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NVSW Fokkersdag: outcross-nesten EN STAMBOMEN

Zaterdag 31 oktober jl. werden tijdens de halfjaarlijkse Fokkersdag van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- 

en Wetterhounen (NVSW) de eerste twee outcrossnesten van het ras gepresenteerd. Dit was de eerste keer dat 

ze gezamenlijk te zien waren. Daarnaast werden de officiële stambomen uitgereikt aan de honden die tijdens de 

eerste look-alike aankeuring waren goedgekeurd. De outcross en de look-alike aankeuring zijn noodzakelijk voor 

de verbreding van de genenpoel van het ras.   

Outcross

De F1-pups van de 

Labrador x Wetterhoun 

waren honden van 

uiteenlopend type, 

allemaal zwart. De 

keurmeesters bekeken en 

beschreven de honden. 

Ook werden ze gemeten: 

hoogte en lengte zijn 

belangrijke maten voor een 

Wetterhoun. Het tweede 

nest was van de Poedel x 

Wetterhoun. Ook hier 

zwarte honden, met een 

totaal andere vacht 

uiteraard; ze hebben allen 

de baard en snor van de 

poedel en de door-

groeiende vacht. Deze 

honden waren getrimd in 

een neutraal toilet dat wel 

zo goed mogelijk het beeld 

van de honden liet zien. 

Ook deze honden werden beschreven en gemeten. Tot 

nog toe zijn de eigenaren blij en tevreden met hun 

honden en dat waren de keurmeesters ook. Dit was het 

tweede moment waarop de honden werden teruggezien. 

Er komt nog een moment voor alle gezondheidstesten. 

Het moment waarop de 

definitieve keuze wordt 

gemaakt voor de fokkerij 

hangt van die uitslagen af 

en van het uiterlijk van de 

honden over zes tot acht 

maanden. 

Look-alikes

Van de negen goedkeurde 

look-alikes waren er op 

deze fokkersdag zes 

aanwezig. Zij werden 

enkele weken eerder 

goedgekeurd op uiterlijke 

kenmerken. Ook werd via 

hun DNA getest wie hun 

ouders en grootouders 

zijn. Zo weten we zeker dat 

we, wanneer deze dieren 

in de fokkerij worden 

ingezet, geen 

inteeltcombinaties zullen 

maken. De eigenaren van 

de zes aanwezige dieren ontvingen hun officiële 

papieren uit handen van Raad van Beheer-directeur 

Ingeborg de Wolf. Zij werd hierin bijgestaan door NVSW-

voorzitter Chris Hofkamp. Een mooie afsluiting van een 

drukke maar zeer geslaagde dag.

Raad van Beheer-directeur Ingeborg de Wolf overhandigde  

officiële papieren aan eigenaren van goedgekeurde 

look-alikes.
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LABRADOR RETRIEVER ‘MOON’ WINT NIMROD 2015

Op een winderige maandagmorgen 9 november jl. vond 

in het mooi met herfstkleuren getooide Keukenhof-

bos te Lisse de 42ste Nimrod plaats. In deze jaarlijkse 

topwedstrijd voor jachthonden moesten 18 honden met 

hun eigenaar drie pittige proeven doorlopen. Winnaar werd 

Robert Bolsenbroek met zijn Labrador Retriever Moon.

Bij de samenstelling van het deelnemersveld wordt van 

ieder jachthondenras de beste hond van dat jaar 

uitgenodigd deel te nemen. Daardoor ontstaat een zeer 

divers beeld van hondenrassen, waaronder een 

Heidewachtel, Labrador Retriever, Golden Retriever, Duitse 

staande korthaar, Duitse staande draadhaar, Flatcoated 

Retriever, Cesky Fousek en Duitse staande langhaar.

‘Pittig’

De wedstrijd bestond uit een polderproef, een boerderijproef 

en een kasteelproef. Daarbij moesten de honden onder 

andere water overbruggen en een sleepspoor over langere 

afstand volgen. De proeven werden door de deelnemers 

ervaren als ‘pittig, maar niet onmogelijk’. Uit de wedstrijd, die 

startte om negen uur en eindigde om half vier, kwam Robert 

Bolsenbroek met 295 punten (300 punten is het maximaal 

haalbare) als beste uit de bus. De weersomstandigheden 

waren goed, echter aan het einde van de middag passeerde 

een regenfront met harde wind. De wedstrijd was zo 

ingericht dat het voor de vele bezoekers goed te volgen was. 

Toeschouwer Laura Roest: ‘Ik heb genoten van de relatie 

tussen hond en baas, en ben vol bewondering voor de 

samenwerking die ze ons hebben laten zien. Natuurlijk is er 

altijd maar één de beste, maar alle voorjagers en honden 

hebben ontzettend veel kwaliteit laten zien.’

Een impressie van de Nimrod was te zien op TV bij SBS6 

Hart van Nederland

F
O

T
O

’S
: K

Y
N

O
W

E
B

/R
O

N
 B

A
LT

U
S

Lidmaatschap Shih-Tzu Vriendenclub opgezegd

Per 24 september 2015 heeft de Raad van Beheer het 

lidmaatschap van de Shih-Tzu Vriendenclub opgezegd. 

Dit wegens het feit dat de vereniging ondanks 

herhaalde verzoeken geen Verenigingsfokreglement 

(VFR) kon overleggen. 

Sinds medio 2014 is elke rasvereniging verplicht een VFR 

op te stellen dat voldoet aan de eisen van de Raad van 

Beheer. Bij de ene vereniging kost het meer tijd en/of 

moeite om tot een goed VFR te komen, dan bij een 

andere. Zolang het gesprek gaande is, is er echter geen 

probleem. Met de Shih-Tzu Vriendenclub was de situatie 

helaas anders. Ondanks herhaalde verzoeken ontving de 

Raad van Beheer geen aangepast VFR, dat wel aan het 

vereiste format voldeed. Omdat de rasvereniging 

hierdoor niet voldoet aan de voorwaarden voor 

lidmaatschap, heeft het bestuur besloten het 

lidmaatschap op te zeggen. 

http://www.kijk.nl/video/rhzdX8tSNFwh
http://www.kijk.nl/video/rhzdX8tSNFwh
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FAIRFOK: Convenant American Staffordshire 
Terrier Club Holland 

Na zorgvuldige voorbereiding sloten op 1 november jl. de American Staffordshire Terrier Club Holland (ASTCH) en 

de Raad van Beheer een convenant om de dodelijke erfelijke aandoening cerebellaire ataxie uit het ras te krijgen. 

Voortaan krijgen uitsluitend honden een stamboom die volgens de regels van het convenant zijn gefokt. 

Als een ras in grote problemen verkeert, zodanig dat het 

voortbestaan van het ras wordt bedreigd, kan de Raad 

van Beheer een convenant afsluiten met de 

desbetreffende rasvereniging. Daarin wordt een aantal 

maatregelen afgesproken om de desbetreffende 

aandoening(en) aan te pakken. Alle fokkers zijn dan 

automatisch verplicht zich aan deze regels te houden. 

Alleen honden die volgens de regels zijn gefokt en 

daarop zijn getest, krijgen een stamboom. 

Al eerder werden convenanten gesloten met de beide 

rasverenigingen voor de Engelse Bulldog en de 

rasvereniging voor de Cavalier King Charles Spaniel. Op 

zondag 1 november was het zover voor de American 

Staffordshire Terrier. De ASTCH en haar leden waren die 

dag bijeen en hebben ingestemd met het convenant. Dat 

kon derhalve ter plekke worden ondertekend!

Het sluiten van convenanten met rasverenigingen om 

erfelijke ziekten uit te bannen, is onderdeel van het 

Fairfok-plan (2014).

CAMPAGNE ‘WAAROM EEN RASHOND?’ 
KOMT ERAAN

De Raad van Beheer legt de laatste hand aan de campagne om de verschillen 

tussen rashonden met stamboom en honden zonder stamboom uit te leggen. 

Nieuw is dat we ook spotjes op de radio gaan inzetten in de campagne. Een 

primeur in het meer dan 110-jarig bestaan van de Raad van Beheer!

De advertentiecampagne heeft als thema ‘Zoek de verschillen’. Daarbij benadrukken 

we de voordelen van de rashond met stamboom en promoten zo de verantwoord 

gefokte rashond met stamboom. De campagne start op 28 november a.s. tijdens de 

Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. U zult hem tegenkomen, zowel 

online als in gedrukte media, met de nadruk op promotie binnen de sector.



AMSTERDAM 
WINNER SHOW

Winner Dog Show is een initiatief van:

Bestel nu je toegangskaarten via www.winnershow.nl

Datum: 11, 12 en 13 december / Locatie: RAI Amsterdam 

BEZOEK DE GROOTSTE
HONDENSHOW VAN NEDERLAND

MET RASHONDENSHOW, DEMONSTRATIES  
EN GEZELLIG PROMODORP

                       De leukste dag uit voor iedere hondenliefhebber!

http://www.winnershow.nl
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Dag van de Hond 2016: PROMOOT je RAS!

Voor de meesten van u is 22 mei nog ver weg. Toch zijn 

de voorbereidingen voor de Dag van de Hond 2016 al in 

volle gang. 

De Dag van de Hond 2015 was zeer succesvol, met 

duizenden bezoekers die meer dan dertig locaties door 

het hele land konden bezoeken. De locaties zijn vaak 

een kynologenclub of soms een werk/kringgroep van 

een werkhondenras. De kynologenclubs organiseren 

vaak een mooi programma met daarin alle sporten en 

andere activiteiten die ze bieden. 

Ook voor rasverenigingen is het mogelijk om je ras te 

promoten bij een deelnemende locatie. Heb je een 

stamboomhond en wil je je ras promoten, dan zijn dit 

wat tips voor deelname:  

 →   Op locatie meedoen aan de rassenparade met je hond.

 →  Op locatie rasinformatie geven over je ras. 

 →   Organiseer met meerdere eigenaren op locatie een 

eigen wedstrijd, demonstratie of activiteit met een 

‘Hond & Ras’ – tintje. Laat de activiteit opnemen op 

centrale website van Dag van de Hond, dat betekent 

altijd weer extra promotie! 

 →   Laat een hondenwandeling met je ras starten en 

eindigen op een deelnemende locatie. Vraag anders 

zoveel mogelijk andere eigenaren met andere rassen 

om mee te doen. 

 →   Kan je ras iets bijzonders dat specifiek is voor dat ras? 

Verzorg dan op een deelnemende locatie een 

demonstratie, wedstrijd of activiteit die specifiek zijn 

voor het ras (water-, werk- of jachthonden, schapen 

drijven enz.).

 →   Misschien weet je iemand die goed lezingen kan 

verzorgen over het ras op een deelnemende locatie?

Ben je lid van een rasvereniging en wil je je ras 

promoten? Meld je dan aan bij jouw rasvereniging. De 

rasverenigingen en de kynologenclubs die mee willen 

doen aan de Dag van de Hond op 22 mei 2016 met als 

thema ‘Hond & Ras”’ kunnen zich aanmelden via het 

formulier. Voor vragen over de Dag van de Hond stuur 

een e-mail: dagvandehond@raadvanbeheer.nl.

Nederlandse vertaling nieuwe FCI Obedience 
reglementen

In 2016 gaan de nieuwe reglementen voor FCI 

Obedience in, wat voor Nederlandse wedstrijden 

betekent dat deze ná het Nederlands 

Kampioenschap op 19 juni 2016 van kracht 

worden. Inmiddels is de Nederlandse vertaling 

van de reglementen in concept klaar en te 

vinden op de website van de Raad van Beheer.

Let op: het reglement is nog een concept, dus 

onder voorbehoud te raadplegen. De 

oefeningen zijn correct uitgeschreven, maar er 

kunnen nog taalkundige verbeteringen 

aangebracht worden. Wilt u een taalkundige 

verbetering doorgeven, stuur die dan per e-mail 

naar commissie@fciobedience.nl.

http://www.dagvandehond.nl/index.php?id=3733
mailto:dagvandehond@raadvanbeheer.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/regelgeving-voor-sporten-met-je-hond/
mailto:commissie@fciobedience.nl
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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR: NU INSCHRIJVEN!

Ook dit jaar maakt de Raad van Beheer weer een kennistour door het land. Heette de tour vorige jaren nog 

‘Fokkerstour’, dit jaar hebben we de naam aangepast tot Kennis Tour. Op 4 en 12 november waren al de eerste 

twee sessies, met in totaal meer dan honderd deelnemers, die de sessies het rapportcijfer 8 gaven! U kunt nog 

inschrijven voor een van de volgende avonden. Wees er snel bij want een aantal is al volgeboekt!

Reactie van deelneemster Ellen 

Piepers-Janse: ‘Het was een 

pittige avond, maar zeer 

verhelderend! Er was erg veel 

nuttige en genuanceerde 

informatie die voor mij goed te volgen 

was. Ook de manier waarop de spreker met vragen 

omging was uitstekend. Hartelijk dank!’

Sessies

 De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie 

lezingen door toonaangevende sprekers. Dit jaar zijn er 

drie verschillende sessies:

 →  ‘Beter weten over beter eten: fabels en feiten over 

gezonde voeding voor de hond’ door dr. Esther  Hagen-

Plantinga (volgeboekt).

 →  ‘Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) 

Doofheid tot Ademhalingsklachten’ door dr. Gert ter 

Haar.

 →  ‘Huidige inzichten over vaccinaties bij de hond’ door  

dr. Herman Egberink (zie foto’s hieronder). 

De Kennis Tour sessies vinden in november en 

december ’s avonds plaats op drie verschillende 

locaties door het land. Mede dankzij onze partners 

Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze 

sessies tegen een aantrekkelijk tarief (€ 19,50 incl. 

BTW) organiseren.

Meer informatie

Voor data, locaties én inschrijvingen zie 

www.houdenvanhonden.nl/kennistour.

Hart voor DierenElke maandverrassend!

28 jaar

Zwemles voor  
waterschuwe 
pinguïn Blz. 74

Van Brigitte Bardot tot   
Jane Goodall: pioniers in 
de dierenbescherming Blz. 22

Maak zelf 
een unieke eethoek
voor je hond Blz. 73

Grote test
Hoe achterdochtig  

is jouw hond?
Blz. 36

Blz. 149 misverstanden  
over katten
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Nederland

November 2015  |  € 3,95 

Foto van de maandHuisdierenverzekering Begrijp me nou!   

De geheime
taal van

konijnen

Zo bespaar je op
je uitgaven!

Blz. 45

Blz. 6

Exclusief interview

Chirurg geeft 
beer een 
nieuw leven Blz. 32

Blz. 58

3 nummers voor 
slechts € 7,50

Maak nu  
kennis met

Hart voor

https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
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https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://www.houdenvanhonden.nl/dierzorg
http://www.eukanuba.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
https://hvd.mijntijdschrift.net/abonnementen/view/312/
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15-WEKENREGELING IMPORTPUPS GEHANDHAAFD

Zoals wij al eerder meldden in Raadar, voeren wij 

intensieve gesprekken met de politiek om te komen 

tot een aanpassing van de 15-wekenregeling voor het 

importeren van pups naar Nederland. Hierbij een update.

Zoals u weet stuurden wij op 17 juni een brandbrief naar 

staatssecretaris Sharon Dijksma. Daarin stelden wij haar 

voor artikel 7 uit de Europese Verordening 576/2013 van 

kracht te laten worden, waarmee een uitzondering voor 

Nederlandse fokkers zou worden gemaakt. Onder andere 

Finland heeft laten zien dat deze uitzondering zonder risico 

mogelijk is. 

Helaas heeft de staatssecretaris onlangs aangegeven geen 

uitzondering op de 15-wekenregel te willen maken. De Raad 

van Beheer is zeer teleurgesteld in deze reactie en beraadt 

zich op verdere stappen. In ieder geval zullen wij ons met 

een herhaald verzoek richten tot de nieuwe staatssecretaris 

van Economische Zaken, de heer Martijn van Dam.

Uitslagen Agility Masters IN 
EINDHOVEN

Op 18 oktober werd de Agility Masters gelopen bij KC De Kempen in 

Eindhoven. Deelnemers kunnen zich in de loop van het competitieseizoen 

kwalificeren voor deze eindwedstrijd. De Agility Masters is dit jaar voor 

het eerst georganiseerd door de Raad van Beheer. 

De werkgroep Wedstrijden heeft er samen met de vele 

vrijwilligers een mooi evenement van gemaakt. De 

parcoursen van keurmeester Frank Gers waren een 

mooie uitdaging voor de top-combinaties van Nederland. 

De uitslagen

Small

1. Catherine Sondergaard – Storm

2. Gerrit Elgersma - Stavo

Medium

1. Angelique Simons – Fenja

2. Kees Stoel – Poki

3. Kitty van den Reek-Hendriks - Luna

Large

1. Ron van Zanten – Eshley

2. Tanja Wiersma – Mystic

3. Bianca Verweijmeren – Romy

Nederlands Kampioenen Flyball BEKEND!

Het Flyball-competitieseizoen 

2015 is ten einde. 

De  Nederlands Kampioenen 

2015 zijn bekend, we geven ze 

hieronder. Iedereen van harte 

gefeliciteerd!

Klasse A

1. Oase Express - HSV De Oase

2. Ready to Rumble - KC Delft

3. Dog Power - HSV WIK

 

Klasse B

1.    Oase Rangers - HSV De Oase

2.  Ready to Go - KC Delft

3.  No Limit - AKC Waterland
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UPDATE ‘HOND VAN HET JAAR 2015’ 

Begin volgend jaar is ‘De Flint’ in Amersfoort het 

toneel van de crème de la crème van de rashonden 

uit Nederland: de ‘Hond van het Jaar 2015’-show. Op 

zondag 10 januari kunt u weer genieten van tientallen 

schitterende rashonden. 

De Hond van het Jaar Show is geen tentoonstelling 

waarvoor iedereen kan inschrijven. Deelname gebeurt op 

basis van een uitnodiging waarvoor je je kunt kwalificeren 

op de tentoon-

stellingen door het 

jaar heen. In de loop 

van september/

oktober 2015 

hebben de expo-

santen van wie de 

hond zich heeft 

gekwalificeerd een 

uitnodiging ontvangen om de hond in te schrijven. U dingt 

mee voor respectievelijk de titel Beste Hond van het Jaar, 

Beste Veteraan van het Jaar en Beste Hond van de 

Nederlandse Rassen van het jaar.

Keurmeesters bekend!

Voor meer informatie, onder meer over de keurmeesters 

op de Dag van de Hond, kijkt u op de website van de 

Raad van Beheer 

In het kort

Datum : zondag 10 januari 2016 

Locatie : ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort

Aanvang keuringen : 12.00 uur

Entree : € 7,50 voor volwassenen

Reductie : € 2,50 reductie met kortingsbon, kinderen, 65+ 

en gehandicapten

(kortingsbon wordt in december gepubliceerd)

LEPTOSPIROSE AANGEKAART IN KENNIS TOUR

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), geeft jaarlijks een overzicht van de mate waarin 

zoönosen (infectieziekten die van dier op mens overgaan) in Nederland voorkomen. In het overzicht over 2014 valt 

op dat het aantal gevallen van leptospirose (Ziekte van Weil) bij de mens is toegenomen van 30 gevallen in 2013 

naar 97 in 2014. Ook bij honden zien we een stijging. Onze Kennis Tour besteedt aandacht aan preventie.

Leptospirose hoeft bij honden niet aangegeven te worden. 

Het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum 

(VMDC) zag in 2014 bij honden ook een stijging van het 

aantal gevallen van de ziekte. Daarnaast verdubbelde ook 

het aantal vragen van dierenartsen over verdenkingen van 

leptospirose bij honden. In Nederland worden de meeste 

honden gevaccineerd tegen de ziekte. 

In onze Kennis Tour besteedt spreker Herman Egberink 

(zie pagina 6) meer aandacht aan preventie van 

leptospirose. Geïnteresseerd? Er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar: 

www.houdenvanhonden.nl/kennistour/

 

Lees hier het hele rapport van de RIVM

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/hond-van-het-jaar-show-2015/
www.houdenvanhonden.nl/kennistour/
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:293310&type=org&disposition=inline&ns_nc=1]
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KNMVD ORGANISEERT NAJAARSDAG ‘SPRINGLEVEND’

Op zaterdag 7 november jl. 

organiseerde de Groep Geneeskunde 

Gezelschapsdieren van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde (KNMvD) de 

zogeheten Najaarsdag. Deze dag met 

als thema Springlevend had tot doel 

dierenartsen bij te praten over onder 

andere importhonden en erfelijke 

aandoeningen.

Drs. Ruth van der Leij, dierenarts shelter 

medicine, hield een lezing over 

internationale hondenhandel. Zij vindt 

dat de (massa)fokkerij van hondjes in 

Oostbloklanden voor de verkoop in de duurdere 

Westerse landen aangepakt moet worden. Volgens Van 

der Leij moeten dierenartsen hun verantwoordelijkheid 

nemen en het bijvoorbeeld bij de NVWA melden als zij 

zo’n pup in de praktijk krijgen.

Zwerfhonden

De cijfers over vraag en aanbod geven aan dat we in 

Nederland eigenlijk niet genoeg dieren kunnen fokken 

om aan de vraag te voldoen. Van der Leij besprak de 

verschillende mogelijkheden om dit tekort verantwoord 

aan te vullen. Zo breekt ze een lans voor geïmporteerde 

zwerfhonden uit het Middellandse Zeegebied en 

Oostbloklanden. Volgens haar worden deze dieren niet 

speciaal gefokt voor de handel, maar 

zijn ze er wel en zijn er in ons land 

mensen die deze honden graag 

opvangen. De winst voor de honden is 

een beter welzijn ten opzichte van de 

opvangcentra in hun thuisland. 

Daarnaast moet er natuurlijk wel goed 

gekeken worden welke honden geschikt 

zijn voor plaatsing en moet er lokaal 

gewerkt worden aan vermindering van 

het aantal zwerfdieren. Van der Leij ziet 

hier de mogelijkheid om de opvang van 

deze dieren niet op voorhand af te 

keuren, maar te begeleiden.

Erfelijke aandoeningen

Dr. Marjan van Hagen ging in op de richtlijn ‘Veterinair 

handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met 

erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken’. Zij 

legde uit hoe men tot de richtlijn is gekomen en gaf 

enkele voorbeelden hoe dierenartsen hem in de praktijk 

kunnen gebruiken. 

Etholoog dr. Claudia Vinke gaf een breder beeld van 

welzijn en wanneer men spreekt over gebrek aan welzijn. 

Zij geeft aan dat er geen sprake is van welzijn indien 

een dier niet in staat is om zich aan te passen. Denk aan 

een hond die oververhit raakt door beweging omdat de 

hond zich niet kan afkoelen via de (te korte) neus, 

neusholte en neusgangen.

Marjan van Hagen, een van 

de sprekers

MOOISTE ‘HOUDEN VAN HONDEN’-MOMENT wint EEN 
LEUKE PRIJS!

Houden van honden, daar staan we voor! Wij zijn heel erg benieuwd hoe u ‘Houden van honden’ het afgelopen 

jaar hebt beleefd. Daarom dagen wij u uit om ons uw mooiste ‘houden van honden’-moment van het afgelopen 

jaar te laten weten. U maakt dan kans op een exclusieve prijs!

Uw inzending kunt u doen in de vorm van een foto of 

(voor de kleinere hondenliefhebber) de speciale ‘houden 

van honden’-kleurplaat. U mag echter ook een tekening 

of ander knutselwerk maken. Naast uiteraard eeuwige 

roem zijn er ook een aantal leuke prijzen te winnen.  

Houd onze Facebook-pagina en website 

www.houdenvanhonden.nl in de gaten, onder meer voor 

de exacte spelregels. 

STAGEPROTOCOL VOOR KEURMEESTERS VERNIEUWD

Sinds 1 oktober 2015 is er een nieuw stageprotocol voor keurmeesters. U kunt het protocol bekijken op onze 

website of de website van de VKK.

https://www.facebook.com/raad.vanbeheer/?fref=ts
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.keurmeesters.nl/pdf/StageprotocolOktober2015def.pdf
http://www.keurmeesters.nl/pdf/StageprotocolOktober2015def.pdf
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Juiste antwoord november: 

Welsh Springer Spaniel

RASINFORMATIE VOOR WEBSITE WORDT VERWERKT

Zoals wij in de vorige Raadar al lieten weten, krijgen we veel (positieve) reacties op de nieuwe website. 

Daar zijn we heel blij mee, net als met de overweldigende hoeveelheid rasinformatie die wij van de diverse 

rasverenigingen ontvangen. Doordat het zo veel is, kan de verwerking wel wat tijd in beslag nemen.

De Raad van Beheer is momenteel bezig met de verwerking van alle ingezonden informatie. Gezien de hoeveelheid 

gaat daar nog wel wat tijd in zitten. Zodra de informatie van een bepaalde vereniging klaar is om op de website te 

worden gepubliceerd, krijgt de desbetreffende vereniging daar bericht van. In elk geval stellen wij alle reacties en 

inzendingen zeer op prijs!

NASCHOLING exterieurKEURMEESTERS van start

Sinds kort bestaat er verplichte nascholing voor 

exterieurkeurmeesters. De richtlijnen voor deze 

nascholing vindt u op de website van de Raad van 

Beheer en de VKK. Om de keurmeesters een zo breed 

mogelijk opleidingskeuze te bieden, verzoeken wij 

rasverenigingen en kynologenclubs aan ons door te 

geven welke educatieve mogelijkheden zij in het kader 

van de nascholing te bieden hebben.

Zo kan het theoretische deel van een opleiding tot 

keurmeester voor een bepaald ras dienen als 

nascholingstraject. Wij zouden graag beschikken over de 

opleidingsdata van zo veel mogelijk rasverenigingen, zodat 

we die op de website kunnen publiceren. Maar ook de 

regionale verenigingen (KC’s) kunnen voor 

exterieurkeurmeesters zeer interessante lezingen 

organiseren. Dus als u suggesties heeft om lezingen of 

workshops op te laten nemen in de lijst met geaccre-

diteerde nascholingsmomenten voor exterieur-

keurmeesters, dan verzoeken wij u die aan ons door te 

geven. Zo hopen we onze exterieurkeurmeesters blijvend 

de kans te geven zich op een breed terrein na te scholen. 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit 

onderwerp? Neem dan contact op met de afdeling 

Opleidingen, E-mail opleidingen@raadvanbeheer.nl. 

‘RAAD HET RAS’ NOVEMBER: Welsh Springer Spaniel

Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’.  

In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een vertroebelde foto van een rashond 

en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het 

goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot: ‘Fokken van 

rashonden’ of ‘Handboek Kynologische Kennis 1’. 

De rashond van de maand november was Welsh Springer Spaniel. 

Winnaar van deze maand is Mel Vasse uit Harderwijk. Zij krijgt het boek 

van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

Raad van beheer

Bezoek onze nieuwe website.
Alles over houden van honden!

www.houdenvanhonden.nl

http://www.keurmeesters.nl/pdf/2015%20Nascholingsregels%20exterieurkeurmeesters%20V3%20(3).pdf
http://www.keurmeesters.nl/pdf/2015%20Nascholingsregels%20exterieurkeurmeesters%20V3%20(3).pdf
mailto:opleidingen@raadvanbeheer.nl
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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Cursus ‘Fokkerij van rashonden’  
bij Wageningen Academy

Op 28 januari 2016 organiseert de Wageningen Academy (onderdeel WUR) de cursus ‘Fokkerij van rashonden’. In 

de cursus wordt inzicht gegeven in de onderliggende mechanismen van het fokken van rashonden en de rol die 

inteelt en verwantschap hierin spelen. Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen die een rasvereniging kan 

nemen om verwantschap en inteelt in het ras te beheersen. 

Bent u werkzaam in de gezelschapsdierenbranche en wilt u uw kennis over de basisprincipes van hondenfokkerij 

vergroten? Dan is deze cursus een must! Bezoek de website voor meer informatie en registratie. 

KEURMEESTER HENDRIKS OP RADIO OVER PITBULLREGELING 

Op donderdag 22 oktober jl. besteedde het Radio 5-programma ‘Aan de tafel van 5’ (NCRV) 

aandacht aan de voormalige Pitbull-regeling. Via de Raad van Beheer werd gedragskeurmeester 

Frans Hendriks bereid gevonden het woord te doen. Dat deed hij prima in een kort interview waarin 

hij uitleg gaf over de regeling en de MAG-test waar agressieve honden aan worden onderworpen.

U kunt het interview in bijgaande geluidsopname terugluisteren (het interview begint bij 23:00 minuten).   

Aanpassing regels MAG-test Fila Brasileiro

Voor vijf hondenrassen, te weten 

Rottweiler, American Staffordshire 

Terrier, Mastino Napoletano, Dogo 

Argentino en Fila Brasileiro, gelden 

aanvullende regels op het gebied 

van gedrag bij de afgifte van 

stambomen. Voor de Fila Brasileiro 

veranderen deze regels per 1 

januari 2016. 

Zo moeten voor de aanvraag van een 

stamboom voor een nestje de beide 

ouderdieren van het ras Fila Brasileiro de zogeheten 

MAG-test (gedragstest) met goed gevolg hebben 

afgelegd. Per 1 januari 2016 geldt voor het gebruik van een 

buitenlandse dekreu uit een land 

waar geen gedragtest wordt erkend, 

dat deze in Nederland toch voor een 

dekking kan worden gebruikt zonder 

dat deze reu zelf een voldoende 

gedragstest heeft behaald.

Voor meer informatie over het 

afleggen van de gedragtest en de 

voorwaarden kunt u contact 

opnemen met de erkende 

rasvereniging van het ras, in dit geval 

de Mastino Napoletano Club Nederland. Tevens vindt u 

meer informatie over de MAG-test zelf op de website van 

de Raad van Beheer

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wageningen-Academy-1/Dier/show/Cursus-Fokkerij-van-rashonden.htm
http://www.npo.nl/aan-de-tafel-van-5/22-10-2015/RBX_NCRV_2062051
www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gedrag
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TUCHTRECHT KYNOLOGISCH REGLEMENT WORDT HERZIEN

Op dit moment wordt het Tuchtrecht in het Kynologisch 

Reglement herzien. In het kader daarvan start de Raad 

van Beheer een voorlichtingstraject voor leden en fokkers, 

dat in de maanden december t/m februari zijn beslag 

zal krijgen. Indien mogelijk staan op de AV van juni 

2016 zowel het herziene Tuchtrecht als de bijbehorende 

statutenwijziging op de agenda.

De afgelopen tijd is gebleken dat het Tuchtrecht op een 

aantal punten niet duidelijk, minder werkbaar of door de 

actualiteit ingehaald is. Op verzoek van de Raad van 

Beheer heeft oud-voorzitter van het Tuchtcollege, mr. 

Pieter Rooijakkers, het Tuchtrecht herschreven. Het 

concept van de heer Rooijakkers dient als discussiestuk. 

Een speciaal op te richten werkgroep zal het concept 

bekijken en waar nodig aanpassen. Als de werkgroep 

groen licht geeft, zal het stuk voor vaststelling op de AV 

van juni 2016 geagendeerd worden. 

Informatieavonden

Omdat het Tuchtrecht taaie kost is, vinden we het belangrijk 

om tijdig uitleg te geven wat de wijzigingen behelzen en 

waarom hiervoor gekozen is. Daartoe proberen we nog in 

december een informatieavond voor leden en fokkers te 

organiseren. Daar zal kort worden uitgelegd waarom het 

Tuchtrecht wordt herzien en zal mr. Pieter Rooijakkers 

toelichting geven op zijn visie en werkwijze. Er zal die avond 

veel ruimte zijn voor discussie en vragen. Een verslag van de 

bijeenkomst wordt in de Raadar gepubliceerd.

Werkgroep

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt tevens een kleine 

werkgroep geformeerd, die zich over het concept van het 

herziene Tuchtrecht zal buigen. De bevindingen van de 

werkgroep worden verwerkt in het stuk dat naar de leden 

gestuurd wordt. Henk Wolters, lid van het Tuchtcollege en 

ervaren in dit soort processen, zal de werkgroep bijeen-

komsten voorzitten. Mr. Pieter Rooijakkers is steeds aanwezig 

om vragen te beantwoorden. Tijdens een tweede informatie-

avond zal de werkgroep zijn bevindingen rapporteren. Een 

verslag van deze tweede informatiebijeenkomst zal uiteraard 

ook in de Raadar gepubliceerd worden.

Vaststelling 

Zodra het stuk voldoende ‘rijp’ is, zal het worden 

geagendeerd voor een Algemene Vergadering. Indien het 

stuk niet voldragen genoeg is om te agenderen voor de AV 

van juni 2016, dan worden de wijzigingen van het Tuchtrecht 

en de daarbij behorende wijzigingen in de statuten 

geagendeerd voor de AV van eind 2016.

NIEUWE VACATURES BIJ 
VERENIGINGEN

Deze maand hebben wij de volgende nieuwe 

vacatures bij diverse verenigingen. Voor 

meer informatie over de vacatures ga naar de 

vacaturepagina op onze website 

 →  KC Rijssen zoekt een Instructeur puppy cursus en 

gehoorzaamheid (m/v) 

 →  KC Scheldezoom, Bergen op Zoom, zoekt een 

penningmeester (m/v)

GOEDGEKEURDE VERENIGINGS-
FOK REGLEMENTEN (VFR’s)

In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s 

van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd: 

 → Boxer Vrienden Nederland

 →  Engelse Bulldog Club Nederland (enige tijd geleden 

goedgekeurd, maar vermelding hiervan in de Raadar heeft 

ten onrechte niet plaatsgevonden)

 → Nederlandse Norwich Terriër Club

 → Nederlandse Poedelclub

Bezoek onze nieuwe website.
Alles over houden van honden!

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/vacatures-bij-verenigingen/
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VOOR DE AGENDA

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en 

Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele 

agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad 

van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/raadar

RAADAR OP IPAD OF 
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android 

tablet. U kunt de app downloaden via:

App Store Apple

Android store

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten

fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen 

die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de 

Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)

hondenwereld.

LEES VORIGE EDITIES VAN 
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden 

en downloaden via de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl/raadar.

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

www.houdenvanhonden.nl maar ook de   

Facebook-pagina:

www.facebook.com/raadvanbeheer.

Like en share onze berichten op Facebook met uw

Facebook-vrienden.

social media

28 november 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer in Barneveld (uitsluitend 

voor leden)

9 januari 2016:   Nieuwjaarsreceptie - ‘t Spant! 

Bussum (uitsluitend op uitnodiging)

10 januari 2016:   Hond van het Jaar Show 2015,  

De Flint Amersfoort, bekijk de 

website

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

Ras’, www.dagvandehond.nl

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of 

ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan 

honden.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!

http://www.Houdenvanhonden.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/hond-van-het-jaar-show/hond-van-het-jaar-show-2015/
http://www.dagvandehond.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda

