jm_pMGGKJFNqhrDy3Yome
http://www.youtube.com/watch?v=ghN8Haf04fM
https://www.youtube.com/watch?v=pOpltHzsIWw
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Benelux Winner Show Groningen 2015

Op 28 februari en 1 maart werd in de Martini Plaza 

te Groningen de Benelux Winner georganiseerd. 

Organisatie was in handen 

van MartiniDogshow. Deze 

tweede editie werd met 2.659 

inschrijvingen opnieuw een 

succes. Best in Show werd 

Whippet Jesrae Game Of 

Thrones  van J. Akerboom-van 

der Schaaf. 

Op de website van de Raad van 

Beheer vindt u alle titelwinnaars 

en gekwalificeerden voor Crufts 

2016.

De Martini Plaza is uitstekend geschikt voor een 

evenement als de Benelux Winner. Er waren ruime ringen, 

voldoende brede gangpaden en een goede 

variëteit aan standhouders. Er waren 

afgezette delen waar je met bench en stoeltje 

kon plaatsnemen zodat er voldoende ruimte 

langs de ringen was om de keuringen te 

kunnen volgen. Mede door de twee 

voorringen verliepen de erekeuringen soepel 

en werd op zondag  door keurmeester Jo 

Schepers (NL) de Best in Show gekozen. Het 

prachtige secretariaat van de tentoon stelling, 

gesitueerd bij de erering, verdient een 

speciale vermelding. 

Nederlandse Agility-vertegenwoordiging  
op Crufts

Op donderdag 5 maart nam 

Michèle Taffijn-du Bois met 

haar Shetland Sheepdog 

Dinky Dutch (Little But 

Brave Dark As The Night) 

deel aan de Kennel Club 

British Open Final op 

Crufts in Birmingham 

(UK). Ze behaalden 

een prachtige tweede 

plaats. Martijn Servaas 

werd met zijn Border 

Collie Pem (Makeitso 

True Pem) tweede bij het 

onderdeel jumping van het 

Internationale Invitation 

Event op Crufts.

 →  Bekijk de wedstrijd 

van Michèle Taffijn 

hier. 

 →  Bekijk de wedstrijd 

van Martijn Servaas 

hier 

Helaas liepen ze 

tijdens het Vast 

Parcours tegen een 

diskwalificatie op. 

Geen schande, er 

waren slechts vijf 

combinaties die zich 

staande konden 

houden in het zeer 

pittige parcours. 

Bekijk de beelden

Voorlichtingsavond FAIRFOK

Op woensdag 29 april aanstaande vanaf 20.00 uur vindt in De Camp te Woudenberg een 

extra voorlichtingsavond plaats over het projectplan Fairfok. 

De eerste voorlichtingsavond vond plaats op de dag van de overhandiging van Fairfok aan 

de staatssecretaris. Een ieder die toen niet in de gelegenheid was deze voorlichtingsavond 

bij te wonen, stellen we graag alsnog in de gelegenheid om kennis te nemen van het 

projectplan en daarover met ons te discussiëren. 

Aanmelden via www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond.

Initiator:
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Ondersteund door:
Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 

(KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord 

Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren 

(LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.

‘FAIRFOK’
Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland

houden van honden

Michèle Taffijn met  

Dinky Dutch
Martijn Servaas met Pem

http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten-en-sport/benelux-winner/benelux-winner-2015/titelwinnaars-benelux-winner-nederland-2015/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten-en-sport/benelux-winner/benelux-winner-2015/gekwalificeerd-voor-crufts-2016/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten-en-sport/benelux-winner/benelux-winner-2015/gekwalificeerd-voor-crufts-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=xJ8GsXmRlYE
https://www.youtube.com/watch?v=NNAHIbsInAk&list=PLq-moO5LC2-mTGDq7hmJ4X6RoidFcHkyX&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=hywClpukaMs
http://www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond
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Informatieavond keurmeestertraject

Op donderdagavond 23 april organiseren wij in ‘De Camp’ in Woudenberg een informatieavond over het 

keurmeestertraject. In deze bijeenkomst vertellen we onder meer hoe het nieuwe keurmeesterbeleid werkt, wat er van 

u verwacht wordt en wat u van de Raad van Beheer mag verwachten. Graag van tevoren aanmelden. 

De mensen die in 2013 of 2014 geslaagd zijn voor het examen Exterieur en Beweging zijn al persoonlijk uitgenodigd 

voor deze avond. Mocht u ook nog maar kort in dat traject zitten en wilt u deze avond bijwonen, dan bent ook u van 

harte welkom. Aanmelden kan via opleidingen@raadvanbeheer.nl. Eventuele vragen die u voor deze avond hebt, 

kunt u eveneens via dit e-mailadres indienen. Dan kunnen we daar in de presentatie rekening mee houden.

KIJKJE OP WESTMINSTER SHOW NEW YORK

Op 14, 16 en 17 februari jl. vond in New York de 139e 

Westminster Show plaats. Voor de exterieurkeuring deden 

2.711 honden mee, verdeeld over 192 rassen/variëteiten 

en zeven rasgroepen. Daaronder 117 buitenlandse 

inzendingen. Er waren 33 keurmeesters uit veertien 

landen. Best in Show keurmeester was David Merriam van 

Bonsall (CA). Best in Show werd de Beagle Miss P (handler 

Will Alexander (CA)), die u op beide foto’s ziet. 

Voorafgaand aan de show werden op 14 februari twee 

“niet-show evenementen” georganiseerd: Masters Agility 

Championship en Meet the Breeds. Inschrijving voor 

Master Agility is alleen mogelijk als de combinaties in de 

Master-class mogen uitkomen. Het aantal deelnemende 

combinaties was 330, 

verdeeld over 72 

rassen. Top-2 werd 

gevormd door de 

Border Collie (49 stuks) 

en de Shetland 

Sheepdog (45 stuks). 

Keurmeesters waren 

Alan Arthur van 

Leander (TX) en  

Graham Partridge van 

Austell (GB). Winnaar 

werd Border Collie 

“Tex” van Rose Savkov. 

Aan de Meet the 

Breeds namen circa 

honderd rassen deel.  

De Westminster Kennel Club Dog Show, die jaarlijks wordt 

gehouden en twee dagen duurt, is een van de meest 

prestigieuze hondenshows ter wereld. De show is open 

voor alle rassen, en wordt gehouden in de roemruchte 

Madison Square Garden in New York. De eerste 

Westminster show werd al gehouden in 1877. Lees meer 

over de laatste show op de speciale Facebook-pagina 

VDH-Europasieger in Dortmund

Van 8 tot 10 mei 2015 vindt in Dortmund de VDH-Europasieger & 

Internationale tentoonstelling plaats. Met meer dan 8.000 deelnemende 

honden uit circa dertig landen is dit een van de grootste shows van 

Duitsland. Aanmelden kan nog tot 1 april aanstaande. 

Meer informatie vindt u op de website van de tentoonstellingsorganisatie. 

Daar kunt u zich meteen ook online aanmelden.
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mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
http://www.facebook.com/wkcdogshow
http://www.messe-hund-und-katz.de/messe/en/dortmund/home/
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‘FAIRFOK THE DOG’

Op 11 maart jongstleden vond een Studium Generale 

plaats op de Hogeschool Van Hall Larenstein in 

Leeuwarden, met als thema ‘Fairfok the Dog’ – over 

erfelijke problemen bij honden.  Namens de Raad van 

Beheer hield Ingeborg de Wolf een presentatie over ons 

projectplan Fairfok, gericht op het gezond en sociaal 

maken van de Nederlandse (ras)hond. Het Studium 

Generale werd bezocht door zo’n 120 studenten en 

andere belangstellenden. 

Het lectoraat ‘Welzijn van Dieren’ van Hogeschool Van 

Hall Larenstein had vier sprekers uitgenodigd die het 

probleem en de mogelijke oplossingen vanuit 

verschillende invalshoeken belichtten. Ingeborg de Wolf 

sprak over het projectplan Fairfok. “Fairfok staat voor 

eerlijk gefokte honden”, aldus De Wolf. “De huidige 

stamboom moet uitgroeien tot een soort keurmerk. De 

stamboom geeft inzicht in de inspanningen van de fokker. 

Centraal in het fokbeleid staat het openstellen van de 

stamboeken, waarbij raszuiverheid niet meer het hoogste 

ideaal is en het mogelijk is om honden van een ander ras 

in te kruisen.” Ingeborg de Wolf sloot haar verhaal af met 

de opmerking dat er veel look-alikes zijn; zo heeft slechts 

6 procent van de Chihuahua’s, 12 procent van de Franse 

Bulldogs en 20 procent van de Labradors een stamboom. 

“De Raad zou ook graag grip willen krijgen op honden 

zonder stamboom, omdat daar vergelijkbare 

gezondheids- en welzijnsproblemen spelen.”

Behalve Ingeborg de Wolf gaven dr. ir. Kor Oldenbroek 

van het Centrum voor Genetische Bronnen van 

Wageningen UR, ing. Sieneke Groenman van de 

Hondenbescherming en drs. ing. Esther Siteur van 

Rijnstra van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers 

van Saarlooswolfhonden (AVLS) een presentatie. 

Kijk voor een uitgebreid verslag van dit Studium Generale 

op Dierenwelzijnsweb

GEEN DEELNAME 
50PLUSBEURS 

De Raad van Beheer zal dit jaar niet 

deelnemen aan de 50PlusBeurs. Helaas heeft 

de beursorganisatie besloten in 2015 geen 

HuisdierenPaviljoen meer in te richten. Dit omdat 

het paviljoen volgens hen in de huidige vorm niet 

rendabel genoeg is.

Nu de 50PlusBeurs een streep heeft gehaald door 

het Huisdierenpaviljoen, beraden we ons op andere 

mogelijkheden om de rashond in Nederland bij deze 

en andere doelgroepen te promoten.  

AFGIFTE stambomen aan nest Saarlooswolfhond 

Vorig jaar besloot de Raad van Beheer vooralsnog 

geen stambomen te verstrekken aan de pups van een 

Saarlooswolfhond die voorlopig niet PRA-vrij was. 

Hiermee wilde de Raad een krachtig signaal geven dat 

hij van mening is dat de gezondheid en het welzijn altijd 

leidend moeten zijn. 

De fokker was het niet eens met het bestuursbesluit en 

heeft dit voorgelegd aan de Geschillencommissie. De 

Geschillencommissie heeft de fokker in het gelijk gesteld. 

Dit betekent dat de Raad van Beheer voor de pups van 

deze rashond stambomen moet verstrekken. De Raad 

van Beheer zal gehoor moeten geven aan de uitspraak 

van de Geschillencommissie en de stambomen alsnog 

verstrekken voor dit nest. De Raad van Beheer bekijkt 

nog in hoeverre aanpassing van de regels het inhouden 

van stambomen in dit soort situaties in de toekomst 

mogelijk kan maken.

“Fikkie, braaf.”

www.dagvandehond.nl
17 mei 2015 • Sport & Spel

http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/NewsLoader.aspx?npid=7152
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VERPLICHTE DNA-AFNAMES LOPEN GOED

De verplichte DNA-afnames in het kader van het project 

‘Fairfok’ verlopen nog steeds heel succesvol. Van meer dan 500 

rashonden is inmiddels collectief DNA afgenomen en er zijn 

al meer dan 20.000 DNA-monsters opgeslagen in onze DNA 

Databank.

Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-

afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt 

daarvoor DNA afgenomen, dat vervolgens wordt bewaard voor 

gezondheidsonderzoek. Dat is goed nieuws voor kopers van pups 

en rashondenfokkers, want zo is zeker dat de opgegeven ouders 

ook echt de ouders zijn, en kan er veel gerichter gewerkt worden 

aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

De verplichte DNA-controle voor rashonden is onderdeel van het plan van het projectplan ‘Fairfok: de gezonde en 

sociale hond in Nederland’. Rasverenigingen kunnen op aanvraag collectief DNA laten afnemen door de Raad 

van Beheer.

VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?

Deze maand hebben wij de volgende vacatures bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de vacatures 

ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging 

 →  Alaska Malamute Club voor Nederland zoekt bestuurslid/

voorzitter (m/v)

 → De Greyhound Club zoekt bestuurslid (m/v)

 → KC Flevoland zoekt penningmeester (m/v)

 → KC De Hofstad zoekt medewerker kantine (m/v)

 → KC De Hofstad zoekt instructeur Agility (m/v)

 →  KC Gooi- en Eemland zoekt instructeur Agility en/of 

stagiaire hiervoor (m/v)

 →  KC Oss e.o.  zoekt instructeur (m/v) Gehoorzaamheid (of 

stagiaire) 

 → KC Rijssen en Omstreken zoekt Instructeur Agility (m/v)

 → KC Rotterdam  zoekt instructeur Agility (m/v)

 →  KC Rotterdam zoekt hoofdinstructeur/verantwoordelijke 

Agility (m/v)

 → KC Weert e.o. zoekt instructeur ringtraining (m/v)

 →  KC Zwolle en Omstreken  zoekt beheerder 

clubgebouw (m/v)

 →  Kynologenverbond Nederland (KVN) zoekt secretaris 

(m/v)

 →  Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” zoekt 

voorzitter/bestuurslid (v/m)

 →  Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse 

Herdershonden (VDH) zoekt (eind)redacteur (m/v)

 →  Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden zoekt 

penningmeester (m/v)

 →  Ver. van liefhebbers Duitse Herdershond ‘De 

Grensstreek’ zoekt Pakwerker (m/v)

GOEDGEKEURDe VERENIGINGS-
FOKREGLEMENTEN (VFR’s)

In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van 

de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:

 → Nederlandse Bouvier Club (NBC)

 → Schotsche Terrier Club (STC)

 → Vereniging De Nederlandse Schapendoes

 → Vereniging Vrienden van het Schipperke

DNA-afname bij een pup, waarbij cellen van het 

wangslijmvlies worden verzameld.  

“Fikkie, pak bal!”

www.dagvandehond.nl
17 mei 2015 • Sport & Spel

http://www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
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VOOR DE AGENDA

4 en 5 april 2015:   CAC/CACIB dubbelshow Goes

6 april 2015:   Agility EO-selectiewedstrijd KC 

Rotterdam

6 april 2015:   FCI-Obedience selectiewedstrijd KC 

Oss

15 april 2015:   Bijeenkomst Rayon West, KC Delft

19 april 2015:   FCI-Obedience selectiewedstrijd KC 

Hoogeveen

21 april 2015:   Bijeenkomst Rasgroep 2a 

(Dogachtigen) Amrath Hotel 

Maarsbergen

21 april 2015:   Bijeenkomst Rasgroep 1, Partycentrum 

de Schimmel, Woudenberg

22 april 2015:   Bijeenkomst Rayon Noord, KC Zwolle

23 april 2015:   informatieavond over 

keurmeesterstraject, De Camp, 

Woudenberg

28 april 2015:   Bijeenkomst Rasgroep 5, KC Arnhem

8-10 mei 2015:   Animal Event, Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek

8-10 mei 2015:   VDH Europasieger & internationale 

tentoonstelling, Dortmund

9 mei 2015:   Fokkerstour sessie over voeding, 

Animal Event Beekse Bergen

17 mei 2015:   Dag van de Hond, diverse locaties 

door heel Nederland  

www.dagvandehond.nl

19 mei 2015:   Bijeenkomst Rayon Midden, KC 

Culemborg

28 mei 2015:   Evaluatieavond fokgeschiktheids-

keuring Engelse Bulldog

11 t/m 14 juni 2015:   World Dog Show Milaan (Italië)

17 juni 2015:   Symposium Genetica voor de 

kynologie, Utrecht

18 tot 21 juni 2015:   WK FCI-Obedience Turijn (Italië)

20 juni 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

27 juni 2015:  CAC show Nederlandse rassen

27 en 28 juni 2015:   NK Agility

4, 5 en 6 september 2015:   European Dog Show Oslo 

(Noorwegen)

6 september:  NK FCI-Obedience

8-11 oktober 2015:  WK Agility, Bologna, Italië

28 november 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

9 januari 2016:  Nieuwjaarsreceptie - Spant! Bussum

10 januari 2016:  Hond van het Jaar - Flint Amersfoort

22 mei 2016:   Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’’

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen, 

Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 

Windhondenrensport en Werkhonden zie 

www.raadvanbeheer.nl/agenda

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

RAADAR OP IPAD OF 
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android 

tablet. U kunt de app downloaden via:

App Store Apple

Android store

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten

fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen 

die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de 

Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)

hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN 
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden 

en downloaden via de website van de Raad van Beheer:

www.raadvanbeheer.nl/raadar

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:

www.facebook.com/raadvanbeheer

Like en share onze berichten op Facebook met uw

Facebook-vrienden.

social media
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