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FAIRFOK: OUTCROSS-PROGRAMMA WETTERHOUN
VERLOOPT SUCCESVOL
Elly van der Helm, voorzitter van de fokadvies
commissie Wetterhoun van de Nederlandse Vereniging
voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW), gaf ons desge
vraagd een update van hun succesvol verlopende
outcross-programma.
In november 2014 zijn er uit outcross van een Wetterhoun
en een Labrador Retriever negen teven en twee reuen
geboren, en uit een outcross met een Grote Poedel drie
teven en zes reuen. Drie jaar later, in november 2017, zijn
er uit outcross met een Airedale Terriër drie teven en drie
reuen geboren.
Mooie ontwikkeling
Conform beleid zijn de F1-nesten uitgebreid gevolgd en
gescreend. Zo is bij de F1-pups uit de twee eerste nesten
bijvoorbeeld gekeken naar eventuele aandoeningen die

bij het ingekruiste ras bekend zijn. We zullen dit ook
doen voor de F2- en F3-nesten. Op een leeftijd van 18
maanden zijn honden geselecteerd voor deelname aan
ons fokprogramma. Zowel uit het F1-nest met de Grote
Poedel als met de Labrador zijn inmiddels de eerste
F2-nesten geboren in 2017. We zien hier al een mooie
ontwikkeling naar uiterlijk en gedrag van de Wetterhoun.
Er zijn in totaal acht look-alikes aangekeurd en deze
honden worden ook ingezet in de fokkerij.
Fokovereenkomst
Wij besteden veel aandacht aan publiciteit voor de
unieke pups die geboren zijn. Zo is het steeds gelukt
om voor alle pups een goede baas te vinden. Nieuwe
eigenaren moeten ons fokprogramma onderschrijven
en eraan mee willen werken door ermee te gaan fokken
indien hun hond geselecteerd is. We werken met een

Van links naar rechts een raszuivere Wetterhoun, een pup uit een combinatie van een raszuivere Wetterhoun en een teef uit een
eerdere outcross (F2), en een outcrosshond geboren uit de combinatie raszuivere Wetterhoun en Labrador

Houden van honden

1

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 5 | maart 2018

Raadar

overeenkomst waarin is vastgelegd dat de aspirantpupkoper zich committeert aan deelname aan het
fokprogramma Wetterhoun. Ons programma raakt
steeds meer bekend en er zijn steeds meer mensen in
geïnteresseerd.
Inteelt gedaald
Ons fokprogramma heeft effect: er is letterlijk nieuw
bloed, het inteeltpercentage is gedaald! We halen het
percentage raszuiverheid van minimaal 80 procent per
jaargang. Door spreiding van het aantal fokdieren
proberen we de verwantschap binnen het ras omlaag te
brengen. Eind eerste kwartaal 2018 zullen we een
uitgebreide analyse gereed hebben.
We realiseren ons dat we nog maar net begonnen zijn
en dat we tot 2028 nog een lange weg te gaan hebben.
Maar onze fokkers betrekken we er goed bij en tot nu
toe halen we onze doelstellingen. Voor 2018 is er een

Een pup uit de tweede generatie met zijn moeder afkomstig
uit de eerste generatie outcross

volgende outcross gepland, evenals de inzet van de
F1-teven en -reuen die geselecteerd zijn voor ons
fokprogramma.

VERDIEPINGSAVOND LOOK-ALIKES EN OUTCROSS
Op 29 mei a.s. organiseert de Raad van Beheer in
samenwerking met de Werkgroep Fokkerij & Gezond
heid een verdiepingsavond over het aankeuren van
look-alikes en outcross (het kruisen van rassen).
Deze avond is bedoeld om informatie te geven aan
rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere
geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze
manieren van verbreding van de genenpool. Spreker is
dr.ir. Pieter Oliehoek, deskundige op dit gebied.
De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen
mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker.
Veel rasverenigingen geven aan hulp nodig te hebben bij
het borgen van een goede gezondheid binnen de

populatie. Ze proberen via een verantwoord fokbeleid
een gezonde toekomst van hun ras te waarborgen.
De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasvere
nigingen kiezen ervoor de genenpool van hun ras uit te
breiden door honden zonder stamboom aan te laten
keuren. Andere rasverenigingen kiezen ervoor gebruik
te maken van het inkruisen van andere rassen. Beide
methodes hebben uiteraard consequenties. Via de
verdiepingsavond willen we graag meer informatie
bieden over deze onderwerpen.
De officiële uitnodiging voor deze avond, waarin ook meer
informatie over het programma en de precieze locatie,
volgt later. Reserveer 29 mei a.s. alvast in uw agenda!
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FAIRFOK: KORTSNUITEN ACTUEEL IN EUROPESE LANDEN
De kortschedelige rassen met extreme uiterlijke kenmerken zijn actueel. De rassen zijn populair, mede door
hun vaak vrolijke karakter maar met name ook door hun ronde hoofdvorm met grote ogen en korte snuit
waardoor ze ‘baby-achtig’ overkomen. Deze uitdrukking is voor veel hondenkopers, onbewust, aantrekkelijk.
Deze uiterlijke kenmerken leveren echter nogal eens gezondheidsproblemen op, waar maatschappelijk steeds
meer weerstand tegen ontstaat. In Duitsland, Engeland en Zwitserland neemt men maatregelen, de Raad van
Beheer in eigen land eveneens.
Duitsland
In Duitsland zijn er door de Duitse Kennel Club VDH
voor de Mopshond en de Franse Bulldog al extra
‘Belastungstests’ opgesteld voor fokdieren. Deze zijn
enigszins te vergelijken met de conditietests die de
Raad van Beheer voor de Engelse Bulldog heeft
inges teld. Ook is de VDH in overleg met de Duitse
dierenartsbond en wordt er gekeken naar verdere
maatregelen om de gezondheid te bevorderen.
Probleem in Duitsland is ook dat er slechts een zeer
klein deel van de honden binnen de VDH wordt gefokt.
Van de Mopshond slechts 14 procent en van de Franse
Bulldog 4,7 procent. Lees meer
Zwitserland
Ook in Zwitserland zijn er door de Zwitserse Kennel
Club samen met diverse veterinaire verbanden en
dierenwelzijnsorganisaties maatregelen aangekondigd.
Zo wordt er opgeroepen om geen kortschedelige
honden met extreme kenmerken meer in te zetten in
reclames. Lees meer
Engeland
Ook in Engeland is er een zelfde oproep om honden niet
in te zetten voor reclames van de Brachycephalic Working
Group (Werkgroep voor kortschedelige honden) (BWG).
Op de BBC was er een documenatire over ‘Saving the
English Bulldog’.

Zo voeren Zwitserse dierenartsen campagne tegen extreem
platte snuiten

Jeugdjournaal
Ook het NOS Jeugdjournaal vroeg onlangs de Raad van
Beheer om commentaar in een uitzending over de
operatie van Franse Bulldog Lola deze maand.
Bekijk de uitzending.
Zoals aangegeven in vorige Raadar over de bijeenkomst
over de Franse Bulldoggen neemt ook de Raad van
Beheer zijn verantwoordelijkheid door samen met
keurmeesters, rasverenigingen, veterinair specialisten en
andere organisaties binnen de sector passend beleid te
ontwikkelen. Wordt vervolgd!

Dierenbescherming steunt beleid minister inzake
bijtincidenten
De Dierenbescherming staat achter de plannen van
minister Carola Schouten om bijtincidenten tegen te
gaan. De organisatie juicht toe dat de minister niet
kiest voor een nieuwe regeling agressieve dieren maar
dat zij vanuit maatwerk naar het probleem wil kijken.

als er (bewust of onbewust) op die kenmerken wordt
gefokt c.q. expres verkeerd worden opgevoed.
Hondenrassen allemaal over een kam scheren is echter
zeker niet de weg, aldus de Dierenbescherming in een
opinieartikel van 7 maart jl.

De Dierenbescherming ontkent niet dat honden met een
bepaalde fysieke bouw een groot risico kunnen vormen

Lees het hele artikel ‘Over de risico’s van honden en
plannen van de overheid’.
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CRUFTS 2018 was weer een groots festijn!
Van 8 t/m 11 maart werd in Birmingham, Engeland, de Crufts 2018 gehouden, de grootste hondenshow ter wereld.
Met ruim 21.000 deelnemende honden uit 49 landen en tienduizenden bezoekers echt een enorm evenement.
Hierbij een beeldimpressie, inclusief een eigen verslag van onze Nederlandse Agility-deelnemer Michèle Taffijn.
De prestigieuze Crufts-show is alleen toegankelijk op
uitnodiging, maar behalve shows vinden er ook tal van
andere activiteiten plaats, zoals workshops, demon
straties, clinics en sportwedstrijden.
Best in Show
De Crufts-show was weer een heerlijk spektakel om naar
te kijken en om te genieten van de prachtigste honden
van de wereld. De
Whippet Tease van
de Schotse Yvette
Short behaalde de
titel Best in Show, de
titel Reserve Best in
Show ging naar de
Pointer Chilli van H.
Blackburn-Bennett.

Winnaar Tease de Whippet met
zijn baasje

Rasgroepwinnaars
Hound Group
Winnaar en Best in
Show: Whippet CH
Collooney Tartan
Tease van Yvette
Short

Best in show werd de Whippet
Tease van de Schotse Yvette Short

Gundog Group
Winnaar en Reserve Best in Show: Pointer SH CH Kanix
Chilli van H Blackburn -Bennett
Working Group
Winnaar: Newfoundlander Newgradens Llori B+Nanya JW
SHCM van D. Ball
Pastoral Group
Winnaar: Border Collie IR CH Nahrof Blurred Lines at
Huntly van D & M Connolly

Houden van honden
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Commentaar overbodig...
Priscilla van
Oosten eindigde
bij de beste 10 in
Junior Handling

winnaar en beker

Terrier Group
Winnaar: Schotse Terriër CH McVans Big Bopper at
Beamups van Cross, Huber & Cross
Toy Group
Winnaar: Papillon Multi CH Expana’s Sea Dragon
Conqueror van Carroll en Newman
Utility Group
Winnaar: Akita CH Stecal’s Love at First Sight JW van
Bevis en Corr
Agility: Nederlands succes
Bij Agility deden voor Nederland vijf geselecteerde
honden mee, waaronder Dinky Dutch, de hond van
Michèle Taffijn, die desgevraagd een verslag van haar
belevenissen schreef.
Michèle: ‘Agility lopen op Crufts is een droom die uitkomt.
Dit was alweer mijn vijfde keer, voor de vierde keer met
Dinky Dutch. Er waren vijf Nederlandse honden geselec
teerd om mee te lopen op Crufts 2018. Eén Mediumcombinatie Agility, te weten Bianca Jansen en Fynny voor
de Novice Cup (graad 2, Engelse graad 3, 4 en 5), en drie
combinaties voor de finale van de British Open Agility
(graad 3, Engelse graad 6 en 7), te weten Jurgen Smit en
Aeon, Cathrine Sondergard en Casmir Blue (Medium) en
Dinky Dutch en ikzelf (Small). En zaterdag was het de eer
aan Tanja Wiersma en Twilight om Nederlands eer te
verdedigen in de “International Invitation”.
Selectie vooraf
‘De selectie voor deze finale was in augustus 2017
tijdens de grootste Agilitywedstrijd ter wereld, die van
de Engelse Kennelclub in Rockingham Castle,

Meedoen met Crufts is plezier voor twee..

Norhthamptonshire. Beide klassen startten daar met
meer dan 200 honden, na één vast parcours en een
jumping te hebben gelopen gaan er dertig combinaties
over naar de halve finale. Van deze halve finales
mochten er acht combinaties (small en medium) door
naar de finale van Crufts. Daar kwamen de beste
buitenlandse combinaties nog bij.’
Magisch groen tapijt
‘Op 8 maart liepen we de finale in de mooiste erering die je
maar kunt bedenken: het magische groene tapijt van Crufts,
de grootste hondenshow in de wereld. Alles is tot in de
puntjes geregeld en het tijdschema altijd stipt op tijd, mede
omdat er een live stream draait voor YouTube die
wereldwijd wordt bekeken. De belichting en geluid zijn
fantastisch in deze erering, bijna alsof je in de bioscoop zit.
‘Ons eerste rondje was vroeg in de ochtend, dan is de
tribune nog niet zo vol. De parcoursen zijn anders dan in
Europa. Engeland is geen “FCI” aangesloten land en heeft
zijn eigen regels, die vooral tot uiting komen in de
afstanden. De regel van maximaal 7 meter tussen twee
hindernissen is hier niet echt van toepassing en maakt het
lastiger om in bepaalde situaties goed aan te lopen. Zo ook
tijdens deze parcoursen.’
Tweede plaats!
‘Op de jumping behaalden Dinky Dutch en ik een mooie
derde plaats. Niet zo mooi vloeiend maar wel foutloos.
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We werden geklopt door een kruising uit Schotland (met
bijna 5 seconden) en een Sheltie uit Duitsland. ’s Middags
liepen we het vast parcours voor een bijna volle tribune.
Op dit onderdeel behaalden wij de vierde plaats; op twee
plekken liet ik te veel tijd liggen. Opnieuw won de
Schotse kruising, gelukkig was het gat qua tijd nu minder
groot. De Schotse combinatie, Bonnie Quick met haar
kruising Shelly, werd overtuigend eerste overall. Dinky
Dutch en ik werden overall tweede, waar ik natuurlijk erg
trots op ben!’
De andere drie Nederlanders hebben helaas geen
noemenswaardige uitslagen gelopen, maar hebben met
volle teugen genoten van hun hondjes en alles eromheen.
International Invitation
‘Tanja Wiersma en Twilight hadden zich geplaatst voor de
International Invitation na een competitie in Nederland.
Voor Tanja was het super leuk, dat zij met haar derdegeneratiehond mocht starten. Haar eerste rondje lukte
niet, daarentegen zetten zij een mooi foutloos rondje weg
op het vaste parcours en eindigden op een mooie vijfde
plaats. Een prima prestatie in een erg sterk internationaal
veld, Tanja zal er zeker trots op zijn. Door diskwalificatie
mochten zij geen finale meer lopen. Deze werd aan het
einde van de zaterdag gelopen en gewonnen door de
Zweedse Jenny Dame.’

Michèle en Dinky Dutch (tweede van rechts) poseren samen
met de andere Nederlandse Agility-deelnemers

Houden van honden
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Nederlandse Michèle Taffijn werd met Dinky Dutch overall tweede bij de Agility-wedstrijden.
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VOORBEREIDING DAG VAN DE HOND IN VOLLE GANG
De voorbereidingen van de Dag van de Hond zijn in
volle gang. Zo organiseert de Raad van Beheer op
woensdagavond 4 april een praktijk- en theorieavond voor
instructeurs van deelnemende verenigingen. De avond
wordt verzorgd door Quirine Potter-van Loon (theorie),
Judith Lissenberg (praktijk Rally-O) en Marijke de Rooij
(praktijk Hoopers).
Op deze avond krijgen de instructeurs allerhande tips en
trucs die ze kunnen inzetten voorafgaand en tijdens de Dag
van de Hond. Al meer dan twintig instructeurs hebben zich
aangemeld voor deze avond.
Dag van de Hond: bezoek een locatie in de buurt!
Inmiddels hebben zich al 27 verenigingen door heel het land
aangemeld voor deelname aan de Dag van de Hond.
verspreid over heel Nederland. Check op de kaart welke
verenigingen bij u in de buurt al meedoen. Graag tot ziens
op zondag 27 mei op een van de locaties van de Dag van de
Hond 2018!

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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World Dog Show 2018 Showt zijn talent!
Van 9 tot en met 12 augustus 2018 staat de Amsterdam RAI in het teken van de World Dog Show 2018. Onder het
motto ‘Show the world your talent’ organiseert de Raad van Beheer dit unieke internationale evenement, waarin
‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’ WWW.WDS2018.COM
vier dagen lang alles draait om houden van honden. Met tienduizenden bezoekers en tienduizenden deelnemende
honden van 300 rassen kunnen we zeker het grootste hondenevenement van Nederland noemen.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

De World Dog Show belooft
al zijn talent waar te maken.
De sponsors, zonder wie
een WDS niet mogelijk is,
laten zich van hun beste
kant zien. Eukanuba en
Royal Canin zullen als
hoofdsponsors flink
uitpakken maar ook diverse
andere grote sponsoren
geven acte de presence.

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de
World Dog Show zijn al maanden aan de gang, want
naast shows kunt u tijdens deze vier dagen ook van alles

beleven op het gebied van houden van honden. Er zijn
onder andere lezingen van bekende kynologen,
workshops voor u en uw hond en demonstraties van
diverse hondensporten. Er zijn al heel veel aanmeldingen
van nationale en internationale standhouders, zodat de
shoppers onder ons hun hart kunnen ophalen voor de
nieuwste trends voor hond en baasje.
Aanmeldingen stromen binnen
De aanmeldingen voor de shows stromen binnen en op dit
moment loopt het aantal exposanten uit Duitsland en
Engeland ruim op kop. Wilt u ook deelnemen aan de
show(s)? Schrijf u dan voor 3 mei in en profiteer van het
laagste inschrijftarief (zie volgende pagina). Er zijn drie
shows waar u aan mee kunt doen: de Benelux Winner, de
World Dog Show en de Rasgroep Shows (Specialties).

FOTO: RON BALTUS
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BENELUX WINNER NL2018
→→Alle FCI rasgroepen - alle rassen
Donderdag 9 augustus 2018, aanvangstijd keuringen:
09:00 uur.
WORLD DOG SHOW
→→Vrijdag 10 augustus 2018 – FCI rasgroepen 1, 3 en 4
aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
→→Zaterdag 11 augustus 2018 – FCI rasgroepen 6, 7, 8 en
10 aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
→→Zondag 12 augustus 2018 – FCI rasgroepen 2, 5 en 9
→→aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.

Raadar

touw zijn om de WDS2018 tot een groot succes te maken.
Zo zijn er vrijwilligersteams bezig met de inrichting van
de RAI, met de begeleiding van gasten en keurmeesters,
PR & Marketing en financiële zaken. Zonder dit leger van
vrijwilligers zou het evenement er niet kunnen komen.
Meer informatie?
Meer actuele informatie over de World Dog Show 2018
vindt u op www.wds2018.com. Daar vindt u onder
andere ook het programmaboekje. U kunt de voor
bereidingen natuurlijk ook volgen via Facebook.

RASGROEP SPECIALTIES
→→Vrijdag 10 augustus 2018 – FCI rasgroepen 5, 6, 7, 8, 9
en 10
→→aanvangstijd keuringen: circa 14:00 uur.
→→Zaterdag 11 augustus 2018 – FCI rasgroepen 1, 2, 3 en 4
→→aanvangstijd keuringen: circa 14:00 uur.
Vroeg inschrijven spaart kosten
Wilt u deelnemen aan de show(s)? Schrijf u dan voor 3
mei in en profiteer van het laagste inschrijftarief.
→→Eerste inschrijftermijn: € 80,-/hond
t/m 3 mei 2018
→→Tweede inschrijftermijn: € 90,-/hond
4 mei t/m 31 mei 2018
→→Derde inschrijftermijn: € 100,-/hond
1 juni t/m 28 juni
→→Laatste inschrijftermijn: € 120,-/hond
29 juni t/m 11 juli
Vrijwilligers
Bijzondere aandacht gaat uit naar de vele honderden
vrijwilligers die al maanden met veel passie en inzet in
Houden van honden
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PROMOTIE VAN WORLD DOG SHOW 2018 OP CRUFTS!
De Raad van Beheer is volop bezig met de promotie van de World Dog Show 2018, met name met onze speciale
stand vol informatie en promotiemateriaal. Van 8 t/m 11 maart was een team bestaande uit Daphne Buskens,
Amanda van Erp en Hugo Stempher met de stand op Crufts 2018.
De stand was weer ingericht in WDS-stijl,met typisch
Hollandse accenten. Dat trok enorm veel bekijks van
zowel exposanten, bezoekers, standhouders als
persfotografen, net zoals op de voorgaande evene
menten waar we stonden.
Veel Britten willen naar Amsterdam komen in augustus,
maar voor velen is het ook de eerste keer dat ze
‘overseas’ gaan. Dat betekent dat ze onder meer te
maken krijgen met een iets andere rasgroepindeling.
Dat vinden ze nog wat spannend en onwennig,

maar het lukte ons team al gauw hen gerust te stellen.
Diverse mensen gaven aan hun reis en accommodatie
al geboekt te hebben en een deel van de bezoekers
had ook al honden ingeschreven. Dat gaat de goede
kant op!
De WDS2018-stand zal ook nog aanwezig zijn tijdens de
Eurasia 2018 in Moskou en de Europasieger Show in
Dortmund. We verwelkomen u en uw (buitenlandse)
showvrienden graag in onze stand.

Onze WDS2018-promotiestand was op de Crufts, waar zeer enthousiast werd
gereageerd op de stand en materialen. Het was er steevast bijzonder druk.

Houden van honden
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International Symposium on Movement & Health
for Dogs
Op 22 en 23 juni aanstaande organiseert het veterinair
trainingscentrum EduVet het eerste International
Symposium on Movement & Health for Dogs in Bad
Wildungen, Duitsland. Experts verzorgen er een
compleet programma over verantwoord sporten,
werken en recreëren met honden.
Vooraanstaande sprekers uit Oostenrijk, Engeland,
Amerika en België gaan vanuit zowel een wetenschap
pelijke als praktische achtergrond in op onderwerpen
zoals voeding voor de sporthond, het behandelen en
voorkomen van sportblessures, revalidatie, alternatieve
therapieën (kruidentherapie, acupunctuur en plasma
therapie) en sporten als Canicross, Steppen, Bikejoring,
Windhonden- en Sledehondenrennen en Agility.
Professionals
Het symposium vindt plaats in het Maritim Hotel in Bad
Wildungen en richt zich op professionals uit diverse disci
plines die in gezondheid en beweging bij honden geïn
teresseerd zijn. Ook hondeneigenaren die serieus werken
en sporten met honden zijn welkom. De voertaal van het
symposium is Engels, met simultaan vertaling in het Duits.

‘Early bird’-tarief
Tot 1 mei a.s. geldt een ‘early bird’-tarief voor deelname
aan het symposium: 495 euro exclusief btw. Voor dit
bedrag krijgt u zestien lezingen, twee lunches, koffie,
thee, water en snack, een gezamenlijk diner op
vrijdagavond en het boek ‘Movement & Health for Dogs’.
Na 1 mei geldt een tarief van 545 euro exclusief btw.
Kijk voor alle informatie op mhd.eduvet.nl

Hond geïmporteerd?
VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Verplicht
vanaf

1 april
2013

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
actief geweest.
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
van Rasgroep
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
pers en vele
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische
in de kynologie
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen
Erespeld en
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden
Op dit
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen,
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
draad door
lopen de Nederlandse rassen als een rode
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
nd De
later medeoprichter van het samenwerkingsverba
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

Registreer je hond op
www.databankhonden.nl

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgave beschikbaar in Nederlandse versie en Engelse versie
Speciale uitgave ter gelegenheid van World Dog Show 2018 in Amsterdam
9 ras monografieën in één boek verzameld
Verbind verleden en heden van de rassen
Boordevol bijzonder beeldmateriaal
Auteurs Janny Offereins en Diana Striegel
Met medewerking van rasverenigingen en rasspecialisten
Speciale bijdrage door de heer Martin van de Weijer

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

Houden van honden
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JAAR VAN DE HOND: WELK KARAKTER HEEFT U?
In onze serie artikelen in het kader van het Chinese Jaar van de Hond laten we u deze keer zien welke
karaktertrekken er horen bij mensen die in het Jaar van de Hond zijn geboren.
Zoals u in de onderstaande tabel kunt zien, maakt de Chinese astrologie ook nog verschil tussen diverse typen
honden als het gaat om het teken van de Hond. Zit uw geboortejaar erbij?
Type Hond

Geboortejaar

Karaktertrekken

Boshond

1934, 1994

Oprecht, betrouwbaar, attent, begripvol en geduldig

Vuurhond

1946, 2006

Intelligent, hardwerkend, eerlijk en oprecht

Aardehond

1958, 2018

Communicatief, serieus en voelt zich verantwoordelijk in het werk

Gouden Hond

1910, 1970

Conservatief, begeerlijk, voorzichtig en altijd bereid om anderen te helpen

Waterhond

1922, 1982

Dapper en zichzelf in het centrum zetten, zelfs schijnbaar egoïstisch. Kan goed
omgaan met financiële problemen

KENNIS TOUR: ELINE TEYGELER OVER HONDENGEDRAG
Op woensdag 21 maart jl. hield Eline Teygeler in
Nieuwerkerk a/d IJssel haar uitverkochte lezing
‘Upgrade je kennis over hondengedrag’ in het kader
van de Raad van Beheer Kennis Tour. De zaal gaf een
waardering van 8,5 voor de inhoud van de lezing en
een 9 voor de spreker.

Met welke (honden)emoties hebben we te maken bij het
houden van honden en hun training? Wat is
zelfbeheersing/impulscontrole precies en kun je dat een
hond leren? Eline besprak nieuwe inzichten inzake
socialisatie, het effect van de zorg van de moeder op het
gedrag van de pup en de genetische basis van
(probleem)gedrag bij de hond. Verder ging haar lezing
over sociale vaardigheden die een hond nodig heeft, de
vaardigheden die hij kan leren en de kracht en beperking
van de genetische aanleg.
Volgende lezing
De volgende lezing is ‘Kraken en prikken? De toepassing
van chiropractie, osteopathie en acupuntuur bij honden’
van Irene van Dijl. De lezing vindt plaats in Woudenberg
op dinsdag 10 april aanstaande. Deze lezing is
uitverkocht. Hij wordt herhaald op 10 juli in Zwolle.
Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden via
www.houdenvanhonden.nl/kennistour.

Houden van honden
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MEDEWERKERS RAAD VAN BEHEER BEZOEKEN
VDH-KRINGGROEP SLINGELAND

‘Het is best spannend als een hond van 50 kilo op je af komt rennen. Zo’n dier is enorm krachtig en je wordt ook meteen alle
kanten op getrokken als hij de mouw te pakken heeft.”

Medewerkers Laura Roest, Marije Quelle, Michelle
Schmid en Dieuwke Dokkum van de afdeling
Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) van de Raad
van Beheer bezochten op 10 maart jl. een training
Verkeerszekere Hond (VZH) en IPO van de VDHkringgroep Slingeland in Gaanderen. Dat werd een
mooie dag, met dank aan Laura Roest voor het verslag.
Op uitnodiging van Gerard Besselink (Commissie Werk
honden) bezochten we de training in Gaanderen. Het is een
hechte groep leden met een gedeelde passie, mensen die
voor elkaar klaarstaan. Men coacht elkaar, zodat iedereen
nog altijd beter wordt. Ze komen op voor hun ras de Duitse
Herder, al geven ze wel aan dat er een behoorlijke
scheiding is tussen de werkhonden en de showhonden.
Sociaal
Bij de training wordt veel aandacht gegeven aan hoe
sociaal de honden zijn. Er werd meerdere keren gezegd:
“Je kunt hem gewoon aaien”, net nadat hij in de mouw
van een pakwerker had gehangen. Het was fantastisch
om zo veel uitleg te krijgen en zo veel te kunnen vragen.
Echt spannend was natuurlijk om zelf ook de mouw aan
te trekken. Michelle Schmid: “Het is best spannend als
een hond van 50 kilo op je af komt rennen. Zo’n dier is
enorm krachtig en je wordt ook meteen alle kanten op
getrokken wanneer hij/zij de mouw te pakken heeft.”

heel precies en op het juiste moment een hond kunt
belonen, negeren of soms ook corrigeren.”
Het enthousiasme voor deze sport van mens en hond is
mooi om te zien. Maar ook dat de training goed samen
gaat met de plaatselijke voetbalvereniging, die van
hetzelfde terrein gebruikmaakt. Zo kunnen kinderen ook
al zien wat er mogelijk is in de hondensport. Daarnaast is
er een goede samenwerking met de landeigenaren in de
buurt, zodat er ook een spoor op een terrein van iemand
anders mag worden gelegd en gevolgd.
Linker- en rechterhand
Marije Quelle: “Ik wist niet dat je beter met je linkerhand
kan belonen en met je rechterhand de speeltjes kan
wegnemen. Zo slim om gebruik te maken van de
leerprincipes en de samenwerking van de hersenhelften
en dat in je routine in te bouwen!” Ook Dieuwke Dokkum
laat weten erg genoten te hebben van de demonstratie.
“Gerard en zijn kringgroepleden hebben ons meege
nomen in hun passie voor werken met honden. Hoe zij
samenwerken met hun hond is bijzonder om van zo
dichtbij te zien.”

Voetbalvereniging
We kregen van alles te zien, van training, appèl en
pakwerk tot speuren. Laura Roest: ”Het is mooi als je de
precieze samenwerking tussen hond, geleider-instructeur
en pakwerker ziet. Die samenwerking zorgt ervoor dat je
Houden van honden
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Gastgezin worden voor een Therapie-hulphond?
Hulphond Nederland zet hulphonden in bij therapie en
coaching voor jongeren met uiteenlopende gedrags
problematiek. Honden met een belangrijke baan. En
deze honden hebben ook een thuis nodig. In de regio’s
Rotterdam/Schiedam, Utrecht, Veluwe en Weesp is
Hulphond Nederland op zoek naar gastgezinnen voor
deze Therapie-hulphonden. Een warm en liefdevol
thuis waar zij kunnen wonen, slapen en gewoon lekker
hond kunnen zijn.
Stabiele thuissituatie
Als gastgezin krijgt u een Therapie-hulphond in huis als
deze ongeveer anderhalf jaar oud is. De hond brengt u
dan twee dagen per week naar een locatie in de buurt
waar therapeuten van Hulphond Nederland de hond
inzetten tijdens therapie- en coachingsessies voor
jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme, een verstand
elijke beperking of pestproblemen.
Deze hulphond heeft thuis niet veel opleiding meer
nodig. Hij is vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie
waar geen kinderen of volwassenen met gedrags
problemen aanwezig zijn. Zo is er voor de hond duidelijk
onderscheid tussen vrij zijn en werken. Het gastgezin kan
bestaan uit een of meer volwassenen met eventueel
kinderen en/of andere huisdieren.
Eigenzinnig
Een Therapie-hulphond is vaak een eigenzinnige hond.
Net als andere hulphonden is hij gehoorzaam en
uitstekend opgeleid, maar ook een beetje eigenwijs.
Deze karaktertrek heeft hij nodig voor de therapie- en

coachingsessies. Aan zijn vrije tijd kunnen jullie samen
veel plezier beleven.
Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en
medische zorg. Ook is er een kilometervergoeding voor
het brengen naar en halen van de trainingslocatie. Zes
keer per jaar biedt de stichting informatieavonden en
trainingen aan voor gastgezinnen van Therapie-hulp
honden. Ook komt er regelmatig iemand bij u langs om te
bekijken of alles goed gaat. De hond blijft in principe tot
en met zijn pensioen bij u wonen.

Interesse om ook gastgezin te zijn? Kijk dan op
www.hulphond.nl/steunen/gastgezin

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NEST?
KIES E
E
STAMB N
OOMHOND!

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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INTERVIEW specialist MARK DIRVEN OVER (HET
VOORKOMEN VAN) HARTZIEKTEN
Als bij een pup hartproblemen optreden, is dat een drama. Voor de pup, de eigenaar en voor de fokker. ‘Los van
het dierenleed leidt het vaak tot veel gedoe, soms zelfs tot in de rechtszaal. Die ellende kan voorkomen worden
door tijdige goede screening.’ Dit en meer vertelt specialist cardiologie Mark Dirven in zijn Kennis Tour-lezing “Van
puppyruis tot echoscreening; vragen en antwoorden over hartziekte bij rashonden”.
‘Wat kun je als fokker
doen om enerzijds
hartgezonde dieren
af te leveren en
anderzijds ervoor te
zorgen dat hart
ziekten minder
voorkomen binnen
het ras?’ Op deze
belangrijke vraag
geeft Mark Dirven
antwoord in zijn
lezing in het kader
van de Raad van
Beheer Kennis Tour.
Deze vindt plaats op
woensdag 16 mei in
Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Erfelijk
Veel hartziekten hebben een erfelijke basis, en zijn
daarmee een verantwoordelijkheid van de fokker, vindt
Mark Dirven. ‘Het is van belang een zo gezond mogelijke
hond te fokken en ook te voorkómen dat er een
hartafwijking wordt meegegeven.’ Hij onderscheidt twee
vormen van hartafwijkingen: ‘Ten eerste de aangeboren
hartafwijking. De dierenarts hoort hartruis bij een pup.
Hoe ga je daar mee om? Ten tweede is er de erfelijke
hartafwijking die zich pas op latere leeftijd voordoet. Dat
kan gebeuren bij dieren die je voor de fok inzet. Zijn ze
niet gescreend, dan kunnen ze de afwijking aan een
heleboel pups meegeven zonder dat je dat weet.’

nooit volledige zekerheid bieden, maar je kunt wel je
uiterste best doen om het te voorkomen.’ Ook curatief
kan er heel wat worden gedaan: ‘Van bepaalde
aangeboren hartziekten weten we dat bijna elke pup
eraan doodgaat, maar dat een operatie kan zorgen voor
een normale levensverwachting.’
Aanleg voor hartziekte
Honden die aanleg hebben voor het ontwikkelen van een
hartziekte, zijn er ook. Berucht zijn de Ierse Wolfshond en
de Dobermann, die vaak op latere leeftijd een hartziekte
ontwikkelen. Fokdieren kunnen die erfelijke aanleg
doorgeven. Mark: ‘Een goede dekreu die meerdere
malen onderzocht is zonder aanwijsbare afwijking, kan
die ziekte toch blijken te hebben. Op dat moment zijn er
al meerdere nestjes van hem geboren, met pups die deze
kwaal waarschijnlijk ook weer zullen ontwikkelen. Dat valt
met goede screening te voorkomen. Hoe en door wie die
screening wordt uitgevoerd, vertel ik in mijn lezing.’
Inschrijven
Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van de lezing van
Mark Dirven? Kijk dan op onze website of schrijf meteen in.

Aangeboren hartziekte
Nog al te vaak komt het voor dat er wel hartruis wordt
geconstateerd, maar dat men er niets mee doet. ‘Dat kan
goed aflopen’, aldus Mark, ‘maar je kunt ook te maken
hebben met een aangeboren hartziekte.’ Maar al te vaak
moet hij een gezin met jonge kinderen laten weten dat
hun pup waarschijnlijk niet oud zal worden. Mark: ‘Een
drama. Als fokker wil je deze ellende voorkomen. Je kunt
Houden van honden
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BELANGRIJK: AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVER BIJ
ONGEVAL WERKNEMER
Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak
gedaan op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid
voor een ongeval van een vrijwilliger. Deze uitspraak
kan grote gevolgen hebben voor de inzet van
vrijwilligers. Reden voor ons om de uitspraak in Raadar
onder de aandacht te brengen.
De zaak waarin de Hoge Raad uitspraak deed, is de
volgende. Een vrijwilliger is lid van de klusgroep van een
parochie. Met goedkeuring van de parochie zou de
klusgroep verlichting op het dak van de kerk aanbrengen.
Tijdens de werkzaamheden valt de vrijwilliger van het
dak en loopt ernstig letsel op. De vrijwilliger stelt de
parochie aansprakelijk voor de geleden schade op grond
van artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek
(werkgeversaansprakelijkheid voor een persoon met wie
de werkgever geen arbeidsovereenkomst heeft). De
Hoge Raad gaat met de gedachtegang van de vrijwilliger
mee, verruimt de strekking van het wetsartikel en stelt de
parochie aansprakelijk voor de schade van de vrijwilliger.
Uitleg
Omdat de Hoge Raad de strekking van het wetsartikel
heeft verruimd en dit grote gevolgen voor de inzet van
vrijwilligers kan hebben, gaan wij hieronder kort in op de
uitleg van het artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk
Wetboek.
→→Er moet sprake zijn van de uitoefening van een ‘beroep
of bedrijf’. Dit wordt echter al snel aangenomen: bij
beheer en onderhoud van gebouwen of het genereren
van inkomsten door dienstverlening kan al sprake zijn
van een ‘beroep of bedrijf’.

→→Hoe is de feitelijke verhouding tussen betrokkenen? Is
er een gezagsverhouding tussen betrokkenen of is er
een mate van structuur aanwezig?
→→Hadden de werkzaamheden ook door werknemers
uitgevoerd kunnen worden? Zo ja, dan hebben
vrijwilligers recht op dezelfde bescherming als
werknemers.
Aandachtspunten voor verenigingen
Veel verenigingen zijn afhankelijk van de inzet van
vrijwilligers en zullen veelvuldig een beroep (blijven)
doen op vrijwilligers. Daarom enkele aandachtspunten.
1. Verzwaring van de zorgplicht ten opzichte van
vrijwilligers
Aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan was al zwaar
voor de opdrachtgever, omdat rekening moest worden
gehouden met de menselijke onoplettendheid van de
vrijwilliger. Met deze uitspraak is dit nu in veel gevallen
verzwaard tot de uitgebreide zorgplicht van een
werkgever. Alle arbeidsomstandigheden moeten worden
geïnventariseerd, risico’s moeten worden beoordeeld en
adequate veiligheidsmaatregelen moeten worden
getroffen. Een goede (schriftelijke) instructie aan de
vrijwilliger is daarbij van groot belang.
2. Adequate verzekering
Bij het afsluiten van een verzekering is het omschrijven
van de dekking en uitsluitingen relevant. Een goede
voorlichting van de verzekeraar hierbij is essentieel.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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INFORMATIE- EN KENNISMAKINGSAVOND FCI-COMMISSIES

Op donderdagavond 15 maart werd de eerste informatie- en kennismakingsavond gehouden met FCI-gedele
geerden, adviescommissies en contactpersonen van het bureau van de Raad van Beheer.
Tjdens deze informatie- en kennismakingsavond waren alle
FCI-commissies waarin Nederland is vertegenwoordigd,
aanwezig. Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts opende
de bijeenkomst, waarna bestuurslid John Wauben een
informatieve inleiding hield over de organisatie van de
FCI-commissies en hun rol en reikwijdte binnen de inter
nationale kynologie. Alle gedelegeerden gaven informatie

over de specifieke commissie waarin zij zitting hebben. Ook
werd er een overlegdrie/vierhoek vastgelegd, waardoor
voortaan de informatie, voorbereiding en eventuele conse
quenties beter afgestemd zijn tussen de gedelegeerden, het
bestuur en het bureau en eventuele adviescommissies van
de Raad van Beheer. Elke gedelegeerde is nu gekoppeld
aan een vast bestuurslid en een bureaumedewerker.

Compleet
vernieuwd

10

NUMMERS

voor

€ 47,60
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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GOED BEZOCHTE SECRETARIATENDAG AGILITY
Op 25 februari jl. organiseerde de Raad van Beheer de jaarlijkse Secretariatendag voor verenigingen die Agilitywedstrijden organiseren. Zo’n 26 vertegenwoordigers van zestien verenigingen werden door de Commissie Agility
bijgepraat. Ook werden twee nieuwe commissieleden voorgesteld, te weten Maria Kremers en Marleen Koning.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
→→wijzigingen in het reglement, voorschriften en FCIregels;
→→voorstel van de keurmeesters om standaard een
tweede keurmeester in te zetten voor het vaste
parcours;
→→nieuwe wedstrijdkalender 2018 en 2018-2019 en het
verschuiven van het wedstrijdseizoen, van NK tot NK, in
plaats van maart/april tot september/oktober;

→→financiën;
→→wedstrijden georganiseerd door werkgroep Raad van
Beheer (selectie European Open, Wereldkampioen
schap, Nederlands kampioenschap en Royal Canin
Masters);
→→NK-teams 2018 (tot NK 2018) en 2018/2019 (vanaf NK
2018);
→→website sport.raadvanbeheer.nl. 

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
FEBRUARI 2018
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.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!
www.houdenvanhonden.nl/puppyenquetE

RvB_promo _kaartje_Verticaal_v2.indd 1

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden
elke maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand
februari zijn: Thirza Schaaphuizen (cadeaubon t.w.v. € 10,-), Mette
Lejeune (boek ‘Kynologische Kennis 1’) en O. Koster (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!

11/01/16 17:07

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 woensdag 4 april aanstaande.

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
actief geweest.
beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
van Rasgroep
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
pers en vele
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische
in de kynologie
andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen
Erespeld en
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden
Op dit
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen,
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
draad door
lopen de Nederlandse rassen als een rode
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
De
later medeoprichter van het samenwerkingsverband
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

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

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

BESTEL HET BOEK NU!
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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Raadar

‘RAAD HET RAS’ maart: Epagneul Nain
Continental - Papillon
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 maart was Epagneul Nain Continental, Papillon. Winnaar
van deze maand is Madeleine Tol uit Volendam. Zij krijgt haar prijs snel
toegezonden. Gefeliciteerd!

ZIEN WE U OP Animal EvenT?
Op 4, 5 en 6 mei is de Raad van Beheer weer present op Animal Event, dat dit jaar volledig in het teken staat
van vernieuwing. De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt omgetoverd tot een dierenfestival met honderden
dierenshows, hondenworkshops, gezellige terrassen, verrassend straattheater en muziekacts.
Animal Event is het enige festival in Nederland waar
dieren centraal staan én waar je je hond mee mag
nemen. Duizenden honden met baasjes en andere
dierenliefhebbers uit alle windstreken komen jaarlijks
naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij
Tilburg. Om te genieten van acts, demonstraties en
shows, workshops te volgen en te shoppen bij de 200
winkeltjes met de mooiste huisdierenspullen en allerlei
soorten dierenvoer.

Kijk op www.animalevent.nl
Wilt u weten hoe Animal Event er vorig jaar uitzag? Bekijk
de video.

FOTO: RON BALTUS

Tijdens Animal Event valt er heel veel te leren over
allerlei soorten dieren. Alle mogelijke dierenexperts zijn
op Animal Event aanwezig om over hun passie te
vertellen. Daarnaast is het ook het Walhalla om samen
met de hond naartoe te gaan.
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. 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.

4 t/m 6 mei 2018:

Animal Event, Hilvarenbeek

27 mei 2018:

Dag van de Hond

29 mei 2018: 	Verdiepingsavond look-alikes
en outcross (locatie n.n.b.)

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.

[gaat misschien niet door! Dan
schrappen]
30 juni 2018: 	Algemene Vergadering Raad
van Beheer (uitsluitend voor
bestuursleden aangesloten
verenigingen)

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

9 t/m 12 augustus 2018: 	World Dog Show 2018 in
Amsterdam
1 december 2018: 	Algemene Vergadering Raad
van Beheer (uitsluitend voor
bestuursleden aangesloten

Partners in sport

verenigingen)
14 t/m 17 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
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Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

