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GENIETEN: Raad van Beheer Youth Zomerkamp 2017
Een groep jongeren tussen de 8 en 19 jaar oud, met hun (soms geleende) hond, een toplocatie, enthousiaste
workshopgevers én mooi weer: alles was optimaal voor een spetterend Raad van Beheer Youth Zomerkamp! Het
vond plaats van 15 - 17 augustus op en rond het terrein van KC Delft. Geniet van het (foto)verslag...
De jongeren arriveerden dinsdagmiddag en namen
allerlei verschillende honden mee, van Border Collies tot
Bichon Frisé. Al bij aankomst kregen ze een leuke
goodybag van onze ‘Partner in Youth’ Royal Canin. In de
grote hal van het gebouw richtten ze hun slaapplaatsen
in, allemaal met een bench ernaast voor de hond.

Partners in youth
Actief met je maatje!

Het allerbelangrijkste is en blijft dat je goede maatjes bent met je hond...

Houden van honden
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Hondenrassen memory

Agility

Dogsurvival, met z’n allen in bootjes het water op

Leenhond
Daarop volgden drie dagen met een afwisselend
programma van workshops. Daarbij leerden ze onder
andere dat problemen er zijn om opgelost te worden. Zo
bleek de hond van een deelnemer het wat minder leuk te
vinden. Gelukkig was er een leenhond beschikbaar en
ontstond er tussen die twee een bijzondere nieuwe
vriendschap. Ook andere probleempjes, zoals lekke
luchtbedden, werden snel opgelost. En wat deze
jongeren ons ook dit jaar weer leerden: je hoeft niet
overal goed in te zijn om er wel plezier in te hebben!

Dogsurvival

Dogsurvival

Dogsurvival - even dollen zonder honden

Houden van honden
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Gezellig samen frietjes eten

Dogsurvival
Op de vraag om het kamp in één zin te omschrijven
kwamen onder andere deze reacties: ‘Voor geen goud
willen missen!’ en ‘Geweldig dat er zo’n kamp bestaat
waar iedereen dezelfde hobby heeft!’ De meeste
deelnemers vonden de Dogsurvival het hoogtepunt.
Door de sloot ‘baggeren’ en kanoën met je hond, leuker
wordt het niet! Een reactie die alles zegt: ‘10++++ ik vond
het echt het allerleukst van alles - lekker vies worden!’
Maar ook de andere workshops vielen in de smaak.
Verdeeld over de drie dagen kwamen heel veel takken
van sport aan bod: Agility, Hoopers, FCI Obedience,
Canicross, Dog Dance, Frisbee, Detectiespeuren en
Hersenwerk voor Honden, maar ook Junior Handling,
Bouw&Beweging, Vachtverzorging en EHBO.
Naast alle workshops was er natuurlijk tijd om de honden
goed te verzorgen, lekker te kletsen, spelletjes te doen en
nieuwe vrienden te maken. Iedereen – deelnemers,
leiding en andere vrijwilligers - kijkt nu alweer uit naar
volgend jaar!

EHBO - kop- en pootverband aanbrengen

Snuffelmatten maken

Zomerkamp Awards worden uitgereikt

Houden van honden
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INSCHRIJVING WORLD DOG SHOW 2018 GEOPEND!
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. Op dinsdag 15 augustus jl. opende de inschrijving.
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!
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 voorbereidingen
natuurlijk ook volgen via Facebook.

Ook op de Benelux Winner van eind juli werd de WDS
2018 al volop gepromoot

‘Verdienstelijke kynologen’, een bijzonder
kunstproject
‘Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie’ is de allerhoogste onderscheiding die iemand ten deel kan
vallen binnen de Raad van Beheer. In de 115 jaar van ons bestaan hebben 17 Nederlandse kynologen deze hoge
onderscheiding ontvangen. Wij hebben hen laten portretteren, en hun portretten zijn nu te bewonderen in de hal
van ons kantoor aan de Emmalaan in Amsterdam. Komt u kijken?
Al in 1902 werd de Raad van Beheer opgericht door de
Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging ‘Nimrod’,
Koninklijke Kennelclub Cynophilia en Kynologen
vereniging Nederland. Bij de verdere ontwikkeling van

Verantwoordelijk voor dit project zijn van links naar rechts
schilderes Monique van Wijk, auteur Hannie Warendorf en
directeur Rony Doedijns.

onze vereniging zijn door de jaren heen natuurlijk heel
veel mensen betrokken geweest. In de eerste plaats de
fokkers, die de vele rassen in Nederland in stand hebben
weten te houden en die door de jaren heen Nederland
faam hebben gegeven als land waar heel goede
rashonden worden gefokt. Daarnaast de bestuurders van
verenigingen, keurmeesters en organisatoren van
evenementen in welke vorm dan ook.
Hoogste onderscheiding
Om onze waardering voor deze mensen te tonen, kent de
Raad van Beheer verschillende onderscheidingen: de
zilveren erespeld, gouden erespeld, de gouden
draagpenning en de allerhoogste onderscheiding: Lid
van Verdienste van de Nederlandse Kynologie. In de 115
jaar dat wij bestaan hebben slechts 17 Nederlandse
hondenliefhebbers deze hoge onderscheiding mogen
ontvangen. Wij hebben deze bijzondere kynologen laten
portretteren door kunstenares Monique van Wijk. Ook

Houden van honden

4

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 5 | nummer 10 | augustus 2017

Baron Frits van Tuyll van
Serooskerken, voorzitter
1902-1917

Henri Graaf van Bylandt,
Lid van Verdienste 1942

Raadar

Pieter Toepoel, Lid van
Verdienste 1942

Martin van de Weijer, Lid
van Verdienste 1985

Anneke Brooijmans,
voorzitter 1984-1997

Gerard Jipping,
voorzitter 2004-2016

maakte zij portretten van voorzitters die meer dan twee
volledige zittingstermijnen hebben gediend. In de hal van
ons kantoor aan de Emmalaan in Amsterdam hebben
deze bijzondere kynologenportretten een prominente
plek gekregen (hierboven enkele voorbeelden).
Brochure
We hebben ook een mooi geïllustreerde brochure
gemaakt met de portrettenreeks van onze verdienstelijke
kynologen als centraal thema. Auteur Hannie Warendorf
deed het research en schreef de teksten voor dit boekje.
Directeur Rony Doedijns van de Raad van Beheer
begeleidde het project. Wij zijn er trots op dat wij zo een
stukje van onze ontstaansgeschiedenis op aantrekkelijke
wijze hebben weten vast te leggen. U bent van harte

uitgenodigd om de collectie portretten te komen
bewonderen op ons kantoor. De brochure kunt u
downloaden op onze website.

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.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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Benelux Winner in Rotterdam: show met allure
In het weekend van 29 en 30 juli werd in de Rotterdamse Ahoy de Benelux Winner Show gehouden. Door een
prima samenwerking tussen Raad van Beheer, sponsor Eukanuba en de organisatie van de Rotterdam Dogshow
werd er een show met allure neergezet, met in totaal 3.628 ingeschreven honden uit maar liefst 26 landen.
Annelies van Steenbergen van Stichting Hondententoonstelling Rotterdam blikt kort terug.
Dit jaar werd de organisatie van de Benelux Winner voor
de tweede keer toegewezen aan Rotterdam. Om in
aanmerking te komen voor de organisatie van deze
titelshow in Nederland, moet men aan een aantal criteria
voldoen. Niet alleen moet de locatie voldoende plaats
bieden voor een dergelijke show, men moet ook een
intentieverklaring tekenen en een projectplan en
begroting indienen, die goedgekeurd moeten worden
door de Raad van Beheer. Dat is uitstekend gelukt: het
zeer goed op elkaar ingespeelde team van medewerkers,
waarvan velen al vele jaren hun bijdrage leveren aan
deze show, zorgde ervoor dat alles zo soepel als maar
mogelijk was verliep.

Locatie met cachet
Is Ahoy Rotterdam altijd al een prima locatie voor een
internationale tentoonstelling, dit jaar stond, door een
grote verbouwing in het gebruikelijke deel van dit
complex, onder andere het prestigieuze sportpaleis
(Arena) tot de beschikking van de organisatie. Dat gaf het
extra stukje cachet wat de show net weer wat
bijzonderder maakte. Het aantal deelnemers was
Bazin en hond
geconcentreerd in actie

De innige band tussen mens
en hond blijft vooropstaan

FOTO’S: RON BALTUS / KYNOWEB

De gelukkige winnaars, met Best in Show keurmeester Rony Doedijns

Houden van honden
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Druk was het zeker met
bijna 4.000 inschrijvingen.

De prijzentafel...

formidabel en zeker voor een eendaagse tentoonstelling
onverwacht hoog. Dit leidde ertoe dat het zeer
gevarieerde keurmeestercorps vlak voor de show nog
moest worden uitgebreid met drie extra keurmeesters...
Er waren inschrijvingen uit maar liefst 26 verschillende
landen, waaronder zelfs twee Saluki’s uit Bahrein.
Best in Show
De organisatie had voor de Best In Show keuring Rony
Doedijns gevraagd, die deze keuring met zijn gebruikelijke
gevoel voor show verrichtte. Even voor 19.00 uur werd voor
de tweede keer het signaal ‘licht uit, spot aan’ gegeven en
werd onder luid applaus als Beste van de Benelux Winner
Nederland 2017 de Welsh Springer Spaniel Wild Chase des
Vauriennes van fokker/eigenaar Lidewij Harmsen

Intensieve voorbereidingen op de komende show

aangewezen. Reserve Best in Show was Grand Basset
Griffon Vendéen, Frosty Snowman van de Nederlandse
Gwen Huikeshoven. Winnaar van Rasgroep 1 werd
Australian Shepherd, Austrian Dream Be Well Suited of
Wispafete van Sarah Gibbons uit Engeland.
De overige uitslagen van de Benelux Winner 2017 vindt u
op onze website
Uiteraard dankt de organisatie alle exposanten,
medewerkers, keurmeesters en bezoekers voor dit
bijzonder fijne weekend. In 2018 hopen wij u op 8 en/of 9
september weer terug te zien in Rotterdam!

Het zeer goed op elkaar ingespeelde team Rotterdamse medewerkers

Houden van honden
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OPROEP KEURMEESTERS: HELP BIJ EVALUATIE
KEURMEESTERSBELEID
De Raad van Beheer is bezig met een brede evaluatie van het keurmeestersbeleid (2007), dat wordt gehanteerd
bij de opleiding, examinering en benoeming van exterieurkeurmeesters. Voor een evenwichtige evaluatie is het
uitermate belangrijk dat wij de stem van exterieurkeurmeesters horen. Daarom deze oproep: doe mee met de
online enquête, graag vóór 1 september 2017!
In het kader van de evaluatie van het keurmeestersbeleid
verzamelen we reacties van alle betrokkenen, om vervol
gens in het najaar met voorstellen tot aanpassing te komen
en die met keurmeesters te bespreken. Zij hebben daartoe
een schriftelijke uitnodiging ontvangen en kunnen op
verschillende manieren reageren: per e-mail, in één van
onze inspraakbijeenkomsten of via een online enquête.
Visie
Behalve een aantal vragen over feitelijkheden met
betrekking tot hun keuringswerk, zijn er ook vragen

over de visie van de keurmeesters op diverse onder
werpen. Soms geen gemakkelijke onderwerpen, soms
onderwerpen waarover niet alleen wij, maar
bijvoorbeeld ook de maatschappij en/of overheid
nadenken. Al de verzamelde meningen worden
gebundeld waarna per onderwerp bekeken wordt hoe
we daar verder mee omgaan.
We hopen op een 80 procent respons van de
Nederlandse exterieurkeurmeesters.
Exterieurkeurmeesters, doet u mee? Alvast hartelijk dank!

NIEUWE
PORTEFEUILLEVERDELING
BESTUUR RAAD VAN BEHEER

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

In de Algemene Vergadering van 24 juni jongstleden
zijn er enkele bestuurswisselingen binnen de Raad van
Beheer geweest. Naar aanleiding daarvan is er een
nieuwe portefeuilleverdeling gemaakt.
Het bestuur van de Raad van Beheer bestaat uit zeven
personen, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter, de
penningmeester en de secretaris. Ieder bestuurslid heeft
een eigen portefeuille, waarvoor hij/zij eerste
aanspreekpunt is. Daarnaast zijn de bestuursleden
contactpersoon voor een rayon en/of een rasgroep.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Bekijk de nieuwe portefeuilleverdeling op onze website

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOM
HOND! -

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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VERSLAG EUROPEAN OPEN AGILITY 2017
Van 28 – 30 juli jl. vond in Salice Terme, Italië, de European Open Agility 2017 plaats. Acht teams, bestaande uit
vier Large-teams, twee Medium-teams en twee Small-teams, vertegenwoordigden Nederland. Helaas werd er geen
erepodium gehaald, maar er werd veel geleerd en genoten. Met dank aan verslaggever Henk Postma.

De Nederlandse teams hadden een geweldig weekend. Hun kleding werd mogelijk gemaakt door de Raad van Beheer en
Royal Canin, onze partner in sport.

De organisatie zorgde goed voor de locatie en de deel
nemers. Het wedstrijdterrein was in uitstekende conditie en
de vrijwilligers deden er alles aan het iedereen naar de zin
te maken.

Opvallend was dat de deelnemers die zich rechtstreeks
voor de finale plaatsten Agility op een veel professionelere
manier bedrijven dan wij gewend zijn. Voor ons een
stimulans om het nog beter en professioneler te gaan doen!

Training
Op donderdag begon het op gang te komen, met het
inleveren van de logboeken, de veterinaire check en meting
van de honden die voor het eerst op zo’n evenement waren.
Voor Nederland verliep dit soepeltjes en konden we
allemaal door naar de training. Die ging voortvarend en
iedereen ging met een goed gevoel de ring uit. Na de
training volgde een briefing voor de coaches, waarna de
openingsceremonie plaatsvond, met vooraf en achteraf nog
een korte teammeeting en fotoshoots met het team.

Finale
Hoewel Nederland niet was geplaatst voor de finale van
de teamwedstrijen, hebben we genoten van wat de
finalisten op dit onderdeel lieten zien. Dat inspireert ons
om toch nog maar weer beter te willen worden. In de
finale van de individuele combinaties - achtereenvolgens
Small, Medium en Large - wist helaas geen van de
Nederlanders in de buurt te komen van het erepodium.
De parcoursen waren wederom mooi en uitdagend en
een klein foutje is dan al gauw funest voor een goede
uitslag. Er waren op het eind alleen maar verdiende
winnaars die er voor hebben gelopen met hoofd en hart.

Teamwedstrijd
Vrijdag 28 juli waren de teamwedstrijden, waarmee je
punten kon vergaren voor je team. De teams met de meeste
punten mochten naar de finale op zondag. Ondanks hun
grote inzet wist helaas geen van de Nederlands teams zich
te plaatsen. Na de wedstrijd dook een deel van de
Nederlandse deelnemers het zwembad in... Bij ruim 34
graden was dat geen overbodige luxe!

De European Open 2017 was een prachtig evenement, dat
het beste in mensen en honden naar boven haalt binnen
onze sport. Alle deelnemers bedankt voor hun geweldige
inzet en het geduld dat ze hebben gehad met het nieuwe
coachduo Henk Postma en Linda Zegers. Zij hopen er
volgend jaar weer bij te zijn om de deelnemers te begeleiden!

Individuele wedstrijden
Zaterdag 29 juli waren de individuele wedstrijden, waarbij
Patrick Driessen zich rechtstreeks plaatste voor de Largefinale van zondag. Marianne Slooijer (Small) en Henk
Postma (Medium) plaatsten zich via het landenklassement
eveneens voor de finale.
Houden van honden
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Eukanuba World Challenge slaat jaar over,
Eukanuba Award gaat door!
Onlangs liet de organisatie van de Eukanuba World
Challenge weten het jaar 2018 over te zullen slaan en
terug te keren op de Crufts 2019 in Engeland. Wat velen
niet weten is dat de nationale Eukanuba-competitie,
onder de titel Eukanuba Award, wel gewoon doorgaat.
Naast de Eukanuba World Challenge (EWC) loopt er ieder jaar ook een nationale
competitie: de Eukanuba Award, met precies dezelfde puntentelling als de Challenge.
De winnaar van deze nationale competitie wordt traditioneel afgevaardigd naar de
eerstvolgende EWC. In 2016 was dat de Haagse Anneke Otto met Bearded Collie Kenji.
De Eukanuba Award gaat zoals gezegd wel door. De puntentelling loopt van
1 oktober 2016 t/m 30 september 2017. Bekijk de tussenstand hier

in 2016 won Anneke Otto
met Kenji de Eukanuba
Award

Kom ook in actie op helphulphond.nl!
Vindt u het leuk om in actie te komen voor een goed doel en steunt u graag de opleiding en inzet van hulphonden?
Bekijk dan eens het nieuwe online actieplatform van Hulphond Nederland op www.helphulphond.nl.
Op dit platform kunt u een eigen
actiepagina aanmaken en deze
direct promoten via social media.
Iedereen die uw actie wil steunen,
kan op uw pagina eenvoudig een
donatie doen. En u kunt precies
zien hoeveel uw actie al heeft
opgeleverd. Lees hier stap voor
stap hoe het werkt.

wandeltocht, koekjes bakken,
een pubquiz organiseren... U kunt
van bijna alles wel een actie
maken voor het goede doel. Zelf,
of met uw familie, collega’s,
klasgenoten, of vrienden. Wilt u
ook in actie komen en zo zorgen
dat Hulphond Nederland nog
meer mensen kan helpen met de
inzet van een hulphond? Bekijk
dan het nieuwe platform op
www.helphulphond.nl en start
uw actie!

Start uw eigen actie!
Spullen verkopen op een
rommelmarkt, meedoen aan een

Houden van honden
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Hondenwandeling voor het goede doel
Op zondag 1 oktober aanstaande van 11.00 tot 17.00 uur organiseert het Nederlands KankerFonds voor Dieren
(NKFD) op het strand bij Renesse de Hondenwandeling ‘Hart voor Kanker’. De opbrengsten van deze dag komen
volledig ten bate van de strijd tegen kanker bij dieren. Wandelt u mee?
waarbij u kunt kiezen voor de route van 1 kilometer of
die van 5 kilometer. Bij de finish worden alle honden
beloond met een bijzondere penning in de vorm van
het “Hart voor kanker”. Aanmelden voor de wandeling
kan nu al via www.hondenwandelingtegenkanker.nl.

Het wordt een dag vol activiteiten, demonstraties en
lekker eten voor hond en baas. Tussen 11.00 en 15.00
uur kunt u deelnemen aan de hondenwandeling,

Een op de drie huisdieren krijgt te
maken met kanker. Het NKFD geeft
voorlichting over preventie en behan
deling aan onder meer eigenaren,
dierenartsen en andere professionals
die te maken krijgen met kanker bij
huisdieren. Ook ondersteunt en initieert
het NKFD projecten en onderzoeken die leiden tot het
vroeg opsporen van allerlei soorten kanker bij dieren en
het verbeteren van de behandelmethodes. Meer
informatie op www.nkfd.nl

g
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Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

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

Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem

Wie betaalt de rekening
van uw dierenarts?
Kies voor de zekerheid van een
Proteq Dier & Zorg Verzekering, de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

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.

Maak het nu meteen in orde
want echt, een ongeluk zit
in een klein hoekje

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden

11

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 5 | nummer 10 | augustus 2017

Raadar

KYNOWEB BELEEFT EERSTE LUSTRUM MET MOBIELE STUDIO
Op de Benelux Winner/Dogshow Rotterdam was hij er ook weer, de mobiele studio van Kynoweb, onze partner
in fotografie voor Hond, de Winner Show en voor de WDS2018 in Amsterdam. En het was een bijzonder moment,
want eigenaar Ernst von Scheven vierde zijn eerste lustrum met deze mobiele studio, die een vaste waarde is
geworden op grote hondenshows in binnen- en buitenland.
Ernst van Scheven na afloop van de Benelux Winner: ‘Het
eerste lustrum, bedacht ik ineens. Augustus 2012 deden
we onze eerste poging om een studiosetting tijdens de
Dogshow Rotterdam te realiseren. De eerste echte studio
in de huidige opzet was Maastricht 2012. Toen ik deze foto
zag, realiseerde ik me weer even hoe groot het allemaal
aan het groeien is: straks Kiev, Leipzig en in 2018 de World
Dog Show in Amsterdam. We blijven continu zoeken naar

manieren om het product te verfijnen en vooral de ervaring
van de eindgebruiker te optimaliseren. Ook dit weekend
waren er weer tal van geduldige exposanten. Het was
soms best lang wachten om een foto te laten maken, maar
de mensen hebben het ervoor over.’
Dat is niet voor niets: de foto’s zijn geweldig. Op naar het
tweede lustrum!

TOP PARTNER

WORLD DOG SHOW &
GERMAN WINNER SHOW
8. – 12. NOVEMBER 2017
at Leipziger Messe – Germany

German Winner Show
Wednesday 8th November 2017 – FCI-Groups: 1-10
World Dog Show
Thursday, November, 9th 2017 – FCI-Groups: 4, 6, 7, 8
Friday, November, 10th 2017 – FCI-Groups: 5, 9
Saturday, November, 11th 2017 – FCI-Groups: 1, 3
Sunday, November, 12th 2017 – FCI-Groups: 2, 10
www.wds2017.de
PREMIUM PARTNER

MEDIAPARTNER
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Inschrijving buitenlandse honden
Wie mag een hond inschrijven die in een buitenlandse stamboekhouding staat geregistreerd (of waarvoor een
aanvraag is ingediend en niet is geweigerd)? Deze vraag krijgen wij regelmatig. Daarom hierbij nog eens voor
alle duidelijkheid: alleen de in het desbetreffende buitenland wonende, geregistreerde eigenaar mag de hond
inschrijven.
Het is dus niet toegestaan om een buitenlandse hond in
te schrijven, terwijl de inschrijver zelf in Nederland woont.
Dat is voor exposities vastgelegd in artikel III.15
Kynologisch Reglement. Vergelijkbare clausules bestaan
voor andere wedstrijden en examens.

Van belang is dat niet alleen exposanten en deelnemers
hier goed opletten, maar ook de organisatoren. Zij
moeten zo nodig een inschrijving weigeren als de
verkeerde persoon heeft ingeschreven.

WELKOM AAN TWEE NIEUWE LEDEN
De Raad van Beheer heeft er twee nieuwe leden bij, te weten de Nederlandse Dog Dance Bond en de Werkende
Flatcoated Retriever Groep. We heten beide leden van harte welkom en wensen hen veel succes bij al hun
activiteiten.
Meer informatie
Nederlandse Dog Dance Bond
Website: www.nddb.nl

Werkende Flatcoated Retriever Groep
Website: http://www.wfrg.nl

Doe mee aan het
Rashondenfokker-Plan
van Proteq Dier & Zorg
U ontvangt € 25 voor elke polis
die via uw site afgesloten wordt
en uw klant € 10.

10x

+ GRATIS CURVER TRAVELLING KIT
Jaarabonnem

ent

voor € 46,25

Meld u nu
aan. Gratis
en
vrijblijvend
.

+ gratis
Curver Travell
ing Kit
of € 5,- kortin

g!

Proteq Dier & Zorg de grootste
huisdierverzekeraar van Nederland.

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)
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2017
Hond2017 is een initiatief van de “Raad van Beheer”
Met demonstraties, workshops, clinics, stands, hondendorp en meer.

8, 9 en 10 december 2017 - The place to be!

AMSTERDAM
WINNER SHOW

Twee internationale hondenshows voor alle rassen
Holland Cup

Vrijdag 8 december 2017Alle FCI-groepen. Een CAC/CACIB
show voor alle rassen

128e Winner Show

Zaterdag 9 december 2017, FCI groep 2-3-5-9
Zondag 10 december 2017, FCI groep 1-4-6-7-8-10
Een show voor alle rassen met dubbel CAC, CACIB,
de titels Jeugdwinner, Winner en Veteranenwinner
en kwalificatie voor Crufts 2018

www.winnershow.nl
Founded by

Meer dan voeding.
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RAAD VAN BEHEER PROMOOT
STAMBOOMHOND OP HORSE EVENT
Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staan wij van 8 t/m 10
september op Horse Event. Met 40.000 bezoekers is dit het grootste educatieve
paardenevenement van Nederland. Het vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Raad
van Beheer vult één van de twaalf pleinen op Horse Event, die ieder garant staan voor een leuk en leerzaam
programma voor jong en oud.
Gezien het succes van de afgelopen jaren en het feit dat
een kleine 60 procent van de bezoekers aan Horse Event
een hond heeft, beschouwen wij Horse Event als een
ideale plek om de stamboomhond te promoten bij een
groot en toegewijd publiek. Van harte aanbevolen!
Hondenplein
Op het Hondenplein verzorgen wij
samen met partner Prins Petfoods
allerlei demo’s en presentaties.
Debby Hinlopen laat sport- en speloefeningen zien met
het Prins Funparcours, hondenschool Duet verzorgt
demonstraties Treibball, een sport waarbij honden leren
grote gymnastiekballen voort te duwen, en Arvid van

Putten geeft uitleg over hondengedrag. Diverse
rasverenigingen zijn aanwezig om informatie te geven
over hun honden. Zo laten leden van de Australian
Shepherd Club Nederland zien wat hun sportieve ras kan
in de hondensporten dogfrisbee en hoopers. Maar ook
van de partij zijn: de Nederlandse Welsh Corgi Club, de
Nederlandse Border Terrier Club, de Soft Coated
Wheaten Vereniging, de Ierse Water Spaniel Vereniging
Nederland en de Nederlandse Vereniging Jack Russell
Terrier. Creatief trainer Judith Lissenberg, ook bekend
van de instructeursessies voor de Dag van de Hond,
verzorgt op de vrijdag en zaterdag van Horse Event maar
liefst drie leuke interactieve demo’s.
Korting op tickets
Koop nu kaartjes in voorverkoop met korting! Lezers van
Raadar krijgen maar liefst 20 procent korting met een
speciale kortingscode: rvbhe17. (Let op: deze code is
hoofdlettergevoelig!) Doe het snel, want de voorverkoop
gaat hard en de zaterdag is al bijna uitverkocht!
Meer informatie over Horse Event, zoals openingstijden,
toegangsprijzen en het programma vindt u op
www.horse-event.nl, waar u ook online tickets kunt kopen.

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE JULI 2017
De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen
aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld van welke zaken
belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet met de enquête, maakt
daarom elke maand kans op verschillende prijzen.
Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke maand
verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand juli zijn: Annie Ouborg (DVD
Geniet meer met een hond), Annemieke Ban (boek ‘Kynologische kennis 1’) en Debby
Hosie (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!

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
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Onverzekerd op vakantie met hond kan € 10.000
kosten
Met de hond op vakantie in Europa kan een financieel debacle worden als u niet goed bent verzekerd. In steeds meer
Europese landen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Heeft u die niet, dan kunt u tegen een boete tot wel
€ 10.000,- oplopen, zo blijkt uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC).
In Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland geldt de
verzekeringsplicht voor elk hondenras, alsmede in zes
Duitse deelstaten. Gaat u bijvoorbeeld een weekje naar
Berlijn? Daar loopt u onverzekerd het risico op een boete
van maximaal € 10.000,-. In Frankrijk, Italië, Spanje en
zeven Duitse deelstaten is ook nog eens een
aansprakelijkheidsverzekering voor “risicohonden”
verplicht. Deze landen hebben een lijst met risicovolle
hondenrassen. Staat uw hond op deze lijst, dan moet u
die verzekeren. Een overzicht van landen en regio’s met
een verzekeringsplicht voor honden en de lijst met
“risicohonden” vindt u op de website van het AIC.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
heeft u automatisch dekking in het buitenland voor
schade die huisdieren (dus ook honden) veroorzaken.
Een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor dieren
is in de meeste gevallen dus niet nodig.
Meer informatie
Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering
voor huisdieren vindt u op de website van het AIC. Een
andere interessante website in dit verband gaat over
verplicht gebruik van benches in de auto.

‘RAAD HET RAS’ augustus:
Berghond van de Maremmen
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 augustus was Berghond van de
Maremmen. Omdat niemand het juiste ras wist te noemen,
hebben we deze maand geen winnaar. Volgende keer beter!

augustus 2017
| jaargang 5 | nummer 9 |
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Fairfok-special Raadar over
onderzoek labrador retriever

Fairfok
special

In het kader van het Fairfok-plan wordt er binnen de kynologie hard gewerkt
aan gezonde en sociale (stamboom)honden. Dit geldt ook voor de Labrador
Retriever, waarvoor in 2014 onder meer de driegeneratieregel werd ingevoerd.
Onderzoek uitgevoerd door Wageningen University & Research, wijst uit dat
dit een effectieve maatregel is. Op dinsdag 8 augustus verscheen een Raadar
special over dit onderzoek.
GEZON D RAS:
SAMEN WERKE N AAN EEN
LABRA DOR RETRIE VER
gewerkt aan gezonde
wordt er binnen de kynologie hard
In het kader van het Fairfok-plan
waarvoor in
geldt ook voor de Labrador Retriever,
en sociale (stamboom)honden. Dit
uitgevoerd door
eregel werd ingevoerd. Onderzoek
2014 onder meer de driegenerati
ectieve maatregel is. Raadar
eff
een
dit
dat
uit
wijst
Wageningen University & Research,
Honk.
van
Peter
interviewde student-onderzoeker

Peter van Honk

1

Heeft u deze special gemist?
Bekijk hem dan alsnog

Houden van honden
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VHB belangenbehartiger
Ciobanesc Romanesc Carpatin
Op 2 augustus 2017 heeft het bestuur van de Raad van Beheer
besloten dat de Vereniging Herders- en Berghonden Zuid & Oost
Europa (VHB) de belangenbehartiging van een extra ras mag gaan
doen, namelijk de Ciobanesc Romanesc Carpatin – de Karpatische
Herdershond.

Toetsdag Kynologisch Instructeurs
In het land zijn veel instructeurs met ruime praktijkervaring actief, die echter (nog) geen opleiding tot kynologisch
instructeur hebben gevolgd. In 2015 en 2016 hebben we voor deze instructeurs toetsdagen georganiseerd om hen
alsnog in staat te stellen tot aspirant-Kynologisch Instructeur te worden benoemd. Op veler verzoek organiseren
wij op 5 november aanstaande opnieuw zo’n toetsdag. Aanmelden kan tot 24 september.
Tijdens deze dag zullen Quirine Potter van LoonSuermondt en Eline Teygeler presentaties geven over
verschillende onderwerpen die van belang zijn voor
Kynologisch Instructeurs. De uiteindelijke toets vindt
schriftelijk plaats in de vorm van een 25-tal
meerkeuzevragen.
Voorwaarden voor deelname:
→→ Minstens tien jaar instructie-ervaring bij een kring- of
werkgroep (werkhonden) of bij een rasvereniging,
kynologenclub of de Koninklijke Jagersvereniging
(jachthonden).
→→ Bekend zijn met, en openstaan voor, moderne trainingen africhtingtechnieken.
→→ Bereidheid tot het afleggen van een schriftelijke toets.
→→ Na het behalen van de toets het volgen van verplichte
nascholing (180 pt.). Hiervoor heeft de aspirant-

Kynologisch Instructeur drie jaar de tijd. Na succesvolle
nascholing volgt opname in het reguliere register van
Kynologisch Instructeurs.
→→ Naleven van de gedragscode voor kynologisch
instructeurs van de Raad van Beheer.
Toetsdag Kynologisch Instructeurs
→→ Datum: zondag 5 november 2017
→→ Locatie: KNHS centrum te Ermelo
→→ Tijdstip: 9.00 - 17.15 uur (ontvangst vanaf 8.30u)
→→ Kosten : € 39,50 (inclusief koffie/thee en geheel
verzorgde lunch)
→→ Aanmelden vóór 24 september 2017
Voor vragen kunt u contact opnemen met Barbera
Hollmann via CKI@raadvanbeheer.nl.

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 13 september 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.

Houden van honden

17

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 5 | nummer 10 | augustus 2017

Raadar

WARM WEER? LAAT JE HOND NIET IN DE AUTO!
De zomer is begonnen. Het wordt warmer weer, maar daar zit ook een keerzijde aan! De Raad van Beheer waarschuwt
continu tegen het in de auto laten van honden bij warm weer. In samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming
hebben wij een waarschuwingsposter ontwikkeld om deze boodschap kracht bij te zetten.
In de zomermaanden gebruiken we de poster
zelf tijdens onze evenementen. Ons Honden
Welzijn Team heeft daarin samen met de
organisaties een taak om mensen te
waarschuwen en controle uit te oefenen.

LAAT UW
HOND
NIET IN
DE AUTO!

Help mee!
Wilt u meehelpen met de campagne en posters
bestellen? Stuur dan een e-mail naar
info@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en
welke versie (Nederlands of Engels) en uw
gegevens. De digitale advertenties en stoppers kunt
u ook gratis downloaden op onze actiepagina.

Trainingsweekend WK-selectie Werkhonden
In het weekend van 5 en 6 augustus jl. organiseerde de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer een
trainingsweekend voor het geselecteerde WK-team Werkhonden. Het weekend, dat traditiegetrouw plaatsvindt op
een camping tussen de Diepen in Blokzijl, is bedoeld om te trainen maar vooral ook om aan teambuilding te doen.
En dat lukte...
Op zaterdagmorgen 5 augustus om 11.00 uur was
iedereen present en kon teamleider Jos Beck de
informatie geven die inmiddels van de organisatie in
Duitsland was verkregen. Na deze briefing volgde een
speurtraining, die op prettige wijze werd gevolgd door
een barbecue. ‘s Avonds werd het gezelschap
onderhouden door een zanger uit Blokzijl, die een
gezellig muzikaal programma verzorgde. Op
zondagmorgen genoot het gezelschap van een
gezamenlijk ontbijt, om zich daarna met hernieuwde
energie op de training Gehoorzaamheid en Pakwerk te
storten. Dit gebeurde op het veld van de plaatselijke
voetbalclub. Als afsluiting was er een borrel en kon het
geslaagde weekend uitgebreid worden geëvalueerd.

Het Nederlandse team vlnr: Denise Tesink met de
Mechelse herder Latoya van het Retrohof, coach Jos
Beck, Ralph Sweebroek met de Mechelse herder Germali’s Nero, Jack Stienstra met de Hollandse herder Holland
Messi van Le Dobry, reserve Arjan Weterings met de
Mechelse herder Germali’s Naiki en Egon Amrein met de
Mechelse herder Laika van het Retrohof. Teamlid Ko
Dieleman met de Duitse herder Drago van de Hornhutte
staat niet op de foto.

Houden van honden
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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.

5 september 2017: 	Buitengewone Algemene
Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend bestuursleden
aangesloten verenigingen).

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.

8-10 september 2017: 	Horse Event, Nationaal Hippisch
Centrum Ermelo.
5 oktober 2017: 	evaluatie uitvoeringregels
keurmeesterbeleid (voor
keurmeesters en verenigingen
gezamenlijk), locatie wordt bepaald

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.

op basis van het aantal
aanmeldingen.
8-12 november 2017: 	World Dog Show 2017, Leipzig
Duitsland.
2 december 2017: 	Algemene Vergadering Raad van

Partners in sport

Beheer (uitsluitend bestuursleden
aangesloten verenigingen).
8-10 december 2017:

Hond2017, RAI Amsterdam.

14 januari 2018: 	Hond van het Jaar Show, De Flint in
Amersfoort.
Partners in youth
Actief met je maatje!

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

www.Houdenvanhonden.nl

De Raad van Beheer steunt:

