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Alle winnaars en medewerkers poseren aan het eind van een geweldig evenement...

Hond van het Jaar Show op sfeervolle nieuwe
locatie
Op 2 april jl. organiseerde de Raad van Beheer in het Event Center Dordrecht een zeer geslaagde Hond van het
Jaar Show 2020 & 2021. De nieuwe locatie in Dordrecht bleek de perfecte ambiance te bieden voor dit mooie
evenement. Honderden hondenliefhebbers genoten daar van de mooiste honden van Nederland. Best In Show
werd de Berner Sennenhond ‘Devael Loud ‘n Proud VDW’ van Marieke de Wolde.
Omdat er in 2021 geen Hond van het Jaar Show kon
plaatsvinden voor de honden die zich in 2020 geselecteerd hadden, was het dit jaar een Hond van het Jaar-verkiezing voor honden geselecteerd in 2020 en 2021. Het
was heerlijk om na twee jaar ‘onthouding’ vanwege de
coronamaatregelen weer met het neusje van de kynologische zalm bijeen te zijn en te genieten van de mooiste

honden van Nederland. De Hond van het Jaar Show kent
immers geen open inschrijving, maar nodigt honden uit
die het hele jaar door in de prijzen zijn gevallen. Zo
verschijnt op deze show de top van de rashonden in
Nederland. Naast de top van de rashonden worden er
voor deze show ook Nederlandse keurmeesters uitgenodigd met een respectabele staat van dienst.
Lees verder op p. 2
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Het Event Center bood een perfecte ambiance

Best In Show werd Berner Sennenhond ‘Devael Loud ‘n
Proud VDW’

Overige winnaars
Naast de Best in Show is er natuurlijk ook nog een
reserve Best In Show aangewezen, te weten Foxterrier
Gladhaar ‘Snugglewoods Sjors’ van Kees Warmenhoven,

Reserve-BIS werd Foxterrier Gladhaar ‘Snugglewoods Sjors’

alsmede FCI-rasgroepwinnaars, Beste van de Nederlandse Rassen en Beste Veteraan. Hieronder de
gelukkige winnaars.

Lees verder op p. 3

De Show werd gepresenteerd door Rony Doedijns (links) en
Hildeward Hoenderken
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→ Beste van de Nederlandse Rassen:
Saarloos Wolfhond ‘Damiano Del Urlando
Lupo’ van Stephanie Schoondermark
→ Beste Veteraan: Afghaanse Windhond ‘Popovs
Bombalurina’ van Faye Tromp
→ ‘Rasgroep 1: Bouvier des Flandres ‘Gibbs Britt Van De
Dambaern Hoeve’ van Ron Temperman
→ Rasgroep 2: Berner Sennenhond ‘Deveal Loud ’n Proud
VDW’ van Marieke de Wolde
→ Rasgroep 3: Foxterrier Gladhaar ‘Snugglewoods Sjors’
van Kees Warmenhoven
→ Rasgroep 4: Dwergdashond ruwhaar ‘Marie van de
Hoefstal’ van Kees Versluis
→ Rasgroep 5: Pharaohond ‘Bazinga Ice Ice Baby’ van
Karin Jenniskens van Gerven
→ Rasgroep 6: Grand Basset Griffon Verdéen ‘Forget-MeNot van Tum-tum’s Vriendjes’ van Anouk Huikeshoven
→ Rasgroep 7: Weimaraner ‘Be Famous Gillian Of The
Grey Noble’ van Esther van Eck-Ruesink

Raadar

→ Rasgroep 8: Lagotto Romagnolo ‘Sem Di Casa Cleo’
van Katrien van Gemert
→ Rasgroep 9: Chihuahua ‘Nohatan dit Nusakan Du Clos
Shooting Star’ van Athena Mesu
→ Rasgroep 10: Ierse Wolfshond ‘Gaeltarra Eireann
Sherlock’ van Jon Jansen
Alle uitslagen van de Hond van het Jaar Show 2020 &
2021 vindt u op onze website
Media-aandacht
De Hond van het Jaar Show 2020 & 2021 kreeg de
nodige aandacht in de media. Zo besteedden Radio 2
‘Het oor wil ook wat’, het AD (zowel online met een
videoreportage als in de regionale papieren krant), en de
Linda.nl uitgebreid aandacht aan het evenement.

Houden van honden
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KOMT U OP HEMELVAARTSDAG OOK NAAR DE DAG VAN DE HOND?
Op donderdag 26 mei aanstaande organiseert de Raad van Beheer voor de tiende maal de Dag van de Hond, met als
thema Kind & Hond. Op deze dag laten kynologenclubs door het hele land zien hoe leuk en goed het is om actief te
zijn met je hond. U kunt er met het hele gezin genieten van workshops, demonstraties en clinics. U komt toch ook?
Wilt u weten waar er bij u in de buurt een Dag van de
Hond wordt georganiseerd? Kijk dan op onze website.
Hoewel de officiële datum voor de Dag van de Hond 26
mei is geworden, organiseren enkele clubs de dag op
een andere datum. Als u op het hondenpootje van de
locatie klikt krijgt u meer informatie, onder andere of men
voor een afwijkende datum heeft gekozen.
Help Hulphond
Dit jaar zamelen we geld in voor het mooie werk van
Hulphond Nederland. Op een aantal locaties is Hulphond
aanwezig met een informatiestand, waar u ook een
donatie kunt doen. Wij hopen van harte dat dit een mooi
bedrag zal opleveren!
Foto’s!
Bezoekt u de Dag van de Hond en maakt u daar ook
foto’s? Dan stellen we het zeer op prijs als u die dan zo
snel mogelijk wilt e-mailen naar dagvandehond@
raadvanbeheer.nl. Vertel er even bij welke locatie het
betreft. Wij gebruiken de foto’s dan wellicht in onze
nieuwsbrief Raadar en in hondenmagazine Onze Hond.
Kijk ook op www.dagvandehond.nl.

90-JARIGE FOKSTER IN DE BLOEMEN GEZET
Op 30 maart jl. werd het laatste
nestje Middenslag Schnauzers
Peper en Zout gechipt van
kennel “Het Hoog Oord” te
Rosmalen. De eigenaresse,
Jeanne Verstappen, heeft de
respectabele leeftijd van 90 jaar
bereikt en vindt zichzelf nu echt
te oud worden om een nestje
groot te brengen. Om de afsluiting van een mooie carrière als
fokker een feestelijk tintje te
geven, zette chipper Kees
Versluis haar namens de Raad
van Beheer in de bloemen.
Chapeau!
Houden van honden
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KORT VERSLAG SYMPOSIUM ‘DE VERANDERENDE POSITIE
VAN HET DIER IN ONZE SAMENLEVING’
Op 3 april jl. organiseerde de Raad van Beheer in Burgers’ Zoo te Arnhem het symposium ‘De veranderende
positie van het dier in onze maatschappij’. Maar liefst 300 enthousiaste toehoorders genoten van de inspirerende
inleidingen van vier gerenommeerde wetenschappers: Jan Staman, Jan van Hooff, Constanze Mager en Peter
Koolmees. Grote gemene deler: mens en dier groeien naar elkaar toe.
Jan Staman
Mr. drs. Jan Staman,
voorzitter van de Raad
van Dierenaangelegenheden, sprak op zeer
begeesterde wijze over
de actuele onderwerpen waar momenteel onderzoek naar
wordt gedaan door dit
adviesorgaan en waar bijzondere belangstelling van onze
regering naar uit gaat.
Jan van Hooff
Emeritus hoogleraar
gedragsbiologie Jan
van Hooff gaf een
lezing over het unieke
huisdier de hond: de
vermensde en vermenselijkte wolf. Hij gaf op
onnavolgbare wijze
weer waarom geen
ander gedomesticeerd
dier met de hond te vergelijken is.

Constanze Mager
Constanze Mager, biologe
bij Koninklijke Burgers’ Zoo,
gaf een zeer uitgebreide
uiteenzetting van de manier
waarop er in het verleden en
in het heden in dierentuinen
gefokt wordt en hoe men in
de dierentuinwereld omgaat
met kritiek.
Peter Koolmees
Emeritus hoogleraar diergeneeskunde
in historische en maatschappelijke
context Peter Koolmees ging in op de
vooruitgang in de diergeneeskunde
met betrekking tot de hond. Ook ging
hij in op de maatschappelijke positie
van de hond in relatie tot de mens. Hij
toonde prachtige beelden die de
veranderende rol van de hond in onze
geschiedenis duidelijk weergaven.
Een uitgebreid verslag van het symposium volgt in magazine Onze Hond nummer 5, dat eind mei verschijnt.

Houden van honden
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Selectiewedstrijden voor het European Open
Agility
Op 26 en 27 maart konden er bij Buitensportcentrum de Spreng in Laag-Soeren weer selecties worden gehouden
voor het European Open Agility, het toernooi dat van 28 tot en met 31 juli in België plaatsvindt. Het was een mooi
weekend waarin 200 honden streden om een plaats in de Nederlandse teams voor Small, Medium en Large.
Na twee jaar coronamaatregelen was het een verademing om weer als vanouds bij elkaar te mogen komen.
De sfeer was dan ook top. Iedereen leefde met elkaar
mee – juichend bij een fantastische foutloze ronde, en
een koor van “oeh” en “aaaah” als het helaas net wel of
net niet goed ging. En dat allemaal onder een stralend
zonnetje in het altijd gastvrije Laag-Soeren. Als “kers op
de taart” hadden de keurmeesters uit Denemarken,
Duitsland, België en Nederland voor leuke en uitdagende
parcoursen gezorgd.
Selectie European Open

Aanschaf 35 tunnelzakken
De Raad van Beheer organiseert meerdere Agility
wedstrijden bij Buitensportcentrum de Spreng in Laag-

Soeren. Tunnelzakken worden gebruikt om de Agility-tunnels op hun plaats te houden, en zo de veiligheid van de
honden te borgen, die razendsnel door de tunnels
rennen. Voor de baanleverancier is het vervoer van de
zware zakken geen optie. Daarom heeft de Commissie
Agilty, gesponsord door onze partner Royal Canin, 35
tunnelzakken aangeschaft. Deze zijn nu standaard
aanwezig en worden door Buitensportcentrum de Spreng
zorgvuldig voor ons opgeslagen.

Tunnelzakken houden de Agility-tunnels op hun plaats...

ILONA GRIFFIOEN DERDE BEST IN SHOW OP
EUROPEAN DOG SHOW 2022
Nederland heeft het super goed gedaan tijdens
de European Dog Show 2022 in Parijs, die van
22 tot en met 24 april werd gehouden. Diverse
Nederlandse exposanten en fokkers vielen in de
prijzen, maar het mooiste resultaat was toch wel
voor Ilona Griffioen-van Beek. Zij eindigde in de
finale op het podium en werd Derde Best In Show
met de door haarzelf gefokte Portugese Waterhond
Leena (Casa Hoya’s Shoot For The Moon).
Meer over de European Dog Show en de Nederlandse successen in de Raadar
van mei 2022!
Houden van honden

6

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 4 | april 2022

Raadar

Eerste Dog Dance-Wedstrijd ONDER AUSPICIëN VAN
rAAD VAN BEHEER

Nadat in februari de wedstrijd nog moest worden geannuleerd, kon op zondag 10 april jl. dan de eerste Dog
Dance-wedstrijd onder auspiciën van de Raad van Beheer gehouden worden. Na twee jaar van veel onzekerheid,
een nieuw reglement en een nieuwe locatie was het even wennen, maar er werden mooie routines gelopen.
Om kwart voor tien werd de wedstrijd geopend met een
openingswoord van de voorzitter van de Nederlandse
Dog Dance Bond (NDDB), Marga Verdegem. Vervolgens
werden er 31 routines getoond in verschillende disciplines en klassen. Van choreografieën op de muziek van
Dans Macabre tot Lion King en van Rottweiler tot
Chihuahua, alles was aanwezig.
Promotie
Maar liefst tien routines werden gewaardeerd met een
promotiepunt door de keurmeester. Bij Dog Dance zijn er
meestal drie promotiepunten nodig om te promoveren
naar een hoger niveau. Promoveren kan echter ook met
een bijzonder hoge score. Dit laatste gold op deze
wedstrijd voor twee deelnemende combinaties, te weten
Eugenie van Oirschot met Meaglin Pi (Border Collie) en
Chanti Hazeleger met Sem (Border Collie). Ondanks een
lange coronapauze was het niveau dus erg goed.
Stijlen
Even iets meer over de diverse Dog Dance-stijlen. De
Freestyle kenmerkt zich door een grote variatie in oefeningen: sprongen, slalommen door de benen, rollen

enzovoort. Bij deze stijl wordt er zowel dicht bij de handler
als op afstand gewerkt. Heelwork to Music is ontstaan
vanuit de traditionele (Engelse) Obedience. Een routine
bevat veel volgen, maar de positie van de hond is heel
wisselend, zoals rechts van de handler, achter de handler,
voor de handler, tussen de benen.
Dog Dance op Animal Event
Wie meer wil zien en meemaken van deze mooie hondensport kan terecht op Animal Event, dat op 6, 7 en 8 mei
aanstaande op Event Center Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt gehouden. Tijdens het hele event worden
demonstraties c.q. clinics gegeven door Grietje Wagenaar
(NL), Alena Smolikova (CZ), Lukas Pratschker (AU) en
Andre de Jong (NL), lid van de Commissie Dogdance.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over Dog Dance? Wilt u instructeur
worden, maar weet u niet waar te beginnen? Wilt u als
kynologenclub misschien wel een wedstrijd organiseren
en zoekt u hulp daarbij? Stel gerust uw vragen via e-mail
commissiedogdance@raadvanbeheer.nl. Wij helpen u
graag verder!

Houden van honden
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Winner show weer groots en op eigen benen!
De jaarlijkse Winner Show, de grootste, oudste en bekendste hondenshow van Nederland, keert terug als
zelfstandige show georganiseerd door de Raad van Beheer. Op 25, 26 en 27 november 2022 zal de show in de
WTC Expo Leeuwarden gehouden worden, met naar verwachting zo’n 5.000 inschrijvingen.
Op vrijdag 25 november organiseren wij traditiegetrouw
een eendaagse hondenshow voor alle rassen. Op
zaterdag 26 en zondag 27 november volgt de jaarlijkse
Winner Show 2022. Er wordt een volledig programma
samengesteld voor iedereen die meer wil weten over het
houden van honden en activiteiten met/voor je hond.
Hondenliefhebbers en kynologen kunnen er genieten
van vele activiteiten, sporten, demonstraties en workshops met honden.

Zelfstandig
In 2019 organiseerden wij de Winner Show met succes in
combinatie met de Kerst Show in Gorinchem. Vanuit onze
achterban werd echter de wens uitgesproken om de
Winner Show weer als zelfstandige show te organiseren,
met de allure die men van deze show in het verleden
gewend was. We geven gehoor aan deze wens en maken
van de Winner Show weer een zelfstandige show, met
veel dank aan de organisatie van de Kerstshow, Kynologen Club Nijmegen en Omstreken ‘Noviomagum’ voor
de prettige samenwerking!
Locatie
De nieuwe locatie, de WTC Expo te Leeuwarden, is voor
de Raad van Beheer nieuw en toch vertrouwd. In 2011
organiseerden we er de Euro Dogshow en tot 2012 vond
er de jaarlijkse Paas Hondententoonstelling plaats. Het
laatste weekend van november 2022 zien we elkaar in
Leeuwarden!

Begin april jl. tekenden wij het contract met de WTC Expo in
Leeuwarden. Vlnr bestuurder Mark Wisman, directeur WTC
Expo Peter Ourensma en directeur Rony Doedijns

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Raad van Beheer, e-mail kampioenschappen@raad
vanbeheer.nl of telefoon (020) 6644471.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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.

DUTCH

D G

DATA

Raad van Beheer
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19 MEI KENNIS TOUR-SESSIE ‘VERANTWOORD ACTIEF MET
JE HOND’
Op donderdag 19 mei aanstaande verzorgt Ronald Mouwen in Schimmel 1885 te Woudenberg de Kennis Toursessie ‘Verantwoord actief met je hond’. De lezing is essentieel voor iedereen die op een verantwoorde manier
wil sporten met zijn of haar hond, en van toepassing op alle hondensporten. De sessie levert voor kynologisch
instructeurs 15 nascholingspunten (categorie A) op.
Ronald Mouwen is
dierenarts, chiropractor
en sinds begin jaren
tachtig actief in Agility,
als loper, instructeur en
keurmeester. De
sporthond in al zijn
facetten heeft zijn
speciale interesse.
Dagelijks is Ronald bezig te onderzoeken hoe je de
fitheid van een sporthond kunt verbeteren. In dit kader

heeft hij een sportfitkeuring ontwikkeld. Regelmatig geeft
hij lezingen over sportfysiologie en in zijn praktijk begeleidt hij voornamelijk sporthonden in hun revalidatietraject na blessure of operatie. Daarnaast geeft Ronald les
aan de Agility Campus (Agility-instructeursopleiding) en
is hij een van de oprichters en van het onlineplatform
www.fitdogprogram.com.
Inschrijven
U kunt nog inschrijven voor deze Kennis Tour-sessie via
het speciale inschrijfformulier op onze website .

Overige Kennis Tour-sessies in 2022
Sessie thema’s

Spreker

Datum

Locatie

Juridische ondersteuning v.d.
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 9 juni

Online
Start 20:00 uur

Dinsdag 28 juni

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Heupdysplasie, elleboog-dysplasie,
patella luxatie en andere
Herman
skelet-aandoeningen; kreupelheid,
Hazewinkel
erfelijkheid en voor-kómen (in
principe VOL, inhaalsessie)
Verantwoord actief met je hond

Ronald
Mouwen

Donderdag 25
augustus

Mercure, Zwolle
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Gangwerk in beweging

Rob Douma en
Dick Rutten

Zaterdag 29 oktober

Schimmel 1885, Woudenberg
Ochtend en middagsessie

Juridische ondersteuning vd
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 10
november

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 19.30 uur – start 20.00 uur

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CH TS

€ 10

Houden van honden
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Help ons de Meest Hondvriendelijke
Gemeente te vinden!
De Raad van Beheer en de Hondenbescherming reiken met ingang van 2022 jaarlijks een prijs
uit aan de Meest Hondvriendelijke Gemeente van Nederland! Help ons hierbij en nomineer een
gemeente die volgens u deze titel verdient!
Voor iedere hondenliefhebber is het van groot belang dat
er in zijn/haar gemeente een goed hondenbeleid wordt
gevoerd. Dit beleid moet niet alleen gericht zijn op het
zorgen voor voldoende faciliteiten, zoals speciale hondenpoepafvalbakken en gratis poepzakjes, maar ook op het
creëren van een acceptabel aantal losloop- en uitlaatgebieden. Daarnaast is het essentieel dat er een echte
dialoog is tussen gemeente, hondenbezitters en niet-hondenbezitters om eventuele problemen samen op te lossen.
Hondenbelasting
Gelukkig is in veel gemeenten de hondenbelasting al
afgeschaft. De Hondenbescherming en de Raad van
Beheer zijn tegen de heffing van deze belasting als die
alleen wordt gebruikt voor algemene middelen. Als
doelbelasting kan de belasting zinvol zijn, omdat de
opbrengsten dan ten goede komen aan voorzieningen

voor honden en hun eigenaren. Doet uw gemeente dat, of
heeft men de hondenbelasting zelfs al afgeschaft, laat dat
dan meewegen in uw oordeel.
Nomineren
Bent u blij met het hondenbeleid van uw gemeente?
Nomineer uw gemeente dan door uiterlijk 15 mei
aanstaande een e-mail met korte motivatie te sturen aan
communicatie@raadvanbeheer.nl! Wij bevragen de
genomineerde gemeenten vervolgens over hun hondenbeleid via een enquête. Vervolgens selecteert een
onafhankelijke jury drie gemeenten die het beste hondenbeleid hanteren. Deze gemeenten bezoeken we, en na
een uitgebreide inspectie en videoregistratie kiezen we
de uiteindelijke winnaar. Vanzelfsprekend delen wij de
uitslag met u en ontvangt de winnende gemeente een
mooie trofee!

Speciale
aanbiedin
g

PETscan
samen helpen we erfelijke aandoeningen de wereld uit

Erfelijke ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken zijn de belangrijkste oorzaken van
gezondheidsproblemen bij honden en katten. Met een goed fokbeleid kan veel leed
bij gezelschapsdieren voorkomen worden. Onderzoekers van het ExpertiseCentrum
Genetica van de faculteit Diergeneeskunde werken hieraan. Dierenklinieken en dierenzieken-

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

huizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

55,50

Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237

Betrouwbare meting
PETscan is een landelijke database voor het monitoren van gezondheidsproblemen bij honden
en katten. Het ExpertiseCentrum Genetica verzamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen
uit het hele land, meet de belangrijkste ziekten
per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed
te voorkomen.

Welke gegevens verzamelen we?
Het ExpertiseCentrum Genetica van de faculteit Diergeneeskunde verzamelt diagnoses,
geboortedatum, ras, geslacht, gewicht en de
eerste 5 cijfers van de chipcode van uw dier.
De gegevens worden opgeslagen in de database van PETscan bij de Universiteit Utrecht.
Uw naam of adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

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

Houden van honden

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar
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DE GRAANVRIJE*
MANIER VAN LEVEN!
Uitsluitend dierlijke eiwitten
uit zeevis en zalm
Hypoallergene voeding
Kipvrij recept
Met glutenvrije* zoete aardappel

NIEUW

*Geproduceerd in een fabriek waar graan wordt verwerkt.

eukanuba.nl - eukanuba.be

Petplan Goede Start
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering
met 30% premiekorting, speciaal voor fokkers.
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups,
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup.
De hoogte van de premie wordt bepaald door het
type ras en de postcode van het nieuwe baasje.
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor u
U kunt uw pups verzekerd overdragen
Zo voorkomt u potentiële discussies
met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen
U biedt uw klanten extra kwaliteit en
onderscheidt uzelf van andere fokkers
Als dank voor uw hulp spaart u bij
iedere aanvraag voor een vergoeding

Voordelen voor het baasje
De pup is na overdracht direct
verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen
Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste
(medische) zorg
Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

Houden van honden

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast
Petplan Goede Start ook voor
kiezen om een Maand Gratis
Verzekering mee te geven.
Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren
en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!
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Wow-competitie nu online!
In de Raadar van januari 2022 werd het al aangekondigd: de ‘Winner of Winners’ (WoW)-competitie. Inmiddels zijn de
eerste punten voor deze competitie vergeven en na de aanpassingen in IT4Dogs kan nu elke Nederlandse eigenaar
online zien hoeveel punten zijn hond heeft verdiend. Ook kan hij de huidige positie binnen de competitie zien.
De WoW-competitie is een nieuwe showcompetitie die
bestaat uit twee onderdelen: een competitie voor individuele honden en een competitie voor fokkers met een

kennelnaam. Aan de hond en kennel die het hoogste
aantal punten binnen een ras behalen wordt aan het
einde van het jaar de Winner of Winners-titel toegekend.
Showresultaten
Op www.showresultaten.nl (zie afbeelding hiernaast) is
tevens een overzicht te vinden van alle behaalde
WoW-punten per show, per ras of het totaal. Hier is tevens
te vinden hoeveel punten er binnen een kennel zijn
verdiend, uit te splitsen naar hond.
Aan het einde van elk jaar wordt duidelijk welke hond de
meeste punten heeft verzameld en wie zich de ‘Winner of
Winners’ van het afgelopen showjaar mag noemen. We
zijn benieuwd!

HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder
een overzicht van de eerstvolgende shows.
Aankomende shows:
→ 26 mei Joe Kat Show/Herdershonden en Veedrijvers,
Arnhem CAC
→ 4 -6 juni Pinkstershow Gorinchem CAC/CACIB alle
rasgroepen

→ 2 en 3 juli De Utrecht, Nieuwegein CAC/CACIB alle
rasgroepen
→ 20 augustus Nederlandse Terriër Unie, Apeldoorn,
superbedlington@gmail.co CAC

Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen in Nederland vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas.

IN ‘ONZE HOND’ VAN MEI: EU-REGELS IN- EN UITVOER
HONDENSPERMA
RAADAR XL

In het glossy hondenmagazine Onze Hond van komende maand
besteden we in het Raadar XL-katern uitgebreid aandacht aan
de aangescherpte EU-regelgeving voor de in- en uitvoer van
hondensperma. Deze regels zijn eind vorig jaar aangescherpt.
Dierenarts Maarten Kappen, directeur van Cryolab Eersel, licht
een en ander toe.
Lees het artikel in Onze Hond of op onze website.

RAADAR XL

Tekst: Jan Dobbe

Onlangs aangescherpt:

Regels voor in- en uitvoer
van hondensperma
Voor goede resultaten in de rashondenfokkerij, maar ook om de genetische variatie
binnen rashondenpopulaties op peil te houden, worden regelmatig honden uit buitenlandse populaties ingezet. Hiertoe wordt (gekoeld of ingevroren) hondensperma
internationaal verzonden. Eind vorig jaar zijn de regels op dit gebied aangescherpt.
Dierenarts Maarten Kappen, directeur van Cryolab Eersel, licht een en ander toe.
Goedkeuring
Gezien het potentiële gevaar van een zoönose (van dier op
de mens overdraagbare ziektes zoals vogelgriep en Covid19), heeft de EU specifieke regelgeving ontwikkeld om het
vervoer van alle dierlijke producten te monitoren. Maarten
Kappen: “Deze regels bestaan al lang voor diersoorten met
grote economische betekenis, zoals runderen en varkens.
Sinds 1 november 2021 is de regelgeving echter uitgebreid.”
Kappen verwijst hiermee naar Verordening 2020/686, waarin
ook nieuwe eisen aan het vervoer van katten- en hondensperma binnen de EU worden gesteld.

TRACES
Maarten Kappen, dierenarts en oprichter van
Cryolab, studeerde in 1984 af aan de Universiteit Utrecht. Een deel van zijn studie deed
hij in de VS, destijds voorloper op het gebied
van diergeneeskunde. Maarten is sinds 1986
verbonden aan AniCura Dierenkliniek
Eersel, sinds 1995 als directeur. Zijn aandachtsgebieden zijn orthopedie, chirurgie,
radiologie en reproductie (voortplanting).
Cryolab Eersel richtte hij op in 1997. Het lab
houdt zich bezig met onderzoek, opslag en
distributie van sperma van verschillende
diersoorten, waaronder de hond.
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Maarten: “Kort gezegd komt het erop neer dat de EU elk
transport van gekoeld of ingevroren sperma wil kunnen
volgen. Dat doet men in het Europese digitale systeem
TRACES, zoals dat voor de andere diersoorten al langer
gebruikt wordt (zie kadertekst – red.). Zowel verzender als
ontvanger moet in dit systeem opgenomen zijn en door de
staatsdiergeneeskundige dienst zijn gecertificeerd. In
Nederland is dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit.”
Op dit moment is Cryolab Eersel, waarvan Maarten Kappen
directeur is, de enige in Nederland geregistreerde instelling
die hondensperma kan en mag verzenden en ontvangen.
Maarten: “In de praktijk betekent het dat het versturen van
sperma binnen de EU prima mogelijk is, maar dat er vooraf
wel een aantal extra eisen wordt gesteld.”

Qua internationaal spermaverkeer gaat het wat Cryolab
betreft per jaar om enkele honderden zendingen, zowel
het land uit als het land in. “Dat zijn met name transporten binnen de EU en naar en van de VS, en incidenteel
naar quarantainelanden zoals Australië, Nieuw-Zeeland
en Japan”, aldus Maarten. Cryolab verzorgt het hele
traject, dat betekent het afnemen van het sperma, het
controleren van de vereiste entingen en verklaringen,
veterinaire beoordeling van de donorreu, en het regelen
van de vervoersdocumenten via TRACES. De NVWA
maakt op basis van de door Cryolab in het TRACESsysteem ingevoerde gegevens een vervoersdocument op
dat bij de zending gevoegd wordt. Maarten: “Zij noemen
dat Certificeren op Afstand (CoA). Daarmee hebben we
meteen het internationaal geldige bewijs van goedkeuring door de NVWA, die zo verklaart dat het spermamonster voldoet aan de extra eisen die sinds 1 november
gelden voor transport binnen de EU. Dit vervoersbewijs
ontvangen wij per post, dat kost dus altijd minstens een
dag. Is er heel veel haast, dan kan een fokker het zelf
afhalen in Utrecht.”
De extra financiële bijdrage voor het verkrijgen van de
juiste documenten bedraagt circa 90 euro per zending. In
totaal kost gekoeld (dus niet ingevroren) versturen van
sperma binnen de EU tussen de vier- en vijfhonderd
euro. Dat is inclusief sperma-afname, kwaliteitsonderzoek en documenten, extenders, verzendbox voor twee
dagen gekoeld en priority vervoer naar de bestemming.

TRACES staat voor Trade Control and Expert System
en is onderdeel van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles van de EU.
TRACES verbindt de veterinaire autoriteiten in alle
EU-lidstaten en landen buiten de EU met elkaar als
het gaat om de in- en uitvoer van dieren, dierlijke
producten, levensmiddelen en diervoeders van
niet-dierlijke oorsprong en planten. Het is in feite
het online certificatieplatform van de EU en is voor
meerdere diersoorten ingeregeld. Sperma van
(dure) dekhengsten wordt al langer via dit systeem
gemonitord wanneer het de grens over gaat.

Nieuwe eisen
De volgende extra eisen op basis van de nieuwe
verordening zijn van belang voor iedereen die
gekoeld of ingevroren sperma wil laten opsturen:
1. De donorreu mag niet natuurlijk gedekt hebben
in de periode van dertig dagen voor afname van
het sperma. Een ondertekende verklaring van
de eigenaar is hiervoor noodzakelijk.
2. De donorreu moet gevaccineerd zijn tegen
rabiës en de gebruikelijke entingen dienen ook
up-to-date te zijn.
3. Op het moment van de afname mogen er geen
verschijnselen zijn van besmettelijke ziektes.
4. Het sperma dient afgenomen te worden in een
geregistreerde instelling die een uniek registratienummer heeft in TRACES. In Nederland is
dat vooralsnog Cryolab Eersel.
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WEER VIJF DIERENARTSEN GETRAIND OM BOAS-TEST UIT
TE VOEREN
Op 9 april jl. organiseerde de Raad van Beheer weer een training voor dierenartsen die de gevalideerde en
wetenschappelijk onderbouwde BOAS-screening in Nederland gaan uitvoeren. De training werd verzorgd door
onze dierenarts drs. Annette Diels. Zij is door de Cambridge University opgeleid tot lead assessor, en daarmee als
enige in Nederland gekwalificeerd om dierenartsen te trainen en kwalificeren voor deze screening.
Na een uitgebreid theoretisch deel gingen de vijf deelnemende dierenartsen aan de slag met het praktijkgedeelte. Daarvoor hadden eigenaren vanuit het hele land
hun kortsnuitige hond beschikbaar gesteld. Elke deelnemende dierenarts heeft zo kunnen ervaren wanneer een
hond vrij van BOAS is en hoe de hond is bij een gradering 1, 2 of 3 van de screening.
Achtergrond
BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome) is
een gezondheids- en welzijnsprobleem bij kortsnuitige
(brachycefale) rassen. De Raad van Beheer wil met dit
screeningsonderzoek de mate en ernst van de
BOAS-problemen bij brachycefale stamboomhonden
monitoren en de volgens de screening gezonde honden
een stamboom zonder limited registration geven. Daarnaast is het belangrijk dat honden die wél problemen

hebben, zo vroeg mogelijk worden gezien. Zo kan tijdig
worden ingegrepen en kunnen gezondheid en welzijn
van de individuele hond enorm verbeterd worden.
Graderingen
Cambridge University ontwikkelde een wetenschappelijk
onderbouwde screening waarmee kortsnuitige honden
op een functionele manier kunnen worden beoordeeld
op luchtwegproblemen. De uitslag van de test wordt
uitgedrukt in graderingen van 0 tot 3, waarbij 0 betekent
dat de hond helemaal gezond is, en 3 dat de hond onder
behandeling van een dierenarts moet worden gesteld.
De Raad van Beheer haakt aan bij dit onderzoek, door in
overleg met Cambridge University en de Engelse Kennelclub ook in ons land te werken aan de ontwikkeling van
gevalideerde tests voor deze rassen.

De honden worden voor en na een
looptest nauwkeurig beluisterd

Annette Diels begon
met het theoretisch
gedeelte.
Annette geeft instructies

Deelnemers observeren een hond bij de looptest...

Houden van honden

13

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 4 | april 2022

Raadar

VETERINAIR SERVICEPUNT:
DIERGENEESKUNDIG ADVIES
EN ONDERSTEUNING
Bij het Veterinair Servicepunt
van de Raad van Beheer kunnen
fokkers, rasverenigingen en soms
ook hondeneigenaren aankloppen
voor diergeneeskundig advies of
ondersteuning.
Het Servicepunt is niet bedoeld om over gezondheidsissues van uw hond te bellen, daar heeft u uw eigen
dierenarts voor. Het gaat echt om zaken waar men in de
fokkerij tegenaan loopt. Denk aan een rasvereniging die
een vraag heeft over het te ontwikkelen fokbeleid en
daar graag met ons over wil sparren. Of aan iemand die
overweegt te gaan fokken met zijn hond, maar twijfelt of
dat wel verantwoord is. Maar ook wanneer u als hondeneigenaar na raadpleging van uw dierenarts nog steeds
niet uit de problemen bent, kunt u bij het Servicepunt
aankloppen. Dan denken wij mee met tips en suggesties
om daar toch uit te komen.
Voor meer informatie of het maken van een belafspraak
ga naar www.houdenvanhonden.nl/servicepunt.

26
MEI
2022

Joe KAT show
Locatie:
Organisatie:
Meer informatie:

KC Arnhem
Federatie van Herdershonden- en
Veedrijversclubs
www.joe-kat-show.nl
Houden van honden
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Vereniging “de Nederlandse
Schapendoes” viert 75-jarig bestaan
Op 29 juli aanstaande bestaat Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” 75 jaar. De
vereniging viert dit heuglijke feit met een jubileumweekend dat duurt van 19 tot en met 21
augustus. De feestelijkheden vinden plaats bij KC Pampus in Almere.
Programma
Op vrijdag 19 augustus vindt de officiële opening van
het jubileumweekend plaats, gevolgd door een
receptie en de presentatie van het boek ‘de Nederlandse Schapendoes’ van Hartmut Mohr. Het is de
vertaling van ‘Der Niederländische Schapendoes’, een
standaardwerk uit 2003 dat in 2014 ook verscheen in
het Frans. Mohr heeft het boek op verzoek volledig
herschreven voor de Nederlandse markt en nieuwe
foto’s van Nederlandse Schapendoezen ingevoegd.
Op zaterdag 20 augustus organiseert de vereniging
onder meer een Jonge Honden-dag met keurmeesters
Godelieve de Wit Bazelmans en Hartmut Mohr,
lezingen over DNA-tests, Mean Kinship en Populatie
Management, een kynologische braderie en workshops. De dag wordt afgesloten met een feestelijke
barbecue.
Op zondag 21 augustus zijn er een keurmeestersbijeenkomst, een kampioenschapsclubmatch met keurmeesters Jettie Alberts en Erica Bakker-van de Woestijne, een kynologische braderie en workshops.

Korte geschiedenis Schapendoes
Op 29 juli 1947 werd de Vereniging “de Nederlandse
Schapendoes” opgericht. Drijvende kracht was P.M.C.
Toepoel, bekend van zijn hondenencyclopedie. Zijn
grootste daad in de kynologie was het terugfokken van
de Nederlandse Schapendoes, onder de vlag van “zijn” in
1947 opgerichte rasvereniging. Reeds vier jaar na de
oprichting van de vereniging kwam op 19 mei 1952 de
erkenning van het ras door de Raad van Beheer. Kort
voor 1960 werd het Voorlopig Register van de Schapendoes gesloten. De Bijlage-C kon worden geopend.
Vanaf 1967 is het aantal Schapendoezen snel en regelmatig toegenomen. Het stamboek bevat inmiddels meer
dan 30.000 wereldwijd geregistreerde Schapendoezen,
waarmee het ras is uitgegroeid tot een behoorlijk groot,
stabiel ras. Vereniging “de Nederlandse Schapendoes”
telt anno 2022 ruim 500 leden, en is medeoprichter van
de International Schapendoes Federation (ISF) en de
internationale rasdatabase Doesdata.
Lees meer op www.schapendoes.nl

Spreekuur voorzitter
Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt maandelijks spreekuur.
Normaliter vindt het spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de Raad van
Beheer in Amsterdam, maar er kan ook voor worden gekozen dit online te doen.
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
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FEESTELIJK AFSCHEID LEDEN GESCHILLENCOMMISSIE
Op 29 maart jl. nam de Raad van Beheer afscheid van drie leden van de Geschillencommissie: Lily Waller, Jan Grit
en Jan Koehoorn. Dit afscheid kreeg een extra feestelijk tintje door het uitreiken van Raad van Beheer-erespelden
aan Lily Waller en Jan Grit. De erespelden werden uitgereikt door bestuurslid Els Siebel, portefeuillehouder
juridische zaken.

Jan Grit kreeg de Gouden Erespeld

Jan Koehoorn zette een punt
achter zijn kynologisch carrière

Lily Waller kreeg de Zilveren Erespeld

Het afscheid van de drie leden vond plaats in Maartensdijk tijdens een feestelijk diner. Jan Koehoorn had zitting
in de Geschillencommissie van 24 juni 2017 t/m 4
december 2021. Naast zijn reguliere pensioen is hij ook
kynologisch gezien met pensioen gegaan. Jan is niet
alleen gestopt als lid van de Geschillencommissie, maar

Gouden erespeld
Jan Grit was van 1 september 1995 t/m 4 december 2021
lid van de Geschillencommissie. In 2013 ontving hij al de
Zilveren Erespeld, mede omdat hij toen al achttien jaar
GC-lid was.
Daarnaast is Jan al jarenlang lid van de werkgroep

ook als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor
Belgische Herdershonden.

Fokkerij & Gezondheid en voorzitter van de Rasgroep 4 &
6. Verder is hij bestuurslid van de rasvereniging
Commedia (Mopshond), voorheen ook voorzitter. Hij is
tevens een Bloedhonden-man. Voor zijn verdiensten voor
de kynologie ontving hij de Gouden Erespeld. Jan blijft
actief in de kynologie, dus zijn kennis en ervaring gaan
niet verloren.

Zilveren erespeld
Lily Waller was van 1 mei 2013 t/m 4 december 2021 lid
van de Geschillencommissie, waarvan vele jaren als
voorzitter. Als voorzitter probeerde zij vaak een zaak
minnelijk te schikken. Soms lukte dat, maar soms ook
niet. Voor haar verdiensten ontving zij de Zilveren
Erespeld. Lily is liefhebber van het ras Västgötaspets, en
wil met haar eigen honden een nestje fokken. Zo blijft ze
dus actief binnen de kynologie.

Wij feliciteren de gedecoreerden en bedanken de drie
vertrekkende leden voor hun waardevolle bijdrage aan de
Geschillencommissie.

OP ZOEK NAAR EEN
KEURMEESTER? GA NAAR
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u
daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde keurmeesters? Kijk
dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde
keurmeesters van ons land bij elkaar. U kunt zoeken op achternaam
en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op
rasgroep en op ras.
Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

Houden van honden
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JAARLIJKSE NESTKEURING NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE
Op 9 april jl. organiseerde de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje haar jaarlijkse nestkeuring op het terrein
van de Apeldoornse Kynologenclub. Tijdens deze dag worden de nesten beoordeeld op exterieur en karakter en
wordt een verslag opgemaakt van het totale nest, alsmede een keuringsverslag van elke deelnemende hond.
Ondanks het Hollandse weer (wind, hagel, regen) werd het een geslaagde dag.
Margo Kleinjan van de Vereniging Het Nederlandse
Kooikerhondje: ‘Dit jaar waren alle nesten geboren in
2020 aan de beurt. Om deze honden bij elkaar te krijgen
zijn we afhankelijk van onze fokkers, die hun kopers
hiervoor moeten motiveren en uitnodigen. Dat is goed
gelukt, er deden in totaal 78 pups en 37 ouderdieren
mee. De keuring vond plaats op een buitenlocatie, zodat
er naast de keuring ook de mogelijkheid was om workshops Hoopers en Fun in Balance te volgen.’

vereniging dit onderzoek voor een gereduceerd bedrag
aan. En zo wordt op deze dag onder het motto “We zijn er
nu toch” een groot aantal honden onderzocht, in totaal
maar liefst 33. Margo: ‘Wij werken hiervoor goed samen
met dr. Bjorn Meij, die deze onderzoeken al heel wat
jaren doet. Dit jaar hebben we de screening voor het
eerst geheel via de Raad van Beheer laten administreren.
Na een goede voorbereiding voor wat de administratie
hiervoor betreft, konden we concluderen dat het allemaal
prima verlopen is!’

Patella luxatie
Op deze dag biedt de vereniging ook altijd de mogelijkheid om de honden op patella luxatie te laten onderzoeken. Margo: ‘Wij vinden het belangrijk inzicht te
krijgen in de verspreiding van patella luxatie binnen ons
ras. Hiervoor moeten er zo veel mogelijk honden onderzocht worden, en niet alleen toekomstige fokdieren.’
Om de stap voor eigenaren van honden waar niet mee
gefokt gaat worden wat kleiner te maken, biedt de

Houden van honden

17

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 4 | april 2022

Raadar

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!
We krijgen regelmatig vragen van beginnende fokkers die in contact willen komen met ervaren fokkers om hen
te helpen. Dat kan hulp zijn met kennis maar bijvoorbeeld ook ondersteuning en aanwezigheid bij een dekking of
bevalling. We zijn constant op zoek naar ervaren fokkers die hierbij willen helpen!
Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de
‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet
landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal
aangeboden kan worden.
Ervaren fokkers gezocht!
Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 150 deelnemende
fokkers die hun hulp aan aspirant-fokkers ter beschikking
stellen. Dat moeten er zeker meer worden, dus doen we
oproep aan ervaren fokkers: meld je aan en steun andere
fokkers... en de rashond! Delen onder fokkers wordt zeer
op prijs gesteld! Kijk ook op onze website.

VEILING EERSTE KISTJE MEISCHOL VOOR HULPHOND
NEDERLAND
Hulphond Nederland is dit jaar het goede doel van de jaarlijkse veiling Eerste Kistje Meischol op Urk, die wordt
gehouden op maandag 22 mei aanstaande. De opbrengst is bestemd voor de hulp van Hulphond Nederland
aan mensen met een trauma. De veilingmeester wordt bijgestaan door oud-commandant der strijdkrachten en
ambassadeur van Hulphond Nederland, Peter van Uhm.
Het betreft een Amerikaanse veiling: als je een bedrag
biedt, moet je dat ook betalen. Het systeem gaat niet uit
van het hoogste bod, maar telt alle geboden bedragen bij
elkaar op tot een eindbedrag. Degene die het laatste bod
uitbrengt, ‘wint’ de veiling en daarmee een mooie prijs:
het eerste kistje meischol. Zo’n bieding kan aardig
oplopen: in 2019 bracht de veiling maar liefst 142.000
euro op voor het goede doel.
Bent u erbij?
Ook u kunt hierbij aanwezig zijn! Een unieke kans voor een
kijkje achter de schermen bij de Urker Visafslag, en uiteraard het op een bijzondere wijze steunen van Hulphond
Nederland. Alle aanwezige organisaties en particulieren
kunnen zich aanmelden voor de aansluitende netwerklunch
en eventueel een rondleiding door de visafslag.
Wilt u bij de veiling aanwezig zijn? Meld u dan aan via
p.blickman@hulphond.nl of via 06-46340226.

Houden van honden
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Een van de kerntaken van de Raad van Beheer is het beheer van het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Met
het uitgebreide en geavanceerde IT-systeem IT4Dogs verwerken wij de inschrijving van zo’n 40.000 rashondenpuppy’s per jaar, inclusief allerlei uitslagen op het gebied van gedrag, gezondheid, werk, sporten en exterieur. Een
uniek systeem waar we trots op zijn, maar dat wij ook nog verder willen uitbouwen. Hiervoor zijn wij voor 32 uur per
week op zoek naar een

FUNCTIONEEL BEHEERDER/PRODUCT OWNER (M/V)
Ben je op zoek naar een gevarieerde baan? Schakel je moeiteloos tussen de rol van functioneel beheerder en
product owner en draai je je hand niet om voor af en toe een nieuw project? Lees dan snel verder.
Waar je aan werkt
→ Je kent onze systemen door en door en zorgt voor het beheer, onderhoud en verbeteren van onze IT-organisatie.
→ Je beheert onze backlog en vertaalt gebruikerswensen naar user story’s, stemt deze af met onze
ontwikkelpartner en begeleidt dit tot en met de release.
→ Je werkt samen met collega’s om van projecten een succes te maken.
Profiel
Wij denken dan aan iemand die:
→ brede interesse en affiniteit heeft met IT;
→ goed kan luisteren naar collega’s en klanten;
→ analytisch en nieuwsgierig is en (werk)processen snel doorziet;
→ proactief en zelfstandig kan werken;
→ op hbo-werk- en denkniveau functioneert met enkele jaren relevante werkervaring.
Wat bieden wij?
Een uitdagende en gevarieerde baan in een non-profitorganisatie met open cultuur, waarin collega’s er samen een
succes van maken. Naast een marktconform salaris bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:
→ goede pensioenregeling;
→ 25 vakantiedagen en 6 ATV-dagen (fulltime);
→ mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het volgen van cursussen en trainingen;
→ enthousiaste collega’s om mee samen te werken.
Interesse?
Wij ontvangen graag voor 11 mei aanstaande je sollicitatiebrief en CV per e-mail: personeelszaken@raadvanbeheer.nl,
gericht aan directeur Rony Doedijns. De eerste sollicitatiegesprekken houden we in de week van maandag 16 mei.
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Rony Doedijns, telefoon (06) 30598917.
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De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) van de Raad van Beheer bestaat uit vijf commissieleden en is onder
meer verantwoordelijk voor alle zaken rondom de opleiding en nascholing van Kynologisch Instructeurs en de
geaccrediteerde aanbieders. De leden van de CKI hebben naast een algemene belangstelling voor opleidingen,
ook affiniteit met de lokale kynologie, opleidingen specifiek gericht op gedrag en leerprincipes, en op hondensporten. De CKI is op zoek naar een enthousiast

Commissielid CKI (m/v)
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een vertegenwoordiger van de lokale kynologie die de passie en bereidheid heeft om zich in te zetten
voor de kynologisch instructeur. De commissie vergadert regulier vier keer per jaar in Woudenberg of online en
organiseert daarnaast nog bijeenkomsten van allerlei aard die met opleidingen te maken hebben. Daarnaast
worden lopende en ad hoc zaken onderling met elkaar besproken en zo mogelijk afgehandeld.
Wat vragen wij?
Als lid van de Commissie Kynologisch Instructeur beschik je over de volgende opleiding en capaciteiten:
→ kynologisch instructeur benoemd door de Raad van Beheer of aan het studeren hiervoor;
→ affiniteit met opleiding Kynologisch Instructeur;
→ in staat om beslissingen door te voeren zonder enige vorm van persoonlijk belang;
→ in staat om te gaan met democratische besluitvorming; een commissiebesluit waar jij anders over denkt moet je
naar buiten toe kunnen verdedigen en uitdragen.
Interesse?
Stuur dan uiterlijk 15 mei aanstaande een e-mail naar cki@raadvanbeheer.nl, waarin je aangeeft waarom jij denkt
de geschikte kandidaat te zijn voor deze vacature.
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen neem je contact op met de afdeling Opleidingen (CKI) van de Raad van Beheer of
met één van de bestaande commissieleden, bereikbaar via cki@raadvanbeheer.nl.

Zoek de verschillen
HOND
UIT EEN
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOMHOND!

ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:
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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. Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

26 mei 2022:

18 juni 2022:

Dag van de Hond 2022 met als thema
Kind & Hond op meerdere locaties (en
data) door het land, zie
www.dagvandehond.nl
Algemene Ledenvergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor 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.
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.

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:
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