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VERRASSENDE NIEUWJAARSRECEPTIE RAAD VAN BEHEER

Heerlijkheid Mariënwaerdt, het prachtige landgoed in de gemeente Beesd, was de sfeervolle entourage van de 

Nieuwjaarsreceptie 2018 van de Raad van Beheer op zaterdag 13 januari. Zowel binnen in ‘De Hooge Schuur’, als 

buiten in de omliggende weilanden was er van alles om van te genieten. Zo werd het prachtboek Verrassende 

Nederlandse Hondenrassen ten doop gehouden, maar kon je ook getuige zijn van werkhonden in actie...

Enkele honderden genodigden waren naar Heerlijkheid 

Mariënwaerdt gekomen om elkaar een goed nieuw jaar te 

wensen, om vervolgens te genieten van een programma 

vol nieuws en bijzonderheden. Het programma, dat werd 

gepresenteerd door Mike van der Most, zat vol verras

singen waarvan men zowel binnen als buiten (rond een 

kampvuurtje) kon genieten. Bijgaande fotoimpressie 

vertelt het verhaal van deze onvergetelijke middag.

Een demonstratie schapendrijven was een van de onderdelen
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Voorzitter Jack Alberts (foto rechts) ging in zijn opening in 

op het belang van eenheid binnen de kynologie: ‘In dat 

kader zijn ik en mijn medebestuurders zo veel mogelijk op 

evene menten in het land aanwezig om te horen wat u 

bezig houdt.’ Over zijn maandelijkse spreekuur: ‘Ik heb vele 

leuke gesprekken gehad en vaak lukte het om met een 

kleine bijsturing de gewenste oplossing in gang te zetten.’

Het lang verwachte boek Verrassende Nederlandse 

Hondenrassen werd gepresenteerd. De auteurs, Janny 

Offereins en Diana Striegel, vertelden over hun ervarin

gen en werden vervolgens in het zonnetje gezet. Zij 

kregen het bijzondere Raad van Beheerbeeld van Hugo 

Stempher uitgereikt. ‘Een grote eer’, vonden beiden. 

Vervolgens werd hun boek achtereenvolgens aan 

voorzitter Jack Alberts en Gerard Jipping (voorzitter 

WDS2018) aangeboden. De overige medewerkenden aan 

het boek kregen tevens een applaus, waaronder oud

directeur Raad van Beheer Martin van de Weijer (92 jaar!), 

communicatiemedewerker Peter de Jong, vertaalster 

Nicky van TolWilliams, de vormgevers van VIPMedia en 

natuurlijk de betrokken rasverenigingen. 

Janny Offereins en Diana Striegel geflankeerd door Peter de 

Jong (links) en Rony Doedijns

Het eerste exemplaar is voor voorzitter Jack Alberts

De auteurs op de foto met vertegenwoordigers van 

de betrokken rasverenigingen



3Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 1   |   januari 2018 Raadar

De Raad van Beheer organiseert dit jaar de World Dog 

Show in de Amsterdamse RAI. Hugo Stempher ontwierp 

de prijzen behorend bij de titel Best in Show en 

Reserve Best in Show en vertelde een en ander over 

het wordings proces. Onder luid applaus werden de 

kunstwerken onthuld.

Namens de Commissie Kynologisch Instructeur presen

teerden Jur Deckers en Gerard Besselink de plannen voor 

de komende tijd en het nieuw ontworpen logo. 

Show the world 

your talent is dit 

jaar het thema 

voor de 

WDS2018. Gwen 

Pieters gaf in dit 

kader een 

demonstratie 

Dogdance en 

Judith Lissenberg 

deed een korte 

workshop 

‘Creatief met je 

stamboom’ en 

‘Hoe maak je een 

leuk speeltje voor 

je hond?’

prijzen voor BIS en Reserve BIS WDS 2018 onthuld door 

maker Hugo Stempher

onthulling logo 

Kynologisch 

instructeur

Workshop Judith LissenbergMulti talent Gwen Pieters geeft een  demonstratie Dogdance

Demo creatief met je stamboom, 

Judith Lissenberg
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Na alle officiële plichtplegingen binnen, kreeg iedereen 

de tijd om ander schoeisel aan te trekken, en werd het 

programma buiten voortgezet. Daar kon het gezelschap 

genieten van een demonstratie schapendrijven door 

Mike van der Most en zijn vrouw Ria, gevolgd door een 

demonstratie Jachtproef door Gwen Pieters. Een indruk

wekkende afsluiting van deze nieuwjaarsreceptie!

Het was best koud buiten, dus werd een lekker 

kampvuurtje aangelegd, en werd er heerlijk warme 

chocolade (en glühwein) geschonken!

Schapendrijver Mike van der Most

Demo Jachtproef

Het was koud, dus werd er een kampvuur aangelegd

En natuurlijk warme choco
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2017 IN DE SPOTLIGHTS!

Op zondag 14 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort ‘De Hond van het Jaar Show 

2017’. Circa 600 bezoekers genoten daar van de mooiste honden van Nederland. Best in Show werd het Italiaans 

Windhondje Redcomet Rock and Roll (Léon) van Lucien Sahuleka en Sandra van de Graaf.  

Deelname aan de Hond van het Jaar Show kan 

uitsluitend op uitnodiging. Deze geldt voor honden die in 

2017 op CAC en CACIBtentoonstellingen tijdens de 

groepskeuring als eerste, tweede of derde geplaatst 

werden, of honden die clubkampioen werden. Uiteindelijk 

werden 258 honden voor deelname geselecteerd. 

Catwalk 

Het showen gebeurt niet in een gewone ring, maar op 

een echte catwalk, de honden staan letterlijk en figuurlijk 

in de spotlights, als echte artiesten. Niet alleen voor de 

exposanten is het een grote eer om deel te nemen aan 

deze show, dat geldt ook voor de keurmeesters. Alleen 

Best in Show en reserve Best in Show

Hond van het Jaar catwalk
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(Nederlandse) keurmeesters die een respectabele staat 

van dienst hebben worden voor deze show gevraagd. Vol 

overgave en passie werden alle honden door een 

deskundig oog bekeken, vergeleken en geselecteerd. 

De overige winnaars

 →  Reserve Best in Show werd de American Staffordshire 

Terrier, Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire van Olaf 

Verhorevoort en Benny Creek

 →  Beste Veteraan werd Bichon frisé Sulyka Classy’n Cool 

van Ilse FrenkKleton

 →  Beste van de Nederlandse Rassen werd Hollandse 

Herdershond, ruwhaar, Anne’s Jurre v.’t Bikseland van 

Joke van Leeuwen van Dijk

 → Beste van rasgroep 1 werd Australian Shepherd, End of 

the Rainbow Royal Rain van Kim de Leeuw 

 → Beste van rasgroep 2 werd Boxer Bailey van Desiree 

van Wijngaarden

 → Beste van rasgroep 3 (en reserve BIS) werd American 

Staffordshire Terrier Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire, 

van Olaf Verhorevoort en Benny Creek 

 →  Beste van rasgroep 4 werd Kaninchen Dashond, 

ruwhaar, Jilzz Uut de Slikhoek van Coby SatterMol

 →  Beste van rasgroep 5 werd Shiba Dar Ghingiza Endless 

Love van Wilma van der Meer 

 →  Beste van rasgroep 6 werd Grand Basset Griffon 

Vendéen, Frosty Snowman van Gwen Huikeshoven

 →  Beste van rasgroep 7 werd Gordon Setter Perfect 

Thunder v.d. Mergelhoeve, van Kim Beckers

 →  Beste van rasgroep 8 werd Cão de Agua Protuguês, Casa 

Hoya’s Stop and Stare, van Ilona Griffioenv. Beek 

 →  Beste van rasgroep 9 werd Middenslag Poedel, zwart, 

Curlfinch Harley van Corrie KroesVink

 →  Beste van rasgroep 10 (en BIS) werd Italiaans Windhondje, 

Redcomet Rock and Roll van Lucien Sahuleka en Sandra 

van de Graaf

Kijk voor meer informatie en beelden op onze website 

Lucien Sahuleka viert  

de overwinning met  

zijn Italiaans 

 Windhondje Leon

De beste van groep 1 in actie...

Best in Show was Italiaans Windhondje 

Leon van Lucien Sahuleka

Reserve BIS werd  American Staffordshire terrier Spot van 

Olaf Verhorevoort en Benny Creek

De beste veteraan in actie...

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/hond-van-het-jaar-show-2017-uitslagen/
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Veel media-aandacht

Honden zijn ook de lievelingen van het grote publiek. Dat 

was te merken aan de grote landelijke mediaaandacht 

voor het evenement. Hieronder een greep. 

RTL4, 5uur Live, studio-interview met 

BIS-winnaar Lucien Sahuleka en zijn hond 

(vanaf ongeveer 13 min. 30 sec.)

AD in print en online, drie reportages over 

het evenement 

Eerste reportage 

Tweede rapportage 

Derde reportage

NPO Radio 1, interview met Martin Gaus 

QMusic, interview met Paul Peeters

Radio 5 interview met Best in  Show-

winnaar Lucien Sahuleka 

De Telegraaf online met reportage en 

interview keurmeester Marion ten Cate  

 

Jeugdjournaal, reportage over 10-jarige 

Femke die meedoet met haar 

Kooikerhondje Bliksem 

Radio 3FM, interview met Paul Peeters 

van Raad van Beheer (vanaf 1:01:00) 

10 
NUMMERSvoor 
€ 47,60 

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

Compleet 
vernieuwd

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

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

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

Het AD op reportage met  deelnemer 

Lies van Essen en haar hond

https://www.rtl.nl/video/48949206-c61e-3ddc-98c1-29b627279529/
https://www.rtl.nl/video/48949206-c61e-3ddc-98c1-29b627279529/
https://www.ad.nl/binnenland/deze-honden-zijn-in-de-race-voor-de-titel-van-beste-hond-van-2017~vafab2c43/
https://www.ad.nl/binnenland/hond-van-het-jaar-lies-en-hond-glayva-grijpen-net-naast-titel~vae25858b/
https://www.ad.nl/amersfoort/rocky-heeft-geen-kwijllippen-en-staat-mooi-op-de-poten~add87491/
https://www.nporadio5.nl/gemist/audio/300996/leon-is-de-knapste-hond-van-2017
https://www.nporadio5.nl/gemist/audio/300996/leon-is-de-knapste-hond-van-2017
https://www.telegraaf.nl/video/1539098/dit-zijn-de-mooiste-honden-van-nederland
https://www.telegraaf.nl/video/1539098/dit-zijn-de-mooiste-honden-van-nederland
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2211939-femke-10-en-bliksem-strijden-voor-hond-van-het-jaar.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2211939-femke-10-en-bliksem-strijden-voor-hond-van-het-jaar.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2211939-femke-10-en-bliksem-strijden-voor-hond-van-het-jaar.html
https://www.npo3fm.nl/wijnand/uitzendingen/570257-2018-01-14-wijnand]
https://www.npo3fm.nl/wijnand/uitzendingen/570257-2018-01-14-wijnand]
http://www.onzehond.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
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Bijtprotocol hondenbeten gemeente Amsterdam

Als reactie op de Agenda Dieren heeft de gemeente 

Amsterdam een bijtprotocol voor hondenbeten 

opgesteld. De Raad van Beheer was betrokken was bij 

de discussie die hieraan voorafging. Zie hieronder onze 

reactie op het protocol. 

De Raad van Beheer heeft met veel belangstelling 

kennis genomen van het bijtprotocol van de gemeente 

Amsterdam en het WURrapport dat daaraan ten grond

slag ligt. We zijn heel blij met de informatie en inzichten 

uit het rapport en over het algemeen ook met de manier 

waarop deze vertaald zijn naar het bijtprotocol.

Als Raad van Beheer is ook ons er veel aan gelegen om 

het aantal bijtincidenten te beperken met effectieve en 

rechtvaardige maatregelen. We staan heel positief 

tegenover de inrichting van een meldpunt, de voorge

nomen registratie en de gekozen benadering van indi

viduele honden en eigenaren. Dit komt overeen met de 

aanpak die wij ook al in Rotterdam zien en met punten 

die ook passen in onze eigen visie.

We hebben op een aantal punten nog wat vragen gesteld 

aan de gemeente, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

voorgenomen gedragstest, de vaststelling van ras/type 

bij de registratie en de termijnen voor inbeslagname.

Daarnaast bevat het bijtprotocol geen preventieve 

maatregelen. Wij hebben onze hulp aange boden aan de 

gemeente bij het definiëren en uitvoeren daarvan. Wij 

houden u op de hoogte van het vervolg. 

NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE OFFICIEEL ERKEND IN 
AMERIKA

Op 10 januari jl. maakte de American Kennel Club (AKC) 

de erkenning van twee nieuwe rassen bekend: de Grand 

Basset Griffon Vendéen en ons eigen Nederlandse 

Kooikerhondje. De AKC registreert het Kooikerhondje 

onder de rasgroep Sporting. Dit is de rasgroep waar in 

Amerika de meeste jachthonden rassen onder vallen, 

waaronder de retrievers, waterhonden en staande honden. 

Vanaf nu is het ras volledig erkend en kunnen fokkers 

hun nesten registreren bij de AKC. Ook mogen Kooikers 

vanaf 1 januari 2018 worden ingeschreven bij alle 

evenementen van de AKC, waaronder shows en 

hondensporten. Naar schatting zijn er op dit moment zo’n 

500 Kooikerhondjes in de Verenigde Staten. De 

belangen van het Kooikerhondje in Amerika worden 

behartigd door “Kooikerhondje Club of the USA”. Zij 

hebben zich met succes ingespannen voor de erkenning 

van ‘hun’ ras. In de zomer van 2015 zjn er al Amerikaanse 

keurmeesters opgeleid door een Nederlandse 

keurmeester. Ook de rasstandaard is woordelijk 

overgenomen. Er zijn goede contacten met Nederland en 

de liefhebbers in de USA is er alles aan gelegen om het 

ras zo te houden als het oorspronkelijk bedoeld is.

De bekendmaking van de Amerikaanse erkenning van 

het Kooikerhondje is vastgelegd op video en onder 

andere via Facebook verspreid. Bekijk de video.

In het zojuist verschenen boek Verrassende Nederlandse 

Hondenrassen (zie ook p. 2) leest u meer over het Kooiker

hondje en de inspanningen van de Amerikaanse 

rasvereniging.

Zoek de 
verschillen

ZIE JIJ 
WELKE  HOND 

MET ZORG 
GEFOKT IS?

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

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/individuele-paginas/lau-rens/persberichten/amsterdams/
https://www.facebook.com/nu.nl/videos/1954780844549710
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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GEBRUIKSHONDENVERKLARING VOOR WETTERHOUN FOSKE

De Raad van Beheer heeft eind 2017 een gebruiks-

honden  verklaring afgegeven aan de Wetterhoun Foske 

van fokker/eigenaar Anita Hoogendoorn. Voor zover 

b ekend is dit de eerste keer dat een dergelijk certificaat 

aan een Wetterhoun is afgegeven. Een mooie mijlpaal 

voor het ras!

Eigenaar Anita is razend enthousiast: ‘Foske is 3 jaar oud 

en eigen fok. Het is de eerste hond waarmee ik van pup 

af aan train. Na de standaard gehoorzaamheidstraining 

wees iemand me op jachttraining. Een Wetterhoun is niet 

makkelijk te trainen, maar met veel ups en downs blijkt 

dat ook een Wetterhoun alles kan. Ik vind het jammer dat 

nog niet veel mensen dit weten, daarom ben ik heel blij 

met deze publicatie in Raadar.’ 

Eerste SJP

‘Bij onze allereerste Standaard Jachthondenproef (SJP), 

in Beesd 2017, werden we eerste bij de C’s. Dat seizoen 

behaalden we in elke wedstrijd een diploma. Aan het 

eind van het seizoen behaalden we een B (Foske (2) was 

hiermee de op een na jongste Wetterhoun ooit met een 

B!). Kort daarna begon ons eerste jachtseizoen, en 

ondanks wat nukken functioneerde ze prima! 

Wedstrijdseizoen 2018 startte geweldig met een derde 

plaats op een SJP in België. Daarna behaalde ze nog een 

C en een B. Kers op de taart van het seizoen was de 

zweetwerkkwalificatie die we op 20 december in Budel 

behaalden: de eerste plaats met een U op een Fspoor. 

Dit was de directe aanleiding voor de gebruikshonden

verklaring. Met een SJP krijg je deze immers niet, en 

veldwedstrijden zijn er niet in de categorie waarin de 

Wetterhoun is ingedeeld.’

Trots

‘Aansluitend deden we mee aan het jachtseizoen in 

België. Foske bleek enorm gegroeid, alle trainingsarbeid 

kwam bij elkaar in de praktijk. Ze is echt allround: ze vindt 

veel wild en stoot het op, ze apporteert en wat verloren is 

vindt ze. Natuurlijk kan en moet ze nog verder groeien, 

maar we hebben al een hele brede basis. Ik ben trots op 

mijn meisje, ze mag met recht een gebruikshond 

genoemd worden!’

campagnebeeld Dag van de 
Hond 2018: stem nu!

De landelijke Dag van de Hond wordt in 2018 voor de achtste keer 

georganiseerd met het thema Sport & Spel. Dit succesvolle initiatief 

van de Raad van Beheer heeft ieder jaar een nieuw, aansprekend 

campagnebeeld en u mag bepalen welk beeld het dit jaar wordt! 

Tijdens de Dag van de Hond op 27 mei 2018 zijn er op diverse locaties 

door heel Nederland leuke en leerzame activiteiten voor hondenlief

hebbers. Met het thema ‘Sport & Spel’ kunt uiteraard genieten van heel 

veel verschillende sportactiviteiten en nog veel meer!

Stemmen

Bij het kiezen van het campagnebeeld voor de Dag van de Hond 2018 

betrekken we graag u als hondenliefh ebber. Stemmen kan tot 4 

februari aanstaande. Stem nu 

Foske, eerste Wetterhoun met een gebruikshondenverklaring

https://nl.surveymonkey.com/r/beeld-dag-vd-Hond-2018
https://nl.surveymonkey.com/r/beeld-dag-vd-Hond-2018
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DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!

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

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

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

van uw hond te controleren. 

NIEUWE VOORDEELvideo STAMBOOMHOND onlINE!

Ons twaalfde en laatste videofilmpje over de 

voordelen van stamboomhonden komt binnenkort 

online: Stamboomhonden worden geregistreerd en 

gecontroleerd’. De video benadrukt dat een officiële 

stamboomhond altijd geregistreerd is bij de Raad van 

Beheer in het Nederlands Honden Stamboek.

Stamboompups worden altijd door een medewerker van 

de Raad van Beheer gechipt en gecontroleerd, waarbij 

tevens het chipnummer van de moederhond wordt 

gecontroleerd. Daardoor weten we dat de pup in kwestie 

een uitstekende start heeft gehad.

Campagne 

De serie video’s is onderdeel van de campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’, waarin we twaalf voordelen van 

stamboomhonden belichten. Deze video is de laatste in 

de reeks.

Help mee, deel deze video’s!

We hopen dat alle hondenliefhebbers deze video’s delen, 

zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er kennis 

van kunnen nemen en zo een verantwoorde keuze 

kunnen maken bij de aanschaf van een hond. Alvast heel 

hartelijk dank! 

Neem nu een gratis abonnement op ons YouTubekanaal 

via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de 

hoogte!

https://petsplace.nl/vipclub
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/waarom-een-stamboomhond/voordeel-12.-stamboomhonden-worden-geregistreerd-en-gecontroleerd
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/waarom-een-stamboomhond/voordeel-12.-stamboomhonden-worden-geregistreerd-en-gecontroleerd
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/waarom-een-stamboomhond/voordeel-12.-stamboomhonden-worden-geregistreerd-en-gecontroleerd/


11Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 1   |   januari 2018 Raadar

Databank Honden sluit aan bij Europese Petmaxx

Onlangs is Databank Honden (www.databankhonden.nl), een initiatief van de Raad van Beheer, aangesloten op de 

Europese zoekmachine Petmaxx. Hierdoor wordt de kans op hereniging met een hond ingeval van vermissing in 

Europa een stuk groter.

Vanaf 1 april 2013 is het in ons land verplicht om iedere 

geboren of geïmporteerde hond te identificeren en te 

registreren in een officieel erkende databank. Databank 

Honden van de Raad van Beheer is een door de overheid 

officieel erkende databank. De registratieverplichting 

geldt zowel voor de fokker als voor de (pup)eigenaar. 

Sinds kort is het dus ook mogelijk internationaal een 

beroep te doen op de zoekfunctie in Databank Honden 

via Petmaxx.com, de grootste en meest gebruikte 

Europese zoekmachine waarop bijna alle nationale 

Europese databanken zijn aangesloten.

Op www.databankhonden.nl vindt u alle mogelijke 

informatie en kunt u uw hond(en) registreren. Vergeet u 

ook vooral niet om u gegevens actueel te houden, zodat 

er bij vermissing contact met u kan worden opgenomen? 

U kunt gratis uw telefoonnummer of overige contact

gegevens wijzigen of aanvullen bij uw geregistreerde 

honden.    

Nieuwe 
pup in huis?  
Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Betrouwbare meting

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

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

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

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

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

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

Meer weten? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

NIET VERGETEN: CRUFTS IN 
MAART 2018 

Van 8 tot 11 maart aanstaande wordt in het Engelse 

Birmingham de jaarlijkse Crufts gehouden. De grootste 

hondenshow van de wereld, waar meer dan 22.000 

rashonden aan deelnemen, waaronder ook de nodige 

Nederlandse honden. 

Behalve van de strijd om wie de mooiste van het ras is, 

kunt u op Crufts ook genieten van tal van hondensport

wedstrijden, demonstraties van politiehonden en  blinden

geleidehonden, workshops en clinics. Ook vindt u er alle 

mogelijke producten voor honden, zoals boeken, ver

zorgingsproducten, leibanden, trainingshulpmiddelen, 

video’s, kleding, toilettageproducten, schilderijen en zelfs 

juwelen!

Meer informatie over het evenement vindt u op de 

website van Crufts

www.databankhonden.nl
http://www.databankhonden.nl
http://www.databankhonden.nl
http://www.diergeneeskunde.nl/ecgg
http://www.crufts.org.uk/
http://www.crufts.org.uk/
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Gastgezinnen gezocht voor toekomstige 
hulphonden

Hulphond Nederland is op zoek naar gastgezinnen die pups in het eerste jaar van hun opleiding een warm thuis 

willen bieden. De focus ligt op gezinnen met een rijk sociaal leven die zin en tijd hebben om samen met de 

stichting een pup op te voeden. 

De stichting Hulphond leidt hulphonden op voor mensen 

met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags of 

emotionele problemen, psychiatrische problematiek, 

ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en 

(licht) verstandelijke beperkingen, blijken gebaat bij de 

inzet van hulphonden.  

 

Regio’s

In de volgende regio’s zoekt Hulphond Nederland liefde

volle gastgezinnen met een rijk sociaal leven die zin en tijd 

hebben om samen met de stichting een pup op te voeden:

 → Amsterdam  Amstelveen

 → Amersfoort  Almere

 → Tilburg  Eindhoven  Helmond

 → Oss  Uden  Veghel

 → Nijmegen e.o.

 → Ede  Veenendaal

Intensieve begeleiding

Hulphonden wonen in het eerste jaar van hun leven in 

een huiselijke omgeving. Hier worden zij opgevoed tot 

rustige en sociaalvaardige honden en leren de eerste 

basiscommando’s. Bij het gastgezin komen ze in 

allerhande situaties terecht en leren op iedere denkbare 

plek hun rust te vinden en zich sociaal te gedragen. Hun 

verantwoordelijke taak in de toekomst vraagt om een 

consequente opvoeding. Daarom worden gastgezinnen 

intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland door 

gastgezinbegeleiders. In het gastgezin wordt de basis 

gelegd voor een goede hulphond, die in zijn latere leven 

van zo veel betekenis is. 

Meer informatie

Interesse om ook gastgezin te worden? Kijk dan voor 

meer informatie of aanmelden op www.hulphond.nl/

steunen/gastgezin.

http://www.hulphond.nl/steunen/gastgezin
http://www.hulphond.nl/steunen/gastgezin
https://hulphond.nl/
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AANDACHT VOOR ‘JAAR VAN DE HOND’

Vanaf februari besteedt de Raadar in iedere editie aandacht aan het Jaar van de Hond. Volgens de Chinese 

dierenriem begint dat op 16 februari 2018. De Hond is het elfde dier in de Chinese dierenriem, bestaande uit Rat, 

Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. 

De oorsprong van de Chinese astrologie gaat tot 

duizenden jaren terug en wordt ook nu nog beoefend en 

geraadpleegd. Volgens de Chinese astrologie is 2018 

een Jaar van de Hond, een dier dat staat voor 

oprechtheid en loyaliteit. Wanneer een hond een Chinees 

huis binnenkomt, wordt dat gezien als een gunstig teken. 

De Raad van Beheer besteedt gedurende het Jaar van 

de Hond steeds aandacht aan de verschillende manieren 

waarop met dit fenomeen wordt omgegaan. 

Met ingang van de Raadarfebruari kunt u in iedere 

Raadar een artikel in deze reeks tegemoetzien.

IN MEMORIAM DUCO VAN HOGENDORP

De Raad van Beheer heeft kennisgenomen van het overlijden op 22 december jl. van de heer Duco van 

Hogendorp. Hij is 69 jaar oud geworden. Jarenlang was hij lid van de Geschillencommissie (GC), waarvoor hij in 

het najaar van 2017 nog een Gouden Erespeld mocht ontvangen.

Duco van Hogendorp kondigde enkele jaren geleden al 

aan ziek te zijn. Zijn enthousiasme als lid van de 

Geschillencommissie was echter onverminderd groot. 

Eind september kon hij gelukkig nog aanwezig zijn bij het 

afscheidsdiner van zijn collega GClid Frank Oelmeijer. Bij 

die gelegenheid heeft de Raad van Beheer hem verrast 

met de erespeld. Hij genoot hier zichtbaar van. We zijn 

dankbaar dat hij zo lang de kynologie van dienst is 

geweest en zullen hem zeker missen.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

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

9 - 12 AUGUST 2018  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

KOM IN AUGUSTUS NAAR DE WORLD DOG SHOW 2018!

Van 9 tot en met 12 

augustus 2018 organiseert 

de Raad van Beheer in 

de Amsterdamse RAI de 

World Dog Show 2018, 

onder het motto ‘Show 

the world your talent’. 

Een uniek internationaal 

evenement, waarin vier 

dagen lang alles draait om 

houden van honden. Dat 

mag u niet missen, dus 

schrijf snel in als u dat nog 

niet hebt gedaan. Of kom 

als toeschouwer en zet de 

data alvast in uw agenda!

Er zijn in de periode van 9 

t/m 12 augustus 2018 drie shows waar u aan mee kunt 

doen: de World Dog Show, de Benelux Winner en de 

Rasgroep Shows. Naast shows kunt u tijdens deze vier 

dagen ook van alles 

beleven op het gebied van 

houden van honden. Er 

zijn onder andere 

lezingen, workshops en 

demonstraties en 

natuurlijk zijn er allerlei 

stands waar van alles voor 

de hond te koop is. We 

gaan van de World Dog 

Show 2018 een geweldig 

feest maken en hopen dat 

u er bij bent – als 

deelnemer of als 

bezoeker! 

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 voorbereidingen 

natuurlijk ook volgen via Facebook.

www.wds2018.com
http://www.wds2018.com
https://www.facebook.com/WORLDDOGSHOW2018
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NIEUW BEELDMERK KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

Op de Nieuwjaarsreceptie van 13 januari jl. werd het nieuwe beeldmerk van Raad van Beheer 

Kynologisch Instructeur geintroduceerd. Vanaf nu koppelen we dit beeldmerk aan de door 

de Raad van Beheer gecertificeerde kynologisch instructeurs.

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedings cursus met hun 

hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur: de Raad van Beheer Kynologisch Instructeur. 

Om door de Raad van Beheer gecertificeerd Kynologisch Instructeur te worden kun je een opleiding bij een 

geaccrediteerd opleidingsinstituut volgen. Je rondt de opleiding af met een examen, daarna ben je verplicht om 

regelmatig nascholingstrajecten te volgen en je kennis actueel te houden. Meer informatie op onze website.
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international dog health workshop

Iedere twee jaar organiseert het International 

Partnership for Dogs (IPFD) samen met een 

wisselende gastorganisatie bijeenkomsten onder de 

titel International Dog Health Workshops (IDHW). 

Een internationaal gezelschap van kynologen en 

andere betrokkenen buigt zich dan over de vraag hoe 

gezondheid en welzijn van honden naar een hoger 

niveau getild kan worden. 

Samenwerking is het sleutelwoord, vergelijkbaar met wat 

een aantal partijen hier in Nederland binnen het Fairfok

plan realiseren. De laatste International Dog Health 

Workshop werd door de Franse Kennelclub georgani

seerd in Parijs, in april 2017. De uitkomsten van deze 

laatste bijeenkomst zijn inmiddels samengevoegd in een 

wetenschappelijk artikel. Interessante kost, zeker voor de 

meer ingewijde lezer. 

Lees de Nederlandse samenvatting op onze website 

Lees het oorspronkelijke Engelstalige artikel

De volgende International Dog Health Workshop vindt 

plaats in Engeland van 30 mei t/m 1 juni 2019.

RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR OVER SHELTER MEDICINE

Op woensdagavond 17 januari jl. 

hield drs. Ruth van der Leij (foto) in 

het kader van de Raad van Beheer 

Kennis Tour haar lezing ‘Shelter 

Medicine en kennelmanagement’. 

De lezing werd gehouden in 

Woudenberg en trok circa vijftig 

geïnteresseerden. De toehoorders 

gaven een 8,5 voor de spreker en 

een 8 voor de inhoud.

Sinds enkele jaren worden dieren

artsen voor gezelschaps dieren ook 

opgeleid in de veterinaire 

begeleiding van de bedrijfsmatige 

houderij, zoals dierenopvangcentra, 

maar ook honden en katten fok

kerijen. Ruth van der Leij is specialist in opleiding voor dit 

vakgebied, Shelter Medicine. Het gaat over de aandacht 

aan huisvesting en bedrijfsvoering, 

met zorg voor fysiek en mentaal 

welzijn van de gehouden dieren. In 

haar lezing ging Ruth onder meer 

in op de eigenschappen van 

verschillende ziektekiemen in de 

omgeving die onze honden ziek 

kunnen maken. Dus hoe maak je 

eigenlijk schoon en hoe/wanneer 

desinfecteer je?

Volgende lezing

De eerstvolgende lezing in het 

kader van de Raad van Beheer 

Kennis Tour vindt plaats op dinsdag 

6 februari aanstaande in Zwolle. 

Spreker is dan Sam Turner met 

haar lezing ‘Proprio cepsis voor de pup’. Deze lezing is 

reeds uitverkocht.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/standpunten-persberichten-publicaties-en-lezingen
https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-017-0054-4
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Vanwege het vertrek van onze collega zoekt de Raad van Beheer voor de afdeling  
Marketing & Communicatie een 

PROJECTASSISTENT  
MARKETING & COMMUNICATIE (M/V)

die een actieve bijdrage kan leveren aan het opstellen en uitvoeren van het  

jaarlijkse marketing & communicatieplan. 

Functie-eisen 

 → HBO Marketing & Communicatie

 → Minimaal 3 jaar ervaring

 → Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 → Je bent proactief en kunt goed zelfstandig werken

 →  Je hebt oog voor en invoelingsvermogen voor de verschillende belangen van betrokken partijen in de sector

 →  Je weet dat kwaliteit belangrijk is en werkt daarom accuraat en met oog voor detail

Meer informatie over deze vacature vindt u op onze website 

Hart voor

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE 
DECEMBER 2017

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

meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld 

van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet 

met de enquête, maakt daarom elke maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer PuppyEnquête worden elke 

maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand december zijn: 

G.C.G. Sangen (VVVcadeaubon), Lianne Bolhuis (boek ‘Kynologische Kennis 

1’) en Marjan Rutten (boek ‘Het fokken van rashonden’). Van harte gefeliciteerd! 

De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op. 

Ook meedoen met de PuppyEnquête?  

Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

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 11/01/16   17:07

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/over-de-raad-van-beheer/vacature-project-assistent-marketing-en-communicatie/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312
http://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete/


16Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 1   |   januari 2018 Raadar

WERELDKAMPIOENSCHAP IPO VOOR ROTTWEILERS IN 
NEDERLAND

De Nederlandse Rottweilerclub organiseert op 21 en 22 september 

2018 het Wereldkampioenschap IFR IPO voor Rottweilers. Het 

evenement wordt gehouden op sportpark ”De Lemelvelden” in 

Hapert (N-B) in samenwerking met de daar gevestigde   

Rott weilerwerkgroep en de voetbal club. 

Op de locatie De Lemelvelden 

heeft men de beschikking over 

prima faciliteiten voor een dergelijk 

evenement. Een mooi veld met een 

grote tribune, maar ook voldoende 

trainingsvelden. Zo kunnen de 

deelnemers ruim van tevoren 

aanwezig zijn om zich goed voor te 

bereiden. 

Nederlandse winnaar..?

Met een verwacht aantal inschrij

ving en van meer dan vijftig belooft 

het een mooi evenement te worden! 

De Nederlandse Rottweilerclub is 

extra gemoti veerd, omdat vorig 

jaar voor het eerst in de 

geschiedenis een Nederlandse 

combinatie wereld kampioen 

werd: Richard Adams met zijn 

hond Finn vom Erpenstein (zie 

foto hiernaast).

Kijk voor meer informatie over het 

evenement op www.IFR2018.nl.

 •  Uitgave beschikbaar in Nederlandse versie en Engelse versie
 • Speciale uitgave ter gelegenheid van World Dog Show 2018 in Amsterdam
 • 9 ras monografi eën in één boek verzameld
 • 
 • Verbind verleden en heden van de rassen
 • Boordevol bijzonder beeldmateriaal
 • Auteurs Janny O� ereins 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

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

BESTEL HET BOEK NU ! 

Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten

http://www.IFR2018.nl
https://zakelijk.proteqdierenzorg.nl/aanmelden/
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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‘RAAD HET RAS’ januari: AKITA

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 januari was Akita. 

Winnaar van deze maand is Tineke Wiersma 

uit Apeldoorn. Zij krijgt haar prijs snel 

toegezonden. Gefeliciteerd!

De Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland is op zoek naar een 

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)
voor 2432 uur/week.

Functie-eisen

 → Minimaal HBO Rechten, specialisatie privaatrecht, of een vergelijkbare opleiding en/of werk en denkniveau.

 → Minimaal twee  jaar relevante werkervaring in het juridische werkveld.

 → Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

 → Vaardigheid in het afstemmen van de verschillende belangen van betrokken partijen.

 → Ervaring met het adviseren van bestuur en/of directie.

 → Beheersing van het MS Office Pakket.

 

Meer informatie over deze vacature vindt u op onze website

ENQUÊTE HOND/WINNER EN KLANTTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK 2018 FOKKERS EN LEDEN

De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat klanten, leden en belanghebbenden vinden van onze 

activiteiten en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Dit voorjaar 

volgt een enquête onder onze exposanten en leden over HOND/Winner en een KTO onder leden en fokkers.

Het laatste KTO onder onze fokkers stamt uit 2016, en 

leverde destijds mooie hoge scores op. Zo vond toen 

bijna 35 procent van de respondenten dat de 

dienstverlening het voorgaande jaar (veel) beter was 

geworden. Met de komende editie van de onderzoeken 

we of we er in zijn geslaagd onze klanten nog beter en 

efficiënter te bedienen. 

Hoe meer mensen meedoen met de onderzoeken, des 

te meer inzicht we krijgen in mogelijke verbeterpunten. 

Daarom doen wij nu alvast een beroep op onze expo

santen, leden en fokkers om straks massaal deel te 

nemen aan de enquête. 

We houden u op de hoogte!

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/over-de-raad-van-beheer/vacature-juridische-medewerker-mv-parttime-24-32-uur/
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/klant-tevredenheid-onderzoeken
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Herstructurering kynologische opleidingen  

In juni 2017 keurde de Algemene Vergadering van de 

Raad van Beheer de nieuwe structuur kynologische 

opleidingen goed. Het gaat om een modulair systeem 

met een flexibele opbouw, waardoor de opleidingen beter 

aansluiten bij de wensen van cursisten en fokkers. De 

opbouw biedt een stapsgewijze doorgroeimogelijkheid 

binnen het pakket van kynologische opleidingen die de 

Raad van Beheer aanbiedt.

Naar verwachting starten we najaar 2018 met de nieuwe 

opleidingsstructuur. Tot die tijd blijft de huidige structuur 

van toepassing. Voor kandidaten die in het eerste deel 

van 2018 een KK1 of KK2opleiding hebben gevolgd, 

geldt een overgangstermijn.

Een enquête onder de aangesloten verenigingen/

docenten en een informatieavond maken onderdeel uit 

van het veranderingsproces.

GASTCOLLEGE WELLANTCOLLEGE GOUDA

De Raad van Beheer hecht eraan studenten 

in het groene onderwijs up to date te 

houden van de ontwikkelingen binnen 

de Nederlandse kynologie, met name 

met betrekking tot de voortgang van het 

 Fairfok-programma. Op maandag 15 januari 

jl. gaf Paul Peeters, marketingmanager 

van de Raad van Beheer, een gastcollege 

over het Fairfok-plan aan een grote groep 

studenten van het Wellantcollege te Gouda. 

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 7 februari aanstaande. 

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

mogelijk contact met u op.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS? HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/campagne-stamboomhond/?utm_source=DirectBezoek&utm_medium=URLBezocht&utm_campaign=Puppyverschillen
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NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij onderstaande nieuwe vacature bij 

een aangesloten vereniging. Voor meer informatie over deze 

vacature ga naar de vacaturepagina op onze website 

 → KC Delft e.o. zoekt ter versterking van het team zowel ervaren 

als onervaren Agilitytrainers (m/v)

CURSUS HONDENFOKKERIJ VAN OPLEIDER EDUPET

In het voorjaar biedt onze partner EduPet een cursus 

Hondenfokkerij aan. De docenten zijn bekende 

sprekers die ook lezingen verzorgden tijdens de Raad 

van Beheer Kennis Tour, zoals geneticus dr. ir. Pieter 

Oliehoek en dierenarts-specialist dr. Esther Plantinga. 

Voor fokkers en hondenliefhebbers is het van belang 

zich te blijven ontwikkelen en actuele kennis over 

honden op te doen. De Raad van Beheer ondersteunt dit 

door het laagdrempelig aanbieden van lezingen in de 

Raad van Beheer Kennis Tour. Ook onderstrepen we het 

belang hiervan in het Fairfok-plan. 

Bij de herstructurering van de kynologische opleidingen 

komt er ook een speciale cursus Hondenfokkerij. Ook 

deze hopen wij vanaf eind van dit jaar aan te beiden.

Meer informatie over de cursus Hondenfokkerij van 

Edupet vindt u op www.edupet.nl.  

Kritiek op hondenfokker in ‘boer zoekt vrouw’

In de specials van ‘Boer zoekt Vrouw’ (KRO-NCRV) van januari wordt een boer in beeld 

gebracht die als extra verdienste honden zonder stamboom fokt. Hij doet dat in een niet-

huiselijke omgeving, waar ook varkens worden gehouden. Diverse organisaties uit de sector die ook Fairfok 

ondersteunen, hebben kritisch gereageerd richting de omroep. Ook bij de Raad van Beheer zijn hierover vragen 

binnengekomen. Hieronder onze reactie.

In een reactie geeft KRONCRV aan dat de locatie is 

gecontroleerd door de NVWA en de Dierenbescherming 

en dat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Dat kan zijn, 

maar fokkers van stamboomhonden hebben te maken 

met regelgeving die verder gaat dan de wettelijke eisen. 

Zo kan een goede socialisatie van pups uitsluitend 

plaatsvinden in een huiselijke omgeving, met voldoende 

aandacht van de fokker voor zijn pups. Er zijn ook fokkers 

van stamboomhonden die hun honden in kennels 

houden. Zij besteden echter ruim aandacht aan de 

socialisatie en een prikkelrijke huiselijke omgeving voor 

de pups. Alle locaties waar de pups worden gehouden, 

worden door de buitendienst van de Raad van Beheer 

gecontroleerd. 

Wij adviseren pupkopers om goed op deze 

omstandigheden te letten. In onze campagne ‘Waarom 

een stamboomhond’ vragen wij hier ook aandacht voor. 

Zie www.puppyverschillen.nl. Meer tips over zaken waar 

u op moet letten bij de aanschaf van een pup vindt u op 

de website van het LICG.

Meer informatie en bestellen via 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN

 

BESTEL HET BOEK NU!
 

Normale prijs € 29,95 
exclusief verzendkosten

Boek: 
‘VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDENRASSEN’
 

bestel nu!

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 
HONDEN RASSEN

VERRASSENDE 
NEDERLANDSE 

HONDEN RASSEN
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EEN UITGAVE VAN

JANNY OFFEREINS - SNOEK  &  DIANA STRIEGEL - OSKAM

Janny Offereins

Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande persoonlijkheid 

binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel van Groevenbeek 

is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij de honden zowel 

in de showring als in het jachtveld over uitstekende kwaliteiten 

beschikken. Ook bestuurlijk gezien is Janny actief geweest. 

Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie van de 

Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris van Rasgroep 

7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische pers en vele 

andere nevenfuncties, heeft ze haar sporen in de kynologie 

verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden Erespeld en 

is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. Op dit 

moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden Club 

Nederland.

Diana Striegel

Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds 2006 ook een 

Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een nestje gefokt. In 

2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen, ‘Het 

Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011, tijdens de 

PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro Dog Show, 

lopen de Nederlandse rassen als een rode draad door 

het leven van Diana. Gepassioneerd als ze is, is ze een jaar 

later medeoprichter van het samenwerkingsverband De 

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment is ze, naast 

exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult ze een aantal 

nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen
www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/
http://www.edupet.nl
http://www.puppyverschillen.nl
https://www.licg.nl/honden/de-puppy-checklist
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. Voor alle activiteiten op het gebied van 

Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, 

Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden 

verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:  

www.houdenvanhonden.nl/agenda.

OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van 

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

downloaden via App Store Apple en Android Store. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief via  

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

alle voorgaande edities van Raadar. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

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

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebook

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

share onze berichten op Facebook.

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

27 mei 2018:   Dag van de Hond,  

thema Sport & Spel

30 juni 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden van aangesloten 

verenigingen)

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

Amsterdam RAI

1 december 2018:   Algemene Vergadering Raad 

van Beheer (uitsluitend voor 

bestuursleden van aangesloten 

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   

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

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

