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De Raad van Beheer Kennis Tour 2019 van start 
Schrijf nu in voor 2019!

De Raad van Beheer Kennis Tour is een doorslaand succes. De lezingen reeks, gericht op fokkers, hondenbezitters 

en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommisies en kynologenclubs, voorziet 

duidelijk in een behoefte. Daarom krijgt de Tour ook in 2019 weer een vervolg, met opnieuw een mooi divers 

programma aan sprekers en onderwerpen. Boek snel uw plaatsen via deze pagina. Vol is vol!

De Kennis Tour bestond in 2018 uit een serie lezingen 

door diverse toonaangevende sprekers. Zo waren er 

lezingen over propriocepsis bij de hond door Sam Turner, 

over hondengedrag door Eline Teygeler en 

hartaandoeningen bij honden door cardiologen Mark 

Dirven en Marjolein den Toom! De lezingen werden 

meerdere malen, verdeeld over het hele jaar, gehouden 

op verschillende locaties in het land. In totaal trok de Tour 

maar liefst ruim 800 geïnteresseerde deelnemers, die 

gemiddeld een 9 voor de spreker en een 8,5 voor de 

inhoud van de lezingen gaven! Vanwege dit grote succes 

zal de Kennis Tour ook in 2019 weer verder gaan.

Kennis 
Tour
2019

Dank aan onze partners!

De Raad van Beheer is heel blij met de steun van 

partners Royal Canin, Reaal Dier & Zorg en Bayer Animal 

Health. De Raad van Beheer ziet dit partnerschap als een 

bevestiging van het feit dat we op de goede weg zijn met 

de Kennis Tour. Mede dankzij hen kunnen we de 

hoogwaardige lezingen van de Kennis Tour tegen een 

aantrekkelijk tarief (€ 19,50) blijven organiseren.

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/
https://www.royalcanin.nl/
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Programma Raad van Beheer Kennis Tour 2019

Hieronder vindt u het programma van de Kennis Tour. 

Bij de locatie staat alleen een plaatsnaam, achterin 

vindt u de adressen die daar bij horen. 

DE VOOR(OOR)DELEN VAN GRAANVRIJE VOEDING 

EN ANDERE FABELS EN FEITEN; WEET JIJ HOE HET 

WERKELIJK ZIT?

Spreker: Esther Hagen-Plantinga

Data en locaties: donderdag 7 maart 2019 in Ermelo, 

dinsdag 25 juni 2019 in Berlicum en dinsdag 22 oktober 

2019 in Zwolle

Goede voeding voor de hond, het houdt ons allemaal bezig. 

Het internet staat vol met statements en adviezen van 

zelfverklaarde experts die hun mening verkondigen over de 

enige juiste manier van voeren van de hond. Graanvrije 

voeding voor onze hond wordt hierbij veelvuldig 

aangehaald. Maar wat is nou de zin en de onzin van 

graanvrij voeren? Is graan nou daadwerkelijk zo slecht voor 

het dier? De bron van allergieën en onverklaarde 

ziektecondities? Zijn er ook risico’s en nadelen verbonden 

aan het graanvrij voeren? Maar ook gaan we in op andere 

veel gehoorde fabels en feiten. Is vers nou beter dan brok? 

Is een geperste brok nou beter dan een geëxtrudeerde 

brok? Bent u in staat een voedingslabel op de juiste waarde 

te schatten? Neem uw mobiele telefoon bij de hand, want bij 

deze voedingssessie kijken we door middel van stemrondes 

of u weet hoe het werkelijk zit.

Over de spreker

Esther Hagen-Plantinga was tot 2019 Universitair Docent-

Onderzoeker aan de afdeling Diervoeding van de 

Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Momenteel richt zij 

zich volledig op haar diervoedingsadviesbureau, 

genaamd Nutrissues. Haar expertise ligt op het gebied 

van honden- en kattenvoeding en zij is Europees erkend 

specialist op het gebied van veterinaire diervoeding. 

FOR YOUR EYES ONLY: OVER OGEN, 

OOGAFWIJKINGEN EN HET ECVO-ONDERZOEK

Spreker: Roswitha van de Sandt

Data en locaties: donderdag 18 april 2019 in Zwolle en 

donderdag 26 september 2019 in Woudenberg

Voor deze sessie worden 15 accreditatiepunten voor 

exterieurkeurmeesters toegekend.

Gezondheid van de hond is essentieel. Daarbij hoort ook de 

gezondheid van de ogen. Wanneer ogen aangeboren, 

erfelijke of verkregen afwijkingen hebben of gaan vertonen, 

kan dit het welzijn van de hond aantasten. Om inzicht te 

krijgen in de wereld ‘door de ogen van de hond’ neemt 

Roswitha van de Sandt u allereerst mee in de anatomie en 

functie van het oog. Vragen over hoe de hond ziet (ziet hij 

kleur of zwart-wit, hoe goed ziet hij op afstand) zullen 

worden behandeld. Daarna zullen oogafwijkingen worden 

besproken én de impact die dit heeft op de hond.

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen en dat is 

de reden dat bij veel rassen het onderzoek op erfelijke 

oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, verplicht is. Er wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan de uitvoering van dit 

oogonderzoek, waarop wordt gecontroleerd, hoe dit wordt 

beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te voorkomen Esther Hagen-Plantinga
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zijn. Zowel de fokker als de toekomstige pup-eigenaar kan 

hiermee zijn voordeel doen.

Over de spreker

Roswitha van de Sandt heeft na haar studie Diergeneeskun-

de aan de Universiteit Utrecht eerst twee en een half jaar in 

de algemene praktijk gewerkt, waarna zij de 4-jarige oplei-

ding tot Dierenarts Specialist Oogheelkunde aan de Faculteit 

Diergeneeskunde heeft voltooid. Inmiddels is zij al meer dan 

20 jaar als Dierenarts Specialist Oogheelkunde verbonden 

aan het Diergeneeskundig Specialistisch Centrum “de 

Wagenrenk”. Daarnaast voert zij reeds 15 jaar het onderzoek 

op erfelijke oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, uit en is 

sinds 2017 secretaris van het ECVO-panel.

HORMONEN! DE INVLOED VAN HORMONEN OP DE 

ONTWIKKELING VAN DE JONGE HOND

Spreker: Sam Turner

Data en locaties: dinsdag 14 mei 2019 in Ermelo, dinsdag 

23 juli 2019 in Zwolle en dinsdag 19 november 2019 in 

Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor deze sessie worden 15 accreditatiepunten voor 

Kynologisch Instructeur toegekend.

In deze lezing wordt het fysieke en mentale aspect van 

de puberteit bij honden besproken. Met praktische 

voorbeelden geeft Sam een duidelijk beeld wat de 

belevingswereld van puberhonden is. Wat gebeurt er nu 

eigenlijk allemaal in de puberteit? Wat daar de effecten 

van zijn en hoe dat invloed heeft op hoe wij met onze 

jonge honden omgaan? Vragen we te weinig van ze of 

vragen we misschien te veel van ze? Verwachtingen en 

realiteit liggen vaak ver uit elkaar en leiden tot frustratie 

en irritatie met soms verstrekkende gevolgen voor de 

puberhond. Deze lezing geeft een heleboel inzicht en 

herkenning om je viervoetige puber te kunnen 

begeleiden en ook om je cursisten te begeleiden in deze 

ontwikkelingsfase van de hond.

Over de spreker

Sam Turner (1973) is afgestudeerd aan de Wageningen 

Universiteit met als afstudeerrichting ethologie en 

fysiologie. Binnen Nederland en internationaal verzorgt zij 

lezingen, workshops en cursussen voor honden-

professionals op het gebied van puppyontwikkeling, 

puberteit bij honden en balans en coördinatie voor 

verschillende ontwikkelingsfases van honden. Voor 

kynologisch instructeurs biedt dit meer verdieping op het 

gebied van de lichamelijke ontwikkeling van honden en 

leren zij hoe zij daar binnen hun lessen meer gebruik van 

kunnen maken en hun klanten beter kunnen begeleiden.

Sam heeft een serie van 4 boeken geschreven ‘Een 

hondenleven lang fysiek en mentaal in balans’, waarbij de 

ontwikkeling van honden van pup tot senior en het 

voorbereiden op de sport wordt beschreven. 
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Sam Turner

Roswitha van de Sandt
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DE WERELD VAN KLEUREN BIJ HONDEN - VACHT, 

NEUS, OGEN (2 SESSIES OP 1 DAG)

Spreker: Marjoleine Roosendaal

Datum: zaterdag 2 november 2019 in Ermelo

Inhoud ochtendsessie (10.00 - 12.30 uur): 

Iedere fokker heeft wel een idee over hoe het zit met de 

kleuren binnen zijn ras. Wie zich verdiept heeft weet dat 

experts als Little er boeken vol over hebben geschreven. 

Maar de wetenschap staat niet stil en met grote 

regelmaat worden er nieuwe dingen ontdekt, juist op het 

gebied van die kleuren. We weten nu dat Little in veel 

gelijk had en in veel ook niet. Deze interactieve lezing 

gaat in op de kleuren die we kennen, de eigenschappen 

die we ervan kennen en de conclusies die we daaruit 

kunnen en mogen trekken. Er wordt ingegaan op de 

juiste benamingen, zodat testuitslagen ook correct 

kunnen worden gelezen. Verder wordt er uitleg gegeven 

over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

merle en de variaties daarvan.

Inhoud middagsessie (13.00 uur - 15.30 uur):

Wat is de zin van selectie op kleur? Waarom zou je dat 

wel of juist niet moeten doen? En wat is er nou eigenlijk 

waar van die verhalen over kleurgebonden 

eigenschappen? We weten dan wel in grote lijnen hoe 

het zit met de kleuren en vachten van onze honden, maar 

hoe zit het met neuskleuren? En al die andere afwijkende 

kleurenzaken in vachten en aan honden? En wat is er 

DE LOCATIES

 → Ermelo: KNHS-centrum,  De Beek 125, Ermelo  

 → Zwolle: Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, Zwolle

 →  Woudenberg: zalencentrum De Schimmel, 

Stationsweg Oost 243, Woudenberg

 →  Berlicum: zalencentrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 

Berlicum (bij Den Bosch)

 →  Nieuwerkerk a/d IJssel: Van der Valk Hotel, 

 Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel 

Aanmelden

De entree bedraagt € 19,50. Toegang voor de dubbele 

sessie over kleuren van Marjoleine Roosendaal bedraagt 

inclusief lunch € 39,50. (Woont u slechts één dagdeel bij 

dan betaalt u € 19,50). U kunt zich vanaf nu aanmelden 

voor het bijwonen van een of meer sessies van Kennis 

Tour via onze webwinkel op www.houdenvanhonden.nl/

kennistour. De ervaring leert dat de sessies snel zijn 

uitverkocht. Wees er dus snel bij! 

waar van die verhalen over oogkleuren en de link met de 

vachten? 

Hoe zit het met ziektes, houden die echt verband met 

kleur? En hoe dan? Deze lezing geeft uitleg over 

oog- en neuskleuren en gaat in op de link tussen 

kleuren en ziektes en legt uit welke dingen fabels zijn 

en wat er wel klopt.

Let op: deze sessies zijn licht gewijzigd, maar wel een 

herhaling van de sessies van de voorgaande jaren. U 

kunt zich inschrijven voor ofwel de gehele dag, inclusief 

lunch (€ 39,50) of voor de losse sessies (€ 19,50 per 

lezing, exlusief lunch). Let bij de inschrijving goed op of u 

de dagsessie, ochtendsessie of middagsessie 

geselecteerd heeft. 

Over de spreker

Marjoleine Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als 

(wetenschaps)journalist en heeft zich gespecialiseerd in 

fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica 

van kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid 

haar bijzondere belangstelling heeft. Ze was werkzaam 

als hoofdredacteur bij het maandblad De Hondenwereld 

en sinds 2017 bij het magazine Dogzine. Marjoleine 

heeft meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen 

kleine populaties. Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese 

Stabijs en tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en 

Havanezer. Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-

projecten.

Marjoleine Roosendaal

http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour

