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STAATSSECRETARIS STEUNT ‘FAIRFOK’ TEN VOLLE
Op 1 juni jongstleden stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij 

antwoord geeft op kritische vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke 

rashonden en Fairfok. Het is verheugend om te zien dat de staatssecretaris volledig achter de aanpak van de Raad 

van Beheer staat en haar vertrouwen in Fairfok duidelijk uitspreekt. In dit artikel alleen de eerste vraag met het 

antwoord van de staatssecretaris, dat voor zichzelf spreekt. Daaronder vindt u een linkje naar de overige vragen 

en antwoorden.

Vraag: ‘Waarom denkt u 

dat het Fairfok-plan van de 

Raad van Beheer nu wel 

succes  vol zal zijn, terwijl er 

al vanaf 1995 met de Raad 

van Beheer, als 

 vertegenwoordiger van de 

rashondenwereld, 

afspraken zijn gemaakt 

over het terugdringen van 

erfelijke aan  doeningen en 

het invoeren van 

 certificering voor 

 hondenfokkers, die echter 

nimmer tot enige vooruit-

gang hebben geleid?’

Antwoord: ‘Zowel in de 

rashondenwereld als 

daarbuiten is er de 

laatste jaren een breder 

besef gekomen dat er zaken moeten veranderen. De 

Raad erkent en onderkent in het door haar geschreven 

projectplan ‘Fairfok’ de problematiek in de (ras)honden-

fokkerij die al jarenlang onderwerp is van politieke en 

maatschappelijke discussie en ook haar eigen rol 

daarin. Het Fairfok-plan om te komen tot een gezonde 

en sociale hond in Nederland is ambitieus en wordt 

breed door de sector gedragen. Het plan wordt door 

veel partijen onder-

steund met deskun-

digheid op de betrokken 

thema’s. De Raad van 

Beheer op Kynologisch 

Gebied nam in dit proces 

de voortrekkersrol op 

zich. Daarnaast namen 

de Faculteit Diergenees-

kunde, Wageningen 

Universiteit, de Konink-

lijke Maatschappij voor 

Diergeneeskunde 

(KNMvD), het Landelijk 

InformatieCentrum 

Gezelschapsdieren 

(LICG), Dibevo, het 

Platform Verantwoord 

Huisdierenbezit, HAS 

Den Bosch en van Hall 

Larenstein, Citaverde College en de Hondenbe-

scherming, deel aan dit proces. De Dierenbescherming 

heeft hieraan als kritische participant deelgenomen. 

Het feit dat zoveel partijen de schouders eronder 

zetten geeft mij vertrouwen dat dit plan tot goede resul-

taten gaat leiden.’

Lees alle 19 vragen en antwoorden

Staatssecretaris Dijksma nam op 27 november 2014 het 

projectplan in ontvangst en staat er nog steeds pal achter 

Foto: Ernst Von Scheven

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/01/beantwoording-kamervragen-over-zieke-rashonden-en-het-fairfok-keurmerk.html
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BIJZONDERE MIJLPAAL: 3.000.000e STAMBOOM AFGEGEVEN

Bestuurslid Hugo Stempher (vierde van rechts) en communicatiemanager Paul Peeters (tweede van links) van de Raad van 

Beheer overhandigen de stambomen aan de fokster in het bijzijn van de nieuwe pupeigenaren van het nestje ‘Tollers’.

Pagina van het allereerste NHSB, met 

daar pointer Nelly als allereerste 

 geregistreerde hond.

Afgelopen week heeft de Raad van Beheer de 3.000.000ste 

Nederlandse stamboom uitgereikt aan de fokkers Marcel en 

Jolanda Achterberg. Zij kregen stambomen voor een nestje pups 

van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retrievers.

Alle in Nederland geboren of geïmporteerde rashonden worden 

ingeschreven in het NHSB, het Nederlands Honden Stamboek. De 

afgelopen jaren schommelt het aantal ingeschreven rashonden 

rond de 38.000 pups per jaar.

In 1890 werd het eerste NHSB uitgegeven (zie foto hiernaast). De 

allereerste hond daarin, met nummer 1, was de Pointer Nelly van 

eigenaar de heer Tydeman uit Tiel, geboren in 1888. 

TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE POSITIEF OVER 
FAIRFOK

Het doet ons deugd dat ook het Tijdschrift voor 

Diergeneeskunde (TvD) in de uitgave van juni 2015 

positieve aandacht besteedt aan het projectplan Fairfok. 

Het hoofdartikel, geschreven door dierenarts Diana van 

Houten, gaat onder meer in op de belangrijke rol van 

de dierenarts in het plan. Aan het artikel werkten onder 

anderen de dierenartsen Laura Roest (Raad van Beheer), 

Rudy Smits en Hildeward Hoenderken mee.

‘Ook in de gezelschapsdierensector wordt de impact van 

het bewust fokken van dieren ondertussen steeds 

duidelijker’, aldus TvD. ‘De sector stond vanwege erfelijke 

afwijkingen bij honden en katten onder druk, maar pakt 

met het Fairfok-programma de fokkerij juist aan om 

gezonde dieren te verkrijgen.’ 

Volgens TvD is hierbij is een 

belangrijke rol weggelegd voor 

de dierenartsen, die met hun 

kennis van zowel diergezond-

heid en dierenwelzijn als van 

de genetica, aan de wortel 

kunnen staan van gezonde 

stambomen. Ondertussen 

blijken de look-alikes, honden 

zonder stamboom die wat 

uiterlijk betreft lijken op 

rashonden, vaak juist meer gezondheidsproblemen te 

vertonen. ‘Dierenartsen zouden hun klanten moeten 

wijzen op het verschil tussen rashond en look-alike’, aldus 

TvD. Daar sluiten wij ons van harte bij aan!
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HONDENBESCHERMING VRAAGT AANDACHT  
VOOR LOOK-ALIKES

In een reactie op de Kamervragen die aan 

staatssecretaris Dijksma zijn gesteld over Fairfok, 

vraagt de Hondenbescherming op haar website 

speciale aandacht voor de grote groep look-alikes 

in Nederland. De Hondenbescherming is een van de 

partijen die meewerkten aan de totstandkoming van 

het projectplan Fairfok.

De Hondenbescherming in haar reactie: ‘Het is 

interessant om in het voorkomende geval te bezien 

hoe de rechterlijke macht het verbod en de daarin 

vervatte inspanningsplicht van de fokker gaat 

interpreteren. Buiten dit lijkt het nog interessanter of 

een rechter het in zijn oordeel zal meewegen of een 

fokker aangesloten is bij een door de Raad van Beheer 

erkende rasvereniging die voldoet aan de richtlijnen in 

de betreffende fokreglementen. 

Gaan overheid en rechterlijke macht hun pijlen tevens 

richten op niet-aangesloten fokkers van zogeheten 

“look-alikes”? Een groep die wonderlijk genoeg tot 

dusver buiten schot lijkt te blijven.’

Lees het hele artikel op de website van de 

Hondenbescherming. 

VEELGESTELDE VRAGEN  
(EN ANTWOORDEN) ‘FAIRFOK’

Tijdens de inspraak- en informatieavonden die wij de afgelopen tijd hebben 

georganiseerd, maar ook via social media, worden er heel veel vragen over het 

projectplan ‘Fairfok’ gesteld. Het leek ons daarom handig om de meest gestelde 

vragen (ca. 27) duidelijk voor u op een rij te zetten. U vindt ze op onze website.

Een van de meeste gestelde vragen is hoeveel van de in Fairfok beschreven 

maatregelen feitelijk al tot het staande beleid behoren. Over vier van de 

behandelde 27 onderwerpen moet nog een AV-besluit  worden genomen. 

Omgerekend is dit nog zo’n 15 procent.

Ga voor alle veelgestelde vragen en antwoorden naar onze website.

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

https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/06/10/de-rashond-nog-tijd-gegund/
https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/06/10/de-rashond-nog-tijd-gegund/
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/Reactie_Raad_van_Beheer_vragen_Fairfok.pdf
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/Reactie_Raad_van_Beheer_vragen_Fairfok.pdf
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VERSLAG DERDE INFORMATIE- EN INSPRAAKAVOND ‘FAIRFOK’

Op 26 mei vond in congrescentrum De Schimmel te Woudenberg de derde informatie- en inspraakavond plaats 

over het projectplan Fairfok. Met zo’n veertig geïnteresseerden was de opkomst behoorlijk te noemen. Zowel van 

tevoren ingediende vragen als vragen uit de zaal werden ter plekke beantwoord. Een kort verslag, met dank aan 

Loes Borst-Borreman.

De Raad van Beheer benadrukte in zijn presentatie dat veel 

maatregelen uit Fairfok al gangbaar beleid zijn, en door de 

AV goedgekeurd. In het projectplan staat nu alles 

overzichtelijk geordend bij elkaar. Het is van belang dat de 

rashond op een positieve manier in beeld komt door de 

maatregelen die nu genomen worden.

Puntjes op de i

Er werden wat ‘puntjes op de i’ gezet door de zaal, onder 

meer met betrekking tot de rol van de keurmeesters in het 

plan. Volgens de Raad gaan keurmeesters die de 

aandachtsrassen keuren, in elk geval een verplichte 

nascholing volgen. 

Er was het nodige te doen over de vermeende uitspraak 

van de Raad, dat een rashond gemiddeld 11 jaar oud moet 

worden. Dat een rashond gemiddeld 11 jaar oud wordt is 

geen eis of maatregel, maar een ambitie. We streven ernaar, 

maar het is geen wet! 

Rashondengids

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), 

daarbij ondersteund door de Raad van Beheer, werkt 

momenteel aan een Rashondengids die informatie geeft 

over de top-20 rassen en de Nederlandse hondenrassen. 

Gaandeweg zullen meer rassen aan de gids worden 

toegevoegd. De informatie in de gids komt onder andere uit 

weten schappelijk (literatuur)onderzoek naar de 

Nederlandse en Europese populaties.

Stambomen

Gezondheid en welzijn moeten nadrukkelijk op de 

kaart worden gezet, en de maatregelen in Fairfok 

moeten dit belichamen. Het streven blijft om 

uiteindelijk alleen nog stambomen met keurmerk te 

hebben. In het verlengde hiervan werd de vraag 

gesteld hoe om te gaan met een fokker die de ene 

keer wel, en de andere keer geen stamboom 

aanvraagt. Het Tuchtcollege kan dit alleen aanpakken 

als er melding van deze handelwijze wordt gemaakt en 

er voldoende bewijzen worden geleverd. De eerste 

boete is vrij laag, omdat de Raad ervan uitgaat dat 

iemand in principe eenmalig in de fout gaat. Daarom 

zijn de boetes behoorlijk veel zwaarder als iemand nog 

een keer in de fout gaat. 

Relatie fokker-pupeigenaar

De interactie tussen fokker en pupeigenaar draagt ook 

bij aan het imago van de rashond. Als de eigenaar 

immers weet dat hij altijd bij de fokker kan aankloppen 

voor advies en ondersteuning, zal hij de meerwaarde 

van een pup met stamboom heel goed uit kunnen 

leggen aan vrienden/familie die overwegen een pup 

aan te schaffen. Voorwaarde is dat de fokker de nodige 

kennis en kunde in huis heeft, zowel over gezondheid 

en welzijn als over het gefokte ras. Fairfok is een 

noodzakelijke ondersteuning om dit doel gezamenlijk te 

kunnen bereiken.

Staatssecretaris 

Afrondend gaf de Raad aan dat het ministerie van 

Economische Zaken zich helemaal conformeert aan de 

plannen uit Fairfok. Staatssecretaris Sharon Dijksma is 

oprecht geïnteresseerd en steunt het plan volledig (zie 

ook pagina 1 van deze nieuwsbrief).
 Lees verder op pagina 5

World dOG show Milaan: 
FELICITATIES!

Van 10 - 14 juni werd in Milaan de World Dog Show 2015 gehouden. De 

Raad van Beheer feliciteert alle Nederlandse deelnemers met de behaalde 

resultaten in Milaan! 

De uitslagen van alle rassen zijn terug te vinden op de website van de 

World Dog Show.

http://www.wds2015.com
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Vragen uit de zaal

Wat is de procedure wanneer er van een ras meerdere 

verenigingen zijn?  

Antwoord: De Raad gaat met alle verenigingen in 

gesprek over de te nemen maatregelen, en praat onder 

meer over wat er wel/niet in de Normenmatrix komt te 

staan. Probleem hierbij is dat van de circa 150.000 pups 

die jaarlijks in Nederland geboren worden, er maar 

ongeveer 38.000 door de Raad van Beheer 

geregistreerd worden. De niet-geregistreerde look-

alikes vormen dus het grootste deel van de populatie, 

terwijl er geen overkoepelende afspraken met de 

desbetreffende fokkers te maken zijn. En het zijn nou 

juist de look-alikes die bij het vormen van de publieke 

opinie een grote  rol spelen. Dit is een probleem dat in 

samenwerking met de overheid getackeld moet worden. 

Waarom wordt er in het kader van DNA- en genenonderzoek 

samengewerkt met het Van Haeringen-instituut? 

Antwoord: dit heeft de Algemene Vergadering zo beslist.

Kan een aanvullend DNA-onderzoek met het al 

aanwezige materiaal gedaan worden?  

Antwoord: als daarover duidelijk gecommuniceerd wordt, 

kan dat.

Waarom heeft de nieuwe set 21 markers in plaats van de 

gebruikelijke 18? 

Antwoord: met 21 markers heb je meer reserves voor het 

geval er wat uitvalt.

ZET IN UW AGENDA: AMSTERDAM WINNER IN DECEMBER!

Op 12 en 13 december 2015 wordt in de RAI in Amsterdam 

alweer de 126e Amsterdam Winner Show gehouden.  

Voorafgaand aan deze oudste tentoonstelling van het land 

vindt op 11 december, op dezelfde locatie, de eendaagse 

Holland Cup plaats. En als klap op de vuurpijl vindt op 

zaterdag 12 december, tijdens de Amsterdam Winner 

Show, de finale van de Eukanuba World Challenge plaats. 

Dit mag u als hondenliefhebber niet missen!

De Amsterdam Winner staat al vele jaren op de kaart als één 

van de meest prestigieuze shows in Europa en trekt vele 

internationale exposanten! De show wordt ook 

internationaal gepromoot. Zo worden er flyers van de 

Amsterdam Winner verspreid op vele shows in Europa, zoals 

de World Dog Show in Milaan en de European Dog Show in 

Oslo. Zo belooft het evenement weer een geweldig 

spektakel te worden!

Meer informatie en inschrijven

Voor uitgebreide informatie over de diverse tarieven en het 

inschrijfformulier kijkt u op www.winnershow.nl. Daar vindt 

u ook de keurmeesterlijsten van de Holland Cup en 

Amsterdam Winner Show. De online inschrijvingen starten 

op 1 juli aanstaande. Het inschrijfgeld voor de Holland Cup is 

slechts € 45,- en voor deelname aan de Amsterdam 

Winner Show betaalt u € 55,- voor de reguliere klassen. Als 

u vóór 12 oktober inschrijft, profiteert u bovendien van 

voordelige tarieven.

Vervolg van pagina 4

http://www.winnershow.nl
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AANGEPASTE AGENDA ALGEMENE VERGADERING 20 JUNI 2015

Hierbij geven wij u de aangepaste agenda van de 38e Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer 

op Kynologisch Gebied in Nederland, te houden op zaterdag 20 juni 2015. Toegang alleen voor genodigden.

Agenda

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Ingekomen stukken

4.   Goedkeuring notulen 37e Algemene Vergadering 6 

december 2014

5.   Financiën:

 a)  Toelichting balans en staat van baten en lasten 2014

 b)  Verslag Financiële commissie

 c)  Goedkeuring balans en staat van baten en 

lasten 2014

 d) Dechargeverlening aan bestuur

6.   Goedkeuring jaarverslag 2014

7.   Bestuursverkiezing

8.   Aanpassing art. 26 statuten (afschaffing Ledenraad)

9.   Aanpassing KR (diverse artikelen) tentoonstellingen 

(termijnen)

 a) Wijziging van babyklas naar jongste puppy klas

 b) Termijn sluiten inschrijving tentoonstellingen

10.   Aanpassing art. IV.21 KR (gebruikshondenklasse 

windhonden)

11.   Aanpassing art. III.21 en at. III.22 KR (digitale dek- en 

geboorteaangifte)

12.   Aanpassing Algemene Voorwaarden van Levering en 

art. III.13 en III.63 KR

13.   Aanpassing art. VIII.1 KR (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd)

14.   Initiatiefvoorstel NVAI (recht van advies voor 

rasgroepen en rayons)

15.   Initiatiefvoorstel VISJ e.d. (NEK-verbod weer 

invoeren)

16  Weigering tot afgifte van stambomen wanneer de 

afstamming van het nest niet is vastgesteld d.m.v. 

DNA-onderzoek (ingebracht door Australian 

Shepherd Club Nederland)

 Bijlagen: brief ASCN + covernotitie bestuur

17.   Stand van zaken omtrent Fairfok

18.   Rondvraag

FCI-RASSTANDAARDEN SAARLOOSWOLFHOND EN 
STABIJHOUN

In nauw overleg met de desbetreffende rasverenigingen zijn de rasstandaarden van de Nederlandse rassen 

Saarlooswolfhond en Stabijhoun aangepast aan het nieuwe FCI-format. De FCI ging onlangs akkoord met de 

aanpassingen en heeft de vernieuwde standaarden eind mei op haar website gepubliceerd. 

De nieuwe rasstandaarden van de Saarlooswolfhond en de Stabijhoun zijn uiteraard eveneens te vinden op de 

website van de Raad van Beheer. Bekijk ze hier.

Saarlooswolfhond Stabijhoun

http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/nederlandse-hondenrassen/
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AFSCHEID BETSIE KRIJN-PIEPER

Op 29 mei jl. nam het bureau van de Raad van Beheer in 

Amsterdam afscheid van een zeer gewaardeerde collega, 

Betsie Krijn-Pieper. Wij hebben Betsie leren kennen 

als een flamboyante dame, die behalve hard werken 

weet hoe ze van het leven moet genieten. Zij gaat nu 

genieten in het zuiden des lands, waar ze vast weer haar 

activiteiten als meubelrestaurateur zal oppakken. 

Betsie kwam op 22 februari 2007 in dienst van de Raad van 

Beheer, in eerste instantie als administratief medewerker 

op de afdeling Stamboekhouding. Zij verhuisde echter al 

snel naar de afdeling Gezondheid, Gedrag & Welzijn, waar 

zij zich vooral bezighield met de screening op HD en ED. In 

dat kader had ze niet alleen veel contact met fokkers, maar 

ook met dierenartsen en het specialistenpanel. Zij deed dat 

met veel overgave. Wij wensen Betsie veel geluk, en zullen 

haar natuurlijk erg missen.

THEMABIJEENKOMST: HOE BIND JE LEDEN EN 
VRIJWILLIGERS AAN JE KC?

Op zaterdag 20 juni van 11:00 tot 13:00 uur 

(voorafgaand aan de Algemene Vergadering) 

organiseert de Raad van Beheer een themabijeenkomst 

voor kynologenclubs: Hoe bind je leden en vrijwilligers 

aan je vereniging en hoe houd je ze binnen? De 

bijeenkomst onder leiding van Mariska Roosink en Jan 

Soek vindt plaats in Ambiance Houtrust, Heideweg 

23 in Hooglanderveen. 

Mariska Roosink is bestuurslid van KC Rijssen e.o. en heeft 

in het kader van haar studie Educatie en Kennis 

Management een marketing-communicatieplan geschreven 

voor KC Rijssen. Daarnaast is Mariska secretaris van Rayon 

Noord en is zij lid van de werkgroep Ledenraad.

Jan Soek heeft kader- en ledenwervingsprojecten 

ontwikkeld en diverse sportclubs hierin gecoacht en 

begeleid. Daarnaast werkt hij veel samen met provinciale 

sportraden en sportbedrijven (o.a. Deventer en Arnhem). 

Jan heeft  een communicatie- en marketingachtergrond. 

Tot voor kort was hij werkzaam als verslaggever/producer 

voor de NOS bij onder andere Olympische Spelen, en 

Radio Tour de France. 

Aangezien dit thema waarschijnlijk binnen meerdere 

verenigingsvormen binnen de vereniging Raad van 

Beheer speelt, zijn alle aangesloten verenigingen van 

harte welkom. Graag vooraf aanmelden via  

leden@raadvanbeheer.nl.

Betsie Krijn-Pieper hield zich onder meer bezig met 

screening op HD en ED

mailto:leden@raadvanbeheer.nl
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BRITS ONDERZOEK NAAR LEVENS VERWACHTING HONDEN: 
GEMIDDELD 12 JAAR

Uit Brits wetenschappelijk onderzoek 

naar de levensduur van huishonden, 

waarbij de gezondheidsgegevens 

van 102.609 Britse honden werden 

geanalyseerd, komen opmerkelijke 

resultaten naar voren. Zo benadrukken 

de bevindingen grote verschillen per 

ras als het gaat om de levensduur 

en ondersteunen ze het idee dat 

kruisingen vitaler zijn.

Van de overleden honden was de totale 

gemiddelde levensverwachting 12 jaar. 

De rassen met de langste levensduur 

waren de Miniatuur Poedel, Bearded 

Collie, Border Collie en Miniatuur 

Teckel. Rassen met de kortste levens-

duur waren de Bordeauxdog en de 

Duitse Dog.

De meest genoemde doodsoorzaken 

waren spier- en neurologische 

aandoeningen en tumoren. Uit de 

resultaten bleek dat de gemiddelde 

levensduur van “kruisingen” gemiddeld 

1,2 jaar hoger was dan van de 

rashonden. Daarnaast bleek dat 

honden met een hoger lichaamsgewicht 

(van hetzelfde ras/type) een kortere 

levensduur hadden.

How long do
our dogs live?

Main causes 
of deaths in
older dogs:

Cancer 18.2%
Arthritis 12.4%
Neurological 11.6% 

Main causes 
of deaths in dogs 
under 3 years:

Behavioural 14.7%
Gastro-Intestinal 14.5%
Car accidents 12.7% 
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Average lifespan of popular dog breeds 

Does ‘Hybrid 

Vigour’ exist

in dogs?

Purebred dogs

Crossbred dogs
Average lifespan:

11.9 years

Average lifespan:

13.1 years

‘Hybrid Vigour’ is the
concept that crossbred
animals have some

 specific health advantages
 over purebred animals, 

 such as longer lives.

Years 

Miniature Poodle 14.2

Border Collie 13.5

Jack Russell 13.4

Crossbreed 13.1

Labrador Retriever 12.5

Cocker Spaniel 11.5

German Shepherd 11.0

Staffordshire Bull Terrier 10.7

Cavalier King Charles Spaniel 9.9

Chihuahua 7.1

Dogue de Bordeaux 5.5 

Crossbred dogs do 

appear to benefit 

from a Hybrid 

Vigour effect for a 

longer life.

The study
The Aim - To see if 
crossbred dogs live 
longer than purebred 
dogs.

The Data - 5,095 confirmed 
deaths from 102,609 dogs 
attending 86 vet clinics 

Preventive Health Advice
• Annual veterinary health checks help to manage problems earlier and more effectively.
• Socialisation of young puppies can help to avoid undesirable behaviour.  
• Microchipping helps to re-unite lost or stolen dogs with their owners. 
• Older dogs that limp or are stiff may be in pain. Ask your vet practice for advice. 

www.medivet.co.uk

O'Neill, D.G., et al., Longevity and mortality of owned dogs in England. The Veterinary Journal, 2013. 198(3): p. 638-643.

Conclusion
Thanks to modern veterinary science and an increased understanding of their needs, 
the majority of our dogs now live long and happy lives. On average, crossbred dogs 
live about one year longer than purebred dogs. 

Vet Compass
Your Knowledge Hub

SHOWEN HONDEN MET WOLFSKLAUWTJE TOEGESTAAN
Omdat de vijfde teen (wolfsklauw) niet meer 

mag worden verwijderd, kregen wij de vraag of 

er nog wel mag worden geshowd met honden 

die zo’n wolfsklauwtje hebben. Het antwoord is 

volmondig: ja! 

Uitgangspunt hierbij is dat de Nederlandse 

wetgeving boven kynolo gische regels uitgaat. 

Keurmeesters dienen de aanwezigheid van 

wolfsklauwtjes dan ook te accepteren. De 

Nederlandse keurmeesters zijn allen op de hoogte 

gesteld van deze benadering. Er kan dus 

gewoon met honden worden geshowd die een 

wolfsklauwtje hebben. 
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‘RAAD HET RAS’ JUNI: POEDEL

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 juni was een Poedel. Winnaar van deze 

maand was Paola Jennifer. Zij krijgt het boek van haar keuze 

toegezonden. Gefeliciteerd!

Juiste antwoord juni:  Poedel

KATJA SLIPPENS WINT FMBB KAMPIOENSCHAP AGILITY

Op zondag 10 mei jl. werd de Nederlandse Katja Slippens 

samen met haar Mechelse Herder Ziva (Toxic Ziva of Dark 

Brightness) FMBB-kampioen 2015. Dit gebeurde tijdens 

het FMBB-kampioenschap dat van 7 - 10 mei in Pisek 

(Tsjechië) werd gehouden. Het bestuur van de Raad van 

Beheer en de Commissie Agility feliciteren Katja en Ziva 

van harte met deze prachtige prestatie!

Katja is zeker geen onbekende in de Agility, zij is al 

enkele keren uitgekomen voor Nederland op het FCI WK. 

Na de spannende voorrondes plaatsten Katja en Ziva zich 

voor de grote finale, die op zondag 10 mei werd 

gehouden. Katja en Ziva wisten in de finale zowel de 

jumping als het vast parcours te winnen, wat betekende 

dat zij overall de beste waren van het toernooi en aldus 

de titel FMBB-kampioen 2015 in de wacht sleepten. 

Het FMBB-kampioenschap staat open voor alle Belgische 

Herders (FCI-standaard 15). Je kunt deelnemen aan 

verschillende disciplines, zoals IPO, Mondioring, 

Obedience en Agility. Aan het kampioenschap Agility 

wordt deelgenomen door 23 verschillende landen. 

Nederland was met acht deelnemers goed 

vertegenwoordigd.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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HOUDEN VAN HONDEN IN WOORD EN BEELD: 
JAAROVERZICHT 2014

Het Jaaroverzicht 2014 in woord en beeld is klaar. 

Dit aantrekkelijk vormgegeven document biedt u een 

overzicht van wat er in 2014 in kynologisch Nederland 

is gebeurd. En dat was nogal wat! 

We noemen het projectplan ‘Fairfok’, voor een gezonde 

en sociale hond. Dit ambitieuze plan werd in 2014 

geschreven en aangeboden aan de staatssecretaris van 

Economische Zaken. Ook komt de verplichte DNA-

afname en –afstammingscontrole aan bod, die per 1 juni 

2014 van kracht werd. Er werd rekening gehouden met 

een daling in de stamboomafgifte, maar dat gebeurde 

niet – de Nederlandse kynologie omarmde de 

verplichting massaal... 

Het jaar 2014 was ook het jaar van de introductie van 

de Benelux Winner, een nieuwe titel die in 

samenwerking met onze Belgische en Luxemburgse 

collega’s tot stand is gekomen. En een andere mijlpaal 

op het gebied van de 

honden ten toonstellingen 

was de organisatie van 

de Winner 

Amsterdam, samen 

met Cynophilia. 

De Winner 

was een 

groot 

succes en 

kende een 

opvallende 

primeur: de 

Eukanuba World 

Challenge. 

Passie

De mensen van de Raad van Beheer werken met passie 

aan de passie van anderen! De bestuursleden, de 

directie, de medewerkers van de Raad van Beheer… 

iedereen zet zich op zijn of haar eigen manier, voor 

meer dan de volle 100 procent in voor die dingen 

waarin hij/zij gelooft. Zij doen dat samen met mensen 

die net zo gepassioneerd zijn als zij: fokkers, 

bestuurders, vrijwilligers, medewerkers van 

organisaties uit de sector, leveranciers... In het 

jaaroverzicht is een tiental mini-interviews met een 

aantal van deze mensen opgenomen, waarbij de 

geïnterviewden steevast aangeven wat ‘houden van 

honden’ voor hen betekent en hoe dat doorwerkt in de 

samenwerking die ze met elkaar hebben. Daar spat 

vaak het plezier en het enthousiasme vanaf.  

Lezen dus, dat jaaroverzicht.

http://www.raadvanbeheer.nl/jaaroverzicht/
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EVALUATIEAVOND FOKGESCHIKTHEIDSKEURING 
KORTSNUITIGEN GOED BEZOCHT!

Op 28 mei jongstleden organiseerde de Raad van Beheer een evaluatieavond over de fokgeschiktheidskeuring 

van de Engelse Bulldog (foto) en Kleine Molossers. De belangstelling was groot: ruim tachtig belangstellenden, 

voornamelijk keurmeesters, woonden de avond bij. 

Cijfers

In de eerste presentatie vertelden drs. Laura Roest en 

Bianca Knake van de Raad van Beheer over de 

achtergrond van het fokgeschiktheidsconvenant Engelse 

Bulldog en gaven een cijfermatige update: inmiddels zijn 

168 honden gekeurd, waarvan 111 teven en 52 reuen 

geschikt zijn bevonden voor de fokkerij. 

Het aantal pups per jaar is enorm afgenomen. Van 2002 

tot 2010 werden er jaarlijks gemiddeld 1.100 pups 

geboren. In 2014 werden er nog maar 453 pups geboren. 

De daling begon in 2010, hetzelfde jaar waarin de 

Engelse 

Bulldog veel 

negatieve 

media-aan-

dacht kreeg. 

Na een 

gestage 

daling tot en 

met 2014 lijkt 

het aantal 

pups in 2015 

weer iets toe 

te nemen.

Gert ter Haar

Dr. Gert ter Haar, dierenarts en hoofd afdeling KNO-

chirurgie van de Royal Veterinairy College (Engeland), gaf 

een lezing over de gezondheidsproblemen bij kortsnuitige 

honden - brachycephaly. Op verzoek van de Raad van 

Beheer onderzocht hij veertig jonge Engelse Bulldoggen. 

Hij vergeleek CT-scans van Engelse Bullen met die van 

Labradors. De hoofden van de Engelse Bullen zijn een stuk 

kleiner geworden, maar de inhoud niet. Hierdoor hebben 

de honden minder ruimte en dat leidt tot nauwe 

gehoorgangen en luchtwegen, neusschelpen tot in de keel, 

een lang zacht gehemelte en nauwere neusgaten. Ter Haar 

behandelde de verschillende ademhalingen, liet ze horen 

en vertelde hoe je kunt horen waar de obstructie in de 

luchtwegen zit. Hij liet ook zien hoe je obstructies bij 

Engelse Bullen het best kunt onderzoeken. Zo worden vaak 

röntgenfoto’s gemaakt, maar die geven niet voldoende 

weer wat er echt aan de hand is. Beter zijn CT-scans, 

endoscopieën en camera’s waarmee vanuit de mond van 

de hond naar de neus kan worden gekeken. 

De presentatie van Gert ter Haar liet goed zien wat 

Een van de sheets die Laura Roest en 

Bianca Knake gebruikten.
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brachycephaly inwendig doet met een hond. Handig was 

daarbij de praktische uitleg over hoe keurmeesters 

sommige problemen aan het uiterlijk of de ademhaling 

kunnen herkennen. Tot slot benadrukte hij dat een beetje 

brachycephaly geen probleem is, maar dat juist de 

overdrijvingen voor problemen zorgen. 

Hildeward Hoenderken

Dierenarts en keurmeester Hildeward Hoenderken 

besprak de verschillen tussen de conditietest bij de 

Mopshond en de Engelse Bulldog. De tests komen 

grotendeels overeen, maar de test van de Bullen is 

uitgebreider en beschikbaar voor alle mensen die 

fokken met stambomen. De conditietest voor 

Mopshonden is alleen beschikbaar voor leden van 

Commedia. Hoenderken behandelde ook de 

discussiepunten rond conditietests: moeten die voor elk 

kortsnuitig ras gebruikt worden? Zijn antwoord was 

duidelijk: kijk vooral naar het gebruiksdoel van de hond 

en wat je op basis daarvan van het dier mag 

verwachten. 

Theo van der Horst

Theo van der Horst is al tientallen jaren keurmeester en 

voorzitter van de Vereniging Keurmeesters op 

Kynologisch gebied in Nederland. Hij vertelde over wat 

hij in de praktijk tegenkomt en wat er volgens hem 

beter kan. Hij liet enkele voorbeelden zien van 

uiterlijkheden die onnodig overdreven worden. Zo kan 

een te grote neusrimpel voor flinke problemen zorgen. 

De huid eronder is doorgaans chronisch ontstoken. In 

de rasstandaard staat echter dat de neusrimpel, indien 

aanwezig, nooit nadelige invloed op het zicht en de 

neus van de hond mag hebben. De neusrimpel hoeft 

dus niet eens aanwezig te zijn volgens de rasstandaard. 

Een ander voorbeeld is de overdreven turn-up waarbij 

de mond in een enorme boog naar boven loopt, in 

plaats van een kleine boog niet te ver naar boven. 

Honden met zo’n overdreven turn-up hebben moeite 

met eten en ruiken. Verder noemde Van der Horst de 

overdreven roach, de overdreven peervorm en het feit 

dat er bijna geen staarten meer zijn die voldoen aan de 

rasstandaard. 

Tot slot noemde hij vijf verbeterpunten waar volgens 

Amerikaanse dierenartsen aan gewerkt moet worden: 

de voorsnuit langer maken, huidplooien verminderen, 

het lichaam slanker, de staart langer en de heupen 

breder. Volgens Van der Horst zijn deze 

verbeterpunten, behalve het verbreden van de heupen, 

al opgenomen in de rasstandaard en wordt er in 

Nederland volop aan gewerkt.  

Zijn conclusie was dat Engelse Bulldoggen meer naar de 

rasstandaard gefokt moeten worden en dat keurmeesters 

meer moeten keuren met de rasstandaard in de hand. 

Vragen

Naar aanleiding van de presentaties waren er drie vragen:

1.  Hoe moeten keurmeesters reverse sneezing 

beoordelen? 

Gert ter Haar: Als keurmeester kan je hier alleen wat mee 

als de rest van de ademhaling ook niet klopt. Anders hoef 

je je geen zorgen te maken. 

2.  Is het hoofd van de Engelse Bulldog niet gewoon te 

zwaar gefokt? 

De reactie uit de zaal was overtuigend: ja.

3.  Je ziet deze slechte honden toch helemaal niet zo vaak 

op shows in Nederland? 

Theo van der Horst: Deze slechte honden zijn er wel, en 

omdat keurmeesters vaak in verschillende landen keuren, 

moet je weten waar je op moet letten.  

Deze bijeenkomst wordt aangemerkt als een geaccredi-

teerd nascholingsmoment voor exterieurkeurmeesters.

Een van de sheets die Hildeward Hoenderken 

in zijn lezing gebruikte.

Sheet uit de presentatie van Theo van der Horst.
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GOEDE RESPONS KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

De Raad van Beheer werkt hard aan verbetering van de 

dienstverlening aan de leden. In dit kader hebben alle 

leden in december een enquêteformulier ontvangen. 

De respons voor een dergelijk onderzoek met een vrij 

lange vragenlijst was met ruim 30 procent vrij hoog. En 

de eerste resultaten zijn positief. 

Gevraagd naar de algemene tevredenheid over de 

dienstverlening van de Raad van Beheer antwoord meer 

dan 70 procent met 'tevreden/zeer tevreden'. En meer 

dan 30 procent van de leden ervaart de dienstverlening 

over het afgelopen jaar beter dan het jaar ervoor. 

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten voor verbetering. 

Daar wordt nu in overleg met de medewerkers actie 

op ondernomen. We komen in een volgende 

Raadar uitvoeriger terug op het onderzoek, de 

resultaten en de acties. 

Een van de wensen voor dienstverlening was 

ondersteuning/opleiding over ledenbinding. Dit 

actiepunt is door de Raad van Beheer meteen 

opgepakt. Op 20 juni aanstaande is er voorafgaand aan 

de Algemene Vergadering een bijeenkomst over 

ledenbinding voor aangesloten verenigingen (zie elders 

in deze Raadar). 

RAAD VAN BEHEER EN AGRESSIVITEIT BIJ HONDEN

De afgelopen tijd lijken er vaker berichten te verschijnen over agressief gedrag bij honden, en bijtincidenten in het 

bijzonder. De Raad van Beheer beschikt niet over actuele cijfers, dus kunnen we niet beamen of tegenspreken dat 

er meer incidenten zijn. Wel kunnen we aangeven welke maatregelen wij tot nu toe in samenwerking met onze 

rasverenigingen en partners hebben genomen om agressief gedrag bij honden in te dammen.

Gedragstest

De Raad van Beheer heeft jaren geleden al besloten 

dat er koppelingen tussen een goed doorlopen 

gedragstest en de afgifte van stambomen wenselijk is. 

Voor diverse rassen gelden dan ook aanvullende eisen 

bij het verkrijgen van stambomen, te weten de 

American Staffordshire Terrier, Argentijnse Dog, 

Rottweiler, Mastino Napolitano en Fila Brasileiro. Om 

ongewenst agressief of angstig gedrag te voorkomen is 

het verstrekken van stambomen voor deze rassen 

gekoppeld aan de voorwaarde van een goed doorlopen 

gedragtest. (Kijk voor de specifieke regels per 

genoemd ras op onze website.) Wanneer niet aan de 

voorwaarden wordt voldaan, worden er géén 

stambomen uitgegeven en worden de desbetreffende 

honden niet ingeschreven in het Nederlands Honden 

Stamboek (NHSB).

MAG-test en look-alikes 

Uit onderzoek is gebleken dat als ouderdieren 

geslaagd zijn voor de MAG-gedragtest (MAG = 

Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) en ingezet 

worden voor de fok, er bij hun nakomelingen significant 

minder agressief en angstig gedrag plaatsvindt. Een 

aantal jaren geleden is dit onderzocht voor de 

Rottweiler, zie onze website.

Bij de zogenaamde look-alikes, rashonden zonder 

stamboom, is de controle op sociaal gedrag, de 

registratie en de uitvoering van een fokbeleid en vaak 

ook de selectie van de koper van een pup minder 

georganiseerd dan bij de stamboomhonden die 

conform het beleid van de Raad van Beheer worden 

gefokt. 

Campagne

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren 

(LICG) voert een doorlopende campagne met de titel 

‘Minder hondenbeten! Daar zetten we samen onze 
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http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-procedure/koppeling-gedragtest-en-stambomen/?cHash=25fce6d946b3c12fcc8e98d2396ab883&type=98
http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=46&tx_ttnews%5Btt_news%5D=800&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=fbc8f7b2bd677f6fd0577ff81428e030
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tanden in!’ De Raad van Beheer ondersteunt deze 

campagne van harte, met raad en daad. Lees meer over 

de campagne op onze website. 

Daarnaast geven wij tijdens onze jaarlijkse Dag van de 

Hond gerichte voorlichting over verantwoorde omgang 

tussen kind en hond, ter preventie van bijtincidenten 

met kinderen (komen het meest voor). Kijk hiervoor op 

onze speciale website voor de Dag van de Hond.   

Aanbevolen literatuur

 →   ‘Grrr...hap! Bijtincidenten door honden’, artikel van de 

gedragskliniek van de Universiteit Utrecht 

 →   ‘Verantwoord honden houden’, rapport van de Raad 

voor Dierenaangelegenheden (RDA, adviesorgaan 

van de overheid). 

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)

 →   Bracco Italiano Club zoekt penningmeester (m/v)

 →   De Greyhound Club zoekt bestuurslid (m/v)

 →   Duitse Pinscher Vereniging Nederland (DPVN) 

zoekt Beoordelaar dekaangiftes (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 Utrechtse Rashonden Vereniging zoekt 

beheerder (m/v)

 →   KC Utrechtse Rashonden Vereniging zoekt 

penningmeester (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)

 →   Kynologenvereniging Land van Cuijk zoekt 

instructeur Gehoorzaamheid (m/v)

 →   Kynologenvereniging Land van Cuijk zoekt 

instructeur Behendigheid (m/v)

 →   Kynologenvereniging Rijnland zoekt instructeur 

Agility (m/v) 

 →   Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” zoekt 

voorzitter/bestuurslid (v/m)

 →   Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van 

Duitse Herdershonden (VDH) zoekt (eind)

redacteur (m/v)

 →   Ver. van liefhebbers Duitse Herdershond ‘De 

Grensstreek’ zoekt Pakwerker (m/v)

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/minder-hondenbeten/
http://www.dagvandehond.nl/index.php?id=3104
http://www.diergeneeskunde.nl/media/filebank/cc6a2fa72edf4a3f91cfd0677b921958/gedrkliniek-nieuwsbrief-mei2013-def-lr3-7.pdf
http://www.rda.nl/home/files/rda_2013_02_verantwoord_honden_houden.pdf
http://www.rda.nl/home/files/rda_2013_02_verantwoord_honden_houden.pdf
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HOND AL 40.000 JAAR VRIEND VAN DE MENS
De hond blijkt al veel langer de beste vriend van de mens te zijn dan tot nu toe werd gedacht. Zweedse 

onderzoekers stelden vast dat de relatie mens-hond wel 40.000 jaar oud kan zijn. Tot nu toe werd aangenomen 

dat dit circa 16.000 jaar was. De onderzoekers hebben hun gegevens gepubliceerd in het vakblad Current Biology.

De Zweden baseren zich op hun analyse van een 

35.000 jaar oude rib van een wolf, afkomstig van het 

Noord-Russische schiereiland Taimir. Ze vergeleken 

het gen van een Taimirwolf met die van moderne 

wolven en honden, en stelden vast dat de 

hedendaagse soorten genetisch in gelijke mate op de 

oude wolf lijken.

De Taimirwolf heeft zich vermoedelijk van de 

gemeenschappelijke voorloper van de huidige honden 

en wolven afgescheiden, waarna de huishond is 

ontstaan. Tot nu toe ging men ervan uit dat honden 

maximaal 16.000 jaar geleden uit de wolf zijn 

voortgekomen.

Volgens Lars Dalén van het Zweedse museum voor 

natuurgeschiedenis heeft de analyse van de rib tevens 

aangetoond dat Siberische husky’s en Groenlandse 

honden opmerkelijk veel genen van de Taimirwolf 

dragen. (Bron: ANP)

VOORLICHTINGS- EN INSPRAAKAVOND ‘FAIRFOK’

Op maandag 22 juni aanstaande vanaf 20.00 uur vindt in zalencentrum Den Durpsherd 

te Berlicum de vierde extra voorlichtings- en inspraakavond plaats over het projectplan 

Fairfok. Aanmelden graag via www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond. 

U kunt van tevoren via de website uw vragen stellen over Fairfok. Deze vragen zullen tijdens 

de avond worden besproken en gedeeld met alle aanwezigen.

Op 15 september organiseren wij ook nog een extra AV om de onderdelen uit Fairfok die 

nog niet in het Kynologisch Reglement (KR) zijn opgenomen, alsnog in te bedden in het 

KR. Ter voorbereiding van deze AV organiseren we diverse informatiesessies in het land. 

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

http://www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond


www.Houdenvanhonden.nl

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 3   |   nummer 8   |   juni 2015 Raadar

VOOR DE AGENDA

20 juni 2015:  Themabijeenkomst ‘Binden van leden 

en vrijwilligers aan je vereniging’, 

Ambiance Houtrust, Hooglanderveen, 

11:00 – 13:00 uur

20 juni 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

22 juni 2015:   Voorlichtings- en inspraakbijeenkomst 

Fairfok, Berlicum

15 september 2015:   Extra Algemene Vergadering Raad van 

Beheer in kader Fairfok (alleen leden)

28 november 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

9 januari 2016:  Nieuwjaarsreceptie - Spant! Bussum

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

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of 

ander type keuring, klik dan hier 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!

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.

social media
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.

Vanaf deze editie van Raadar vermelden wij hier geen activiteiten meer op het gebied van Tentoonstellingen, 

Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden. Voor alle activiteiten op 

deze gebieden verwijzen wij naar de zeer actuele agenda op onze website. 

http://www.Houdenvanhonden.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/agenda
http://www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.raadvanbeheer.nl/raadar.
http://www.raadvanbeheer.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.raadvanbeheer.nl/agenda

