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DRIE GEMEENTEN STRIJDEN OM DE TITEL ‘MEEST
HONDVRIENDELIJKE GEMEENTE’
De Raad van Beheer en de Hondenbescherming lanceerden dit jaar een nieuw initiatief: de uitreiking van de
titel Meest Hondvriendelijke Gemeente van Nederland! Vanaf maart 2022 hebben wij u gevraagd gemeenten te
nomineren. Inmiddels zijn er drie gemeenten als beste uit de bus gekomen: Dronten, Heemstede en Teylingen. Tot en
met 2 oktober aanstaande kunt u op één van deze drie gemeenten stemmen.
Waar keken we naar?
Bij de beoordeling van de genomineerde gemeenten
keken we naar een aantal factoren. Zo is het voor iedere
hondenliefhebber van groot belang dat er in zijn gemeente
een goed hondenbeleid wordt gevoerd. Wij zijn tegen de
heffing van hondenbelasting 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.
Dit beleid moet niet alleen gericht zijn op voldoende
faciliteiten, zoals hondenpoepafvalbakken en gratis
poepzakjes, maar ook op het creëren van een acceptabel
aantal veilige losloop- en uitlaatgebieden. Ook is een
specifiek beleid tegen bijtincidenten een groot pluspunt.
Daarnaast vinden we het essentieel dat er een echte
dialoog is tussen de gemeente, hondenbezitters en
niet-hondenbezitters om eventuele problemen samen op
te lossen. Tot slot vinden we het een meerwaarde als er
binnen de gemeente een hondenschool actief is.
Op bijna al deze aspecten scoren de drie genomineerde
gemeenten uitstekend. Het is nu aan u om ons de
winnaar te helpen aanwijzen.
Hoe nu verder?
We hebben de afgelopen weken in Dronten, Heemstede
en Teylingen videofilms gemaakt, die u op onze Facebook-pagina kunt bekijken. De video’s laten zien hoe er
in de drie gemeenten met honden (en hun eigenaren)
wordt omgesprongen. Ons verzoek aan u is om de film
van de gemeente die u de beste vindt, te ‘liken’. Dat kan

We maakten afgelopen weken opnamen in de drie gemeenten.
Op de foto Cocker Spaniel Syb, die de gemeente Teylingen
verkende met een GoPro-camera op zijn rug

tot en met 2 oktober aanstaande op onze Facebook-
pagina of op de Facebook-pagina van de Hondenbescherming. (De video’s zijn bij het verschijnen van deze
Raadar nog niet alle drie klaar. De laatste zal vanaf 28
september op Facebook te vinden zijn.)
Telling
Uw mening, uitgedrukt in een ‘like’ voor de meest hondvriendelijke video, telt voor een derde mee in de eindbeoordeling.
De stem van de speciale jury – bestaande uit deskundigen
van zowel de Hondenbescherming als de Raad van Beheer
– telt voor twee derde mee. We hopen op uw stem!
Ga naar onze Facebookpagina en like de gemeente van
uw keuze
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HOND2022: GENIETEN VAN
DE MOOISTE HONDEN!
Van 25 tot en met 27 november organiseert de Raad
van Beheer in de WTC Expo te Leeuwarden het
evenement HOND 2022, met de Fryslân Cup, de Dutch
Winner Show en een grote Agility-sportwedstrijd als
eyecatchers. Organisatoren Mark Wisman en Rony
Doedijns zijn blij en trots: ‘HOND2022 komt geheel
tegemoet aan de wensen en behoeften van onze leden,
exposanten, fokkers, sporters en het grote publiek!’
lees verder op p. 3
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Hoe ziet HOND2022 er globaal uit?
Mark: “Het wordt echt hét hondenevent van het jaar voor
exposanten en fokkers: een spannende competitie met
een scala aan unieke Winner-titels, dubbel CAC en CACIB,
kwalificatie voor Crufts, enzovoort.”
Rony: “De kern van het geheel wordt inderdaad gevormd
door de hondenkeuringen in zo’n 35 ringen. Kwaliteit is
het sleutelwoord: de expositieringen zijn ingericht met
tapijt op de vloer, met mooie ringzuilen, fraai gedekte
ringtafels enzovoort. Daarnaast hebben we voor het grote
publiek een mooi programma met demonstraties van
sporten, dansen en werken met honden. Daarbij hebben
we voorrang gegeven aan initiatieven uit onze eigen
ledenkring. Ook komt er weer een Rashondendorp, met
stands van rasverenigingen die hun ras promoten, maar
ook stands waar je allerhande accessoires voor de hond
kunt kopen. Bij dit alles besteden we uitgebreid aandacht
aan gezondheid en welzijn van honden.”
Hoe groot gaat het evenement dit jaar worden?
Rony: “We hebben een eerste inschrijvingstermijn tegen
een lager vroegboektarief gehad, die eind augustus al ruim
1.200 inschrijvingen uit circa tien landen heeft opgeleverd.
We verwachten op basis van onze eerdere ervaringen
uiteindelijk wel zo’n 5.000 inschrijvingen uit circa 25
landen. Het wordt echt wel flink omvangrijk. Exposanten
kunnen nog online via www.onlinedogshows.eu
inschrijven tot uiterlijk 11 november 2022 of wanneer het
maximumaantal honden is bereikt.”
Zijn er nog primeurs te melden?
Mark: “De Fryslân Cup, de eendaagse show op vrijdag
25 november, is een primeur. Deze nieuwe show hebben
we een naam gegeven die past bij de locatie. Het ziet er
immers naar uit dat we in Leeuwarden blijven met het
evenement, en dan is dit een logische naam.”
Rony: “Niet te verwarren met de Holland Cup, die voorheen aan de Winner Show gekoppeld was. Die blijft ook
bestaan, maar wordt jaarlijks wisselend door verschillende
grote hondenshows in Nederland georganiseerd.”
Mark: “Een andere primeur dit jaar is dat we een grote
door Royal Canin gesponsorde Agility-wedstrijd aan het
event koppelen. Zeker voor het grote publiek een zeer
aantrekkelijke competitie. Daarnaast bieden we rasverenigingen voor het eerst de mogelijkheid om tijdens
HOND2022 hun kampioensclubmatch te houden – de
zogeheten Specialties. Niet iedere rasvereniging kan
zo’n match voor honden van één ras op een eigen
terrein organiseren, dus bieden we hen nu deze mogelees verder op p. 4
Houden van honden

3

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 10 | september 2022

Raadar

lijkheid. Hierdoor zijn er voor deze rassen drie tentoonstellingen, en kan een hond in één weekend Nederlands
(Jeugd/Veteranen) Kampioen worden!”
Jullie spelen sterk in op de wensen en behoeften vanuit
de kynologie…
Rony: “We hebben heel goed geluisterd naar de feedback die we in de loop der jaren op de Winner Show
hebben gekregen. We hebben nu een solide basis voor
een geslaagd evenement: een toplocatie, gratis parkeren
met volop ruimte voor campers – veel buitenlandse
exposanten en bezoekers komen per camper –, lagere
inschrijfgelden, facilitair alles goed op orde.”
Mark: “We hebben alle ruimte gecreëerd om een
geweldig evenement neer te zetten. We zijn er trots op
dat ons dat is gelukt en dat laten we zien met een nieuw
elan en een nieuwe uitstraling. En we gaan het de
komende jaren verder uitbouwen tot een groots kynologisch, maar óók een groots publieksevent.”

Organisatoren Rony Doedijns (links) en Mark Wisman

De WTC Expo is een ideale locatie voor het evenement

Klopt het dat Rony de voorzittershamer heeft overgedragen aan Mark?
Rony: “Dat klopt. Als voorzitter ben je kapitein op een schip:
jij hebt het overzicht, hakt knopen door en neemt moeilijke
beslissingen. Ik heb het gedaan van 2009 tot en met 2021.
Ruim tien jaar, tijd voor nieuwe ideeën. Mark heeft ervaring
met het organiseren van grote shows, zoals die van Zwolle.
Niet voor niets heeft hij als Raad van Beheer-bestuurder de
portefeuille tentoonstellingen. Hij kent het klappen van de
zweep, maar kijkt ook net even anders tegen dingen aan.
Dat is leuk om te ervaren.”
Mark: “We wilden ook graag dat Rony, als gerenommeerd
internationaal allround keurmeester, weer raskeuringen op
de Winner Show zou kunnen gaan doen. Dat was in dertien
jaar niet gebeurd, omdat hij dat als voorzitter niet kon doen.”
Rony: Dat klopt, als keurmeester heb je volledige focus
op de honden die je keurt, en kun je niet tegelijkertijd
leiding geven aan zo’n groot evenement. Dus de raskeuringen op de Winner Show heb ik vanaf 2010 aan
anderen overgelaten.”
Mark: “Op HOND2022 keurt Rony alle drie de dagen,
doet de Beste van de Nederlandse rassen en de Best In
Show-keuring – de finale zeg maar. Rony was zelf het
meest verrast door deze eervolle benoeming, want hij
wist van niets. Anders dan voorgaande jaren was hij
immers niet meer betrokken bij de samenstelling van de
keurmeesterlijst. Dat was nu de verantwoordelijkheid van
het Raad van Beheer-bestuur, waarbij we onze rasverenigingen hebben uitgenodigd om keurmeesters voor te
lees verder op p. 5
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ophilia en vervult ze een aantal

llende rasverenigingen.

dragen. En Rony – met veel plezier – terug hebben
gekregen in de rol van ras- en BIS-keurmeester.”
Dank aan onze partners
HOND2022 wordt mede mogelijk gemaakt door onze
partners en sponsors. Zonder hun geweldige steun
zouden we een evenement van deze omvang niet kunnen
organiseren. Hartelijk dank aan alle partners en sponsors!
Dat belooft een mooi spektakel te worden. Waar kun je
tickets boeken?
Mark: “Inschrijven kan online via www.onlinedogshows.eu.
Daar kunnen bezoekers ook entreetickets kopen. Leuk om
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te weten: op deze website publiceren we minimaal een
week van tevoren statistieken en tijdschema’s zodat het
publiek precies kan zien welke rassen waar gekeurd
worden. Zeker voor mensen die honden van hun favoriete
ras willen zien, of mensen die een hond willen aanschaffen,
is dat natuurlijk erg handig en prettig.”
Rony: “Die oproep doen we sowieso: ben je op zoek naar
een hond en wil je de allermooiste rashonden in actie zien
en met onze fokkers in gesprek, breng dan zeker een
bezoek aan HOND2022. Daar vind je praktisch alle
rashonden die er momenteel te vinden zijn!
Het complete interview met Rony Doedijns en Mark Wisman
staat in magazine Onze Hond dat eind oktober verschijnt.

IN MEMORIAM HANS Müller
Op 8 september jl. overleed Hans Müller, internationaal keurmeester en
voorzitter van de Zwitserse Kennelclub SKG.
Van 1984 tot 2013 was Müller voorzitter van de FCI, de internationale rashondenkoepel. Voor dit extreem lange voorzitterschap ontving hij (tot nog toe als enige)
de titel ere-voorzitter van de FCI. Hans Müller was een charismatisch man, een
geboren leider en een echte gentleman in zijn aanpak. Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

n vooraanstaande persoonlijkheid
nd. De kennel van Groevenbeek
weest, waarbij de honden zowel
eld over uitstekende kwaliteiten
zien is Janny actief geweest.
kadviescommissie van de
shond, secretaris van Rasgroep
ndse kynologische pers en vele
e haar sporen in de kynologie
met de Gouden Erespeld en
Drentsche Patrijshond. Op dit
Drentsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
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Nu
€ 19,95!

Boek:
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nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN
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UITREIKING GOUDEN EN ZILVEREN ERESPELD VAN DE
RAAD VAN BEHEER

FOTO: KYNOWEB/ERNST VON SCHEVEN

Op 3 september jl. vond in Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de jaarlijkse uitreiking van de Raad van Beheer
Erespelden plaats. Buitengewoon verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen
en worden voorgedragen door collega-kynologen. Voorzitter Hildeward Hoenderken van de Raad van Beheer
verrichtte de officiële handelingen.
fokker, keurmeester en bestuurder, en naar Wim Kluiters
Er werden dit jaar drie Gouden en twee Zilveren Eresvoor zijn verdiensten als bestuurder van de Nederpelden uitgereikt. De Gouden Erespeld ging naar Anja
landse Barsoi Club. De Zilveren Erespeld ging naar Tony
Verbeek-de Neef voor haar jarenlange inzet als fokker
Groenendijk voor zijn grote staat van dienst als geresen keurmeester voor onder meer de Labrador Retriever; pecteerd fokker.
naar Tom Roozen onder meer voor zijn verdiensten als
Allen van harte gefeliciteerd!

Erespelddragers van links naar rechts Tom Roozen (goud), Wim Kluiters (goud), Anja Verbeek-de Neef (goud) en Tony Groenendijk (zilver). In het midden voorzitter Hildeward Hoenderken.

Houden van honden
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IN MEMORIAM KONINGIN ELIZABETH
Op 8 september jl. overleed de Engelse koningin Elizabeth, hartstochtelijk rashondenliefhebber. Hieronder het In
Memoriam van de voorzitter van de Engelse Kennelclub.
“De Kennel Club sluit zich aan bij de miljoenen die
rouwen om het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Als een van de meest honden liefhebbende
monarchen in de geschiedenis zal haar rol als beschermvrouwe van The Kennel Club enorm worden gemist.
Corgi’s
De koningin was een wereldberoemde hondenliefhebber,
vooral bekend om haar Welsh Pembroke Corgi’s. Op haar
achttiende kreeg ze van haar vader haar eerste Corgi,
Susan. Dit was het begin van bijna 80 jaar Corgi’s in de
koninklijke huishouding. Ze zouden haar op vele reizen
vergezellen tijdens haar lange regeerperiode. De
koningin stopte met fokken in 2015 en kreeg haar laatste
twee pups in 2021.
Hondenliefhebber
De koningin bezocht Crufts in 1969, waar ze werd rondgeleid en daar de Engelse Springer Spaniel ontdekte.
Tony Allcock OBE, voorzitter van The Kennel Club: “De
koningin was een fervent hondenliefhebber. Ze was erg
geïnteresseerd in de gezondheid van Corgi’s en nam het
fokken van haar honden zeer serieus. De koningin bezat
ook Spaniels en was bekend bij leden en personeel van
The Kennel Club vanwege haar betrokkenheid bij veldproeven, waarbij ze vaak evenementen bijwoonde op
haar landgoed in Sandringham. Daar was ze altijd
buitengewoon vriendelijk voor zowel de honden als de
exposanten.

Beschermvrouwe
We zijn erg dankbaar voor haar rol als beschermvrouwe
door de jaren heen en de toewijding aan de honden waar
ze zo veel van hield. De koningin belichaamde de liefde
en genegenheid die onze natie koestert voor honden.”

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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GEDELEGEERDE FRANS JANSEN KRIJGT FCI-ONDERSCHEIDING
Tijdens een bijeenkomst van de FCI Gebruikshondencommissie met de gedelegeerden op 12 september jl., nam de
Nederlandse gedelegeerde Frans Jansen afscheid. Hij was meer dan vijftien jaar voorzitter van de commissie en werd
hiervoor onderscheiden met de Gouden Speld van Verdienste van de FCI. Ook werd hij tot erevoorzitter benoemd.

Uitreiking van de Gouden Erespeld van de FCI door de
nieuwe voorzitter Robert Markschläger.

De gehele FCI Gebruikshondencommissie

TERUGBLIK OP DRIE ZOMERSE LEDENSESSIES
De drie zomerse ledensessie zitten er alweer op. Het is duidelijk dat veel leden gebruikmaken van de gelegenheid
om in ongedwongen sfeer met elkaar te kunnen discussiëren. Bestuurslid Frans Krijbolder blikt kort terug.
Ja, natuurlijk zijn er ideeën geopperd, natuurlijk was er
kritiek op het functioneren van het bestuur en het bureau,
natuurlijk was er een goede, informele sfeer, en ja
natuurlijk doet het bestuur er iets mee… Het kan alleen
niet allemaal tegelijk en niet alles is technisch/financieel
haalbaar. Maar alle highlights uit de zomerse (wat was het
warm!) ledensessies liggen op tafel. Wanneer er tijdens
de zomerse ledensessies een idee is ingebracht, dan
wordt dat besproken en zo mogelijk geïmplementeerd.
Communicatie
Omdat in- en externe communicatie een rode draad
was door alle ledensessies, hebben we besloten een
apart gremium in het leven te roepen dat uitsluitend
over externe communicatie gaat praten met de leden
van de Raad van Beheer. Daartoe volgt zeer binnenkort de uitnodiging.
Normenmatrix
De opkomst van de sessies was het grootst op de avond
dat het verenigingsfokreglement werd besproken. Daar
werden veel ervaringen tussen verenigingen uitgewisseld. “Hoe gaat dat bij jullie…?” was een veelgehoorde
vraag en ook natuurlijk kwam dan het ‘waarom’ om de
hoek. Juist tijdens deze sessie werd duidelijk dat er grote

behoefte
bestaat aan de
normenmatrix,
die veelvuldig
ter sprake
kwam.
De Algemene
Vergadering
heeft besloten dat de normenmatrix pas kan worden
ingevoerd wanneer alle rasverenigingen hun gegevens
– na goedkeuring door hun eigen ledenvergadering –
hebben ingeleverd. Het zou goed zijn als dit besluit werd
heroverwogen. Qua invoering en het uittesten van de
IT-systemen en werkwijzen is het sowieso raadzaam om
niet met alle rassen tegelijk te starten. Tevens heeft de
praktijk laten zien dat in het voorbereidende traject een
goede interne afstemming binnen de verenigingen veel
tijd in beslag neemt.
Volgend jaar
Voor volgend jaar hebben we nog geen data, maar we
gaan wel door met deze informele bijeenkomsten. Het
wordt immers als heel positief ervaren, dat het onderling
contact tussen bestuur en leden op iets lossere wijze
wordt onderhouden. Tot volgende zomer!

Houden van honden
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STAMBOOMPUP IN HUIS? WERK MEE AAN DE AANPAK VAN
MALAFIDE HONDENHANDEL
Het ExpertiseCentrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht startte in 2020 een onderzoek naar het
wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit onderzoek helpt bij het tegengaan van import van te jonge pups
naar Nederland en daarmee de malafide hondenhandel. Er is nog steeds behoefte aan deelnemers, dus worden
fokkers en nieuwe pup-eigenaren opgeroepen mee te helpen!
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare methode om
de leeftijd te bepalen van pups. Deze
informatie kan gebruikt worden in de strijd
tegen de illegale import van te jonge pups.
Grote en kleine honden
Het tandenproject is een groot succes,
voornamelijk door de deelname van veel
rashondenfokkers en -eigenaren. Inmiddels telt de dataset 662 honden van meer
dan 125 rassen. Veel dank aan alle deelnemers! De reuzenrassen en de honden van hele kleine
rassen zijn echter nog minder goed vertegenwoordigd.
Daarom doet het expertisecentrum nogmaals een oproep

aan rashondeneigenaren van alle rassen
(groot en klein!) om mee te werken aan
het tandenproject. Deelnemers sturen,
zodra hun hondje 10 weken oud is, via
WhatsApp twee keer per week een foto
van het gebitje van de pup en geven het
gewicht door.
Meedoen?
Bent u in bezit of verwachting van een
rashondenpup tussen de 10 en 20 weken
oud? Meldt u zich dan aan via het formulier van de Universiteit Utrecht, dan wordt er zo snel
mogelijk contact opgenomen. Aanmelden kan via
www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling.

Speciale
aanbiedin
g

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

55,50

Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

Houden van honden
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GESLAAGDE DAG VAN DE WERKHOND
Op zaterdag 20 augustus jl. organiseerden de Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) en de Commissie
Werkhonden (CWH) in De Camp in Woudenberg alweer voor de derde maal de Dag van de Werkhond. Sprekers
waren dr. Esther Hagen-Plantinga, prof. Paul de Vos, Marianne Krediet en Bianca Verweijmeren.
Hoewel het de laatste dag was van de schoolvakanties,
waren 89 kynologisch instructeurs op de dag afgekomen
en waardeerden de inleiders en lezingen met hoge
cijfers. Een geslaagde dag derhalve, waarbij veel nieuwe
informatie werd gedeeld die de instructeurs in hun lessen
kunnen gebruiken.
Voeding
De dag was bedoeld als nascholing voor kynologisch
instructeurs. De eerste lezing werd verzorgd door
dr. Esther Hagen-Plantinga en prof. Paul de Vos. Esther
gaf een overzicht van de samenstelling van voeding en
hoe dit een positieve uitwerking kan hebben op honden.
Ze eindigde met het belang van voedselvezels voor
gezondheid van honden, waarop Paul de Vos een
overzicht gaf van hoe darmbacteriën gebruikmaken van
voedselvezels en hier gezonde producten van maken om
gezondheid van mens en dier te stimuleren. Onder
andere het belang van darmbacteriën voor afweer en
mentale gezondheid werd behandeld.
lees verder op p. 11

Maar liefst 89 kynologisch instructeurs bezochten de dag...
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Pakwerktraining
Marianne Krediet behandelde het effect op de werkende
hond van de verschillende trainingsmethoden binnen
appèl en pakwerk. Haar conclusie: wat je nodig hebt bij
IGP is uitstekende core stability, goede proprioceptie
(vermogen je eigen lichaam waar te nemen), kracht in
voor- en achterhand, lenige wervelkolom, goede coördinatie bij snelheid en uithoudingsvermogen tijdens de
oefening, en een goede warming up en cooling down. Het
belang van aanspanning van spieren bij honden legde zij
duidelijk uit en demonstreerde zij aan de hand van een
balansoefening bij de menselijke cursisten in de zaal.
Bij Marianne Krediet kwam het publiek ook fysiek in actie

Positief trainen
Tot slot gaf Bianca Verweijeren een eigen en nieuwe blik
op het positief trainen van honden. Ze gaf vele handvatten voor het positief opbouwen van vaardigheden
voor honden in het algemeen. Evenwichtig trainen met je
hond, leermethodes juist toepassen en aandacht
besteden aan emoties. Hoe beloon je, hoe laat je je hond
weten hoe goed hij het doet? Positief teamwork staat
centraal, heel veel trainen en oefenen is belangrijk,
waarbij je ook rekening houdt met de fysieke conditie
van je hond.
De Dag van de Hond werd gesponsord door onze partner
Royal Canin.

LEZING ‘DE BORDER TERRIER VAN OORSPRONG TOT HEDEN’
Op zondag 23 oktober aanstaande verzorgt fokker en keurmeester Elly Weggemans op uitnodiging van de
Nederlandse Border Terrier Club (NBTC) de lezing ‘De Border Terrier van oorsprong tot heden’.
Elly (zie foto hieronder) is opgegroeid met Border Terriers en is ook fokker en keurmeester van het ras. Een echte
specialist dus, die vanuit eigen ervaring veel kan vertellen over het ras. Kortom, een interessante en leuke lezing voor
iedereen die een Border Terrier heeft of erover nadenkt om er een te nemen!
→ Locatie: De Camp in Woudenberg
→ Aanvang: 10.30 uur (zaal open
10.15 uur)
→ Kosten: leden € 7,50 en nietleden € 15,00 (incl. koffie en thee)
→ Inschrijven via de website van de
NBTC of via een e-mail naar
lezingdeborderterrier@
borderterrier.nl.

Houden van honden
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2022
25, 26 & 27 november
Keuringen, demonstraties, workshops, wedstrijden, shopping en meer...

Het evenement voor hondenliefhebbers

DUTCH WINNER SHOW

Twee internationale hondenshows voor alle rassen

Fryslân Cup

Vrijdag 25 November 2022
Alle rassen CAC/CACIB show

Dutch winner

131ste Dutch Winner Show
Zaterdag 26 November FCI groep 1,3,6,9,10
Zondag 27 November FCI groep 2,4,5,7,8 en Best in Show
Met Dutch Winner titles & Crufts 2023 Qualiﬁcation!

KOM EEN
KIJKJE NEMEN
OP DE MEEST
KLEURRIJKE
HONDENSHOW
VAN EUROPA

www.winnershow.nl
Founded by

Partners in sport
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Help mee!

meldpunt
meldpunt

HET BESTE
VOOR UW PUP.
HET BESTE
VOOR U ALS
FOKKER!
Download

NU!

Want via ons Eukanuba Fokker
waarderingsprogramma spaart u
automatisch voor mooie prijzen,
cadeaus óf korting op het hele
assortiment Eukanuba voeding.
Wat u daarvoor moet doen?
Registreer u nu voor de
GRATIS Eukanuba Puppy app!

erfelijke aandoening
aandoening
erfelijke

Een rashond met epilepsie of een
erfelijke aandoening?
Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

Meer weten?

Ga naar eukanubabreederclub.nl

Maand Gratis Verzekeren
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 8 en 20 weken oud zijn, mag
u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven.
U draagt op die manier de beestjes verzekerd over.
Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de
mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van
een verzekering.

Voordelen voor u

Voordelen voor het baasje

Uw pups verzekerd over

De pup is per overdrachtsdatum een

dragen, een veilig gevoel

maand gratis verzekerd met een Petplan

Een cadeautje van u voor

Basis pakket (exclusief chipvergoeding).

uw klant

Een geruststellende gedachte!

Als dank voor uw hulp

Geheel vrijblijvend zonder verdere

spaart u bij iedere

verplichting

aanvraag voor een

Bij verlenging van de proefmaand

vergoeding

ontvangt het nieuwe baasje een
gepersonaliseerde penning cadeau

Houden van honden

Binnen het Petplan fokkersprogramma kan je er naast
Petplan Maand Gratis
Verzekering ook voor kiezen
om een Petplan Goede Start
mee te geven.

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren
en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand.
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Honden voor Honden-Loop voor het goede doel
Speciaal voor de opvang van oude en kwetsbare honden organiseert de Koninklijke Hondenbescherming
op zondag 2 oktober aanstaande in Baarn de tweede editie van de Honden voor Honden Loop. Tijdens deze
sponsorloop kunt u met (of zonder) uw trouwe viervoeter een mooie wandeltocht van 5 of 10 kilometer lopen, met
als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor de opvang van oude en kwetsbare honden.
Voorafgaand aan de wandeling biedt de organisatie
diverse workshops aan, kunt u met de hond op de foto,
een karikatuurtekening van uw trouwe viervoeter laten
maken en allerlei producten en accessoires kopen voor uw
hond. Als deelnemer ontmoet u daarnaast ook vele andere
hondenliefhebbers. Kortom: een leuke dag voor u én uw
hond waarop u zich samen inzet voor oude en kwetsbare
honden! Schrijf u in op www.hondenvoorhondenloop.nl.
Opvang seniorenhonden
De Hondenbescherming zet zich al meer dan 110 jaar in
voor het welzijn van alle honden in Nederland. De organisatie deelt kennis over honden met professionals en
particulieren. Op landelijk en regionaal niveau neemt de
Hondenbescherming actief deel aan het opstellen en
beïnvloeden van wet- en regelgeving om het welzijn van
de hond te waarborgen. Ook vangt de organisatie al meer
dan 25 jaar seniorenhonden op, die in reguliere asielen
vaak geweigerd worden wegens de vaak specifieke en
dus kostbare zorg die zij nodig hebben.

In deze collage ziet u de honden die de Hondenbescherming
de eerste maanden van dit jaar heeft opgevangen

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

HOND
UIT EE
N
G O ED
N ES
KIES E T?
E
STAMB N
OOM
H O N D! -

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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Deze cartoon van Wim Stevenhagen troffen we aan in de catalogus van Hondententoonstelling Maastricht. We vonden hem zo
leuk en zo waar, dat we hem graag met onze lezers delen!

VOOR DE AGENDA: ZOMERKAMPEN RAAD VAN BEHEER
YOUTH IN 2023
Terwijl we nog aan het nagenieten zijn van alle leuke momenten die we dit jaar op de Raad van Beheer Youth
Zomerkampen hebben beleefd, zijn we alweer bezig met volgend jaar!
Ook in 2023 gaan we natuurlijk weer op kamp. We zitten
alweer vol ideeën en wensen en we hebben de nieuwe
data nu al bepaald:
→ Zomerkamp 8 tot en met 13 jaar: 14 en 15 augustus
2023

→ Zomerkamp 13 tot en met 21 jaar: 17 t/m 19 augustus
2023. (Ben je 13, dan mag je zelf kiezen aan welk kamp
je deelneemt.)
Meer informatie over locatie, inschrijving en andere zaken
volgt later. Voor nu kun je deze data vast in je agenda zetten!

Houden van honden
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INTERNATIONAL CUP FOR WATERWORK DOGS 2022
Op 3 en 4 september jl. werd op camping De Betuwe in Kesteren de International Cup For Waterwork Dogs 2022
gehouden. Deelnemers uit verschillende landen kwamen naar ons land om deel te nemen aan deze cup. Het werd
een geweldig weekend, ondanks het uitblijven van succes voor Team NL.
Ook al was het voor Nederland niet heel succesvol, toch
kijkt de organisatie terug op een tweetal geweldige
dagen. Voor Team NL, dat tijdens de zaterdag training
prachtige dingen liet zien, zat het er op de zondag
gewoon niet in. Het laat zien dat je een hond nooit kan
dwingen tot een superprestatie. Natuurlijk was er teleurstelling bij het team, maar deelname aan dit mooie
evenement was op zich al een mooie prijs en smaakte
naar meer! Dus wie weet…

Winnaars
Lange tijd was het erg spannend welk individueel team
en welk land de beste resultaten zou hebben. Aan het
eind van de mooie, lange, warme, maar vooral sportieve
finaledag was het Italië dat zowel de individuele als de
landenprijs in de wacht sleepte.

Lees verder op p. 17

FOTO: WWW.CAMPINGBETUWE.NL

FOTO’S KYNOWEB/RON BALTUS

Reddingzwemmen, de hond moet
een drenkeling in veiligheid brengen

Houden van honden

16

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 10 | september 2022

Raadar

Al zwemmend een drenkeling op sleeptouw...

De winnende landen Italië (midden), Duitsland (links) en Frankrijk

De honden gaan in het water vanaf een klein bootje

Individueel
1. Claudio Cazzaniga en Mave (Italië)
2. Rinaldo Scateni en Otello (Italië)
3. Uwe Traxel en Fly (Duitsland)
Landenklassement
1. Italië
2. Duitsland
3. Frankrijk

De te winnen trofeeën...

De International Cup For Waterwork Dogs van 2023 zal
worden gehouden in Italië. Op het YouTube-kanaal van
de Raad van Beheer en op www.kynoweb.com vindt u
een sfeerimpressie van deze prachtige dagen.
Houden van honden
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VERNIEUWDE OPLEIDING EXTERIEUR & BEWEGING
Op 3 september is er een nieuwe opleiding Exterieur & Beweging (E&B) gestart met veertien enthousiaste cursisten.
Het merendeel hiervan wil straks gaan doorstromen naar het keurmeesterschap. De E&B-docenten kijken ernaar uit om
de cursisten te helpen bij dit deel van dat traject. In dit artikel meer over de nieuwe aanpak van deze opleiding.
Zoals aangekondigd in de Raadar Special van 17 juni
2022 verandert er een aantal zaken bij de opleiding E&B.
Zo zijn er een paar onderdelen uitgehaald en verplaatst
naar het vervolgtraject. Ook is er een aantal onderdelen
toegevoegd aan de opleiding. Zo wordt er bijvoorbeeld
meer aandacht besteed aan (controle van) het gebit. Ook
is er meer aandacht voor het beoordelen van honden in
stand en beweging. Daarnaast zijn er dit jaar voor het
eerst tussentijdse evaluaties toegevoegd als onderdeel
van de opleiding.
Competentieprofielen
Bij deze tussentijdse evaluaties wordt er met de cursisten
gesproken over hoe het tot nu toe gaat. Daarnaast wordt
er gekeken naar de competenties van de cursist. Om
deze evaluaties vorm te geven hebben Dick Baars en
Marion ten Cate in opdracht van het bestuur drie competentieprofielen vastgesteld: voor de cursist E&B, voor de
aspirant-keurmeester en voor de exterieurkeurmeester.
Tijdens de E&B zal natuurlijk het competentieprofiel van

cursist E&B als leidraad worden gebruikt. De andere
twee competentieprofielen zijn van toepassing als
iemand doorstroomt naar het vervolgtraject.
Wilt u weten of u de juiste competenties heeft om exterieurkeurmeester te worden? Kijk dan op onze website.
Traject naar keurmeesterschap
Bent u na het lezen van de competentieprofielen geïnteresseerd in de opleiding tot exterieurkeurmeester? Volg
dan de modules van de Basiscursus Fokken en Houden
van honden (BFH) en de cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). U kunt de cursussen volgen bij een
kynologenclub of rasvereniging. De modules staan
tevens op onze website, voor zelfstudie.
Heeft u beide cursussen met goed gevolg doorlopen,
dan kunt u zich opgeven voor de E&B-opleiding. Deze
start meestal in september. Als u slaagt voor de E&B-opleiding, komt u in aanmerking voor het vervolgtraject om
aspirant-keurmeester te worden.

NIEUW NATIONAAL
ERKEND RAS: ODIS
Nederland heeft er een nieuw
nationaal erkend ras bij: de Odis,
een Oekraïens ras. Honden van
dit ras worden ingeschreven in
het Voorlopig Register (VR) van
het NHSB. De Odis heeft vanaf
nu dezelfde mogelijkheden als de
honden die zijn ingeschreven in
het NHSB, maar kan zonder FCIerkenning op shows alleen het
CAC behalen en niet het CACIB.
Natuurlijkheid en elegantie zijn de
stamboomkenmerken van de Odis.
Klein formaat, gemak van zorg, vriendelijkheid,
vermogen om te trainen, speelsheid en tegelijkertijd niet
opdringerig, maken de Odis een ideale gezinshond. De
schofthoogte voor teven is 35 cm, voor reuen 37 cm. De
hond heeft een lange, dikke vacht (7-15 cm), met een

verzwaarde bovenvacht. De hoofdkleur is wit. Ook de
aangegeven standaard fawn, grey en gevlekte kleuren
zijn welkom. Er zijn voor het ras tot nog toe geen genetische aandoeningen bekend.

Houden van honden
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP DOG DANCE KOMT ERAAN!
Op 15 en 16 oktober vindt in Vries het Nederlands Kampioenschap Dog Dance plaats. Plaats van handeling is
de indoor trainingshal van Zoe’z Indoor Dog Fun. Het is het eerste Nederlands Kampioenschap onder auspiciën
van de Raad van Beheer en volgens het nieuwe reglement. Keurmeesters zijn Charlie Westrin en Kerstin Eklund,
beiden afkomstig uit Zweden.
In dit weekend strijden de deelnemers om de titel
Nederlands Kampioen in de divisies Heelwork to Music
en Freestyle. Wie wil, kan dit bijzondere kampioenschap
als toeschouwer gratis bijwonen en kennismaken met

deze veelzijdige en spectaculaire hondensport. Een
prachtige gelegenheid, nietwaar?
Kijk op onze website voor meer informatie

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

Houden van honden
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VERENIGING DE NEDERLANDSE SCHAPENDOES VIERT
75-JARIG BESTAAN
In het weekend van 19 t/m 21 augustus vierde Vereniging de Nederlandse Schapendoes (VNS) haar 75e verjaardag.
De officiële opening werd op vrijdagmiddag verricht door voorzitter Cindy Kerssemeijer. Raad van Beheervoorzitter Hildeward Hoenderken reikte het VNS-bestuur een mooie oorkonde uit met daarbij de prachtige massief
zilveren jubileumpenning.
De VNS werd opgericht op 29 juli 1947, door onder
anderen de bekende kynoloog en drijvende kracht achter
de Schapendoes, P.M.C. Toepoel. De feestelijke receptie
om het 75-jarig bestaan te vieren werd gehouden bij de
KC Pampus in Almere. De Duitse schrijver en keurmeester
Hartmut Mohr presenteerde de vertaling van zijn boek ‘de
Nederlandse Schapendoes’. Het eerste exemplaar werd
uitgereikt aan oud VNS-voorzitter Bart Meinema, die op de
dag van oprichting van de vereniging werd geboren.
Internationaal
Op zaterdag was er de Jonge Honden Dag met achttien
nesten van in totaal 96 pups, die met hun ouders
werden voorgebracht om de fokkerij van het afgelopen
jaar te bekijken. De dag werd afgesloten met een
gezamenlijke barbecue.
Op zondag werd de Jubileumclubmatch gehouden met

Bestuur Vereniging Nederlandse Schapendoes, met uiterst
rechts Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken

113 deelnemers uit Denemarken, Zweden, Noorwegen,
Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en natuurlijk
Nederland. Het werd een geslaagd, internationaal feest.

IN ONZE HOND VAN KOMENDE MAAND: ONZE OPLEIDINGEN
In het hondenmagazine Onze Hond van komende maand staat een
uitgebreid artikel over de opleidingen die de Raad van Beheer aanbiedt.
Van de Basiscursus Fokken en houden van Honden tot de opleiding tot
exterieurkeurmeester. Op dit moment optimaliseren we de opleidingen,
om ze nóg beter aan te laten sluiten op de actuele kwaliteitseisen en
wetenschappelijke inzichten. In dit artikel de stand van zaken.

RAADAR XL

RAADAR XL

Tekst: Jan Dobbe

lijkheid te bieden om voor maximaal twee modules online
examen af te leggen – met uitzondering van de module
Anatomie & Basis Bewegingsleer, die uitsluitend in een
fysieke setting geëxamineerd kan worden.

Opleiding Exterieur en Beweging

Raad van Beheer optimaliseert
kynologische opleidingen
De Raad van Beheer biedt een aantal kynologische opleidingen aan, variërend van de
Basiscursus Fokken en houden van Honden tot de opleiding tot exterieurkeurmeester. Op dit moment optimaliseren we de opleidingen, om ze nóg beter aan te laten
sluiten op de actuele kwaliteitseisen en wetenschappelijke inzichten. In dit artikel de
stand van zaken.

Basiscursus Fokken en houden van Honden en
Voortgezette Kynologische Kennis
Het opleidingstraject van de Raad van Beheer begint met de
Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), gevolgd
door de opleiding Voortgezette Kynologische Kennis (VKK).
Beide cursussen worden momenteel herzien.
De Basiscursus Fokken en houden van Honden biedt
basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil
weten. Hij vormt een goede basis voor vervolgopleidingen
binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of
kynologisch instructeur. De cursus is modulair opgbouwd
en bestaat uit de modules Erfelijkheidsleer (basis), Voortplanting, Gezondheid rond het nest, Wetten en regels,
Gedragsleer en Voeding en verzorging. Je kunt per module
examen doen.
De vervolgopleiding Voortgezette Kynologische Kennis
(VKK) gaat verder waar de BFH is geëindigd en zorgt
voor meer verdieping. Dat betekent dat je kennismaakt
met Anatomie en Basis Bewegingsleer, Fysiologie, Rassenherkenning en Terminologie, Kennis van Showreglementen, Embryologie en Histiologie en Erfelijkheidsleer
(gevorderden).
Herziening
Op dit moment worden beide opleidingen herzien. Ze
worden aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke
inzichten en zullen beter aansluiten op de dagelijkse
praktijk. Doel van de nieuwe opzet is om de cursist mee te
nemen in het verhaal. We beginnen bij de hond als geheel
en van daaruit gaan we steeds dieper de materie in.
Hierdoor wordt het een logisch verhaal en wordt het
makkelijker om de verbanden tussen de verschillende
modules te zien.

De Raad van Beheer werkt hard aan deskundigheidsbevordering. Deze toehoorders volgen een sessie van onze Kennis Tour Exclusief.

Overgangsregeling
Zodra alle modules definitief zijn aangepast, zullen de
huidige BFH- en VKK-opleiding in één keer worden
vervangen. Om verwarring te voorkomen krijgen ze een
nieuwe naam en komt er een overgangsregeling om de
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op basis
van de ervaringen bij het online examineren voor de
VKK-opleiding hebben we besloten kandidaten de moge-

In deze cursus leer je om de anatomie en de beweging van
een hond te beoordelen. Uitgangspunt is niet een rashond
maar een fictieve ‘standaardhond’. Je leert om een hond naar
de maatstaven van deze standaardhond te beoordelen,
zowel in stand als tijdens het bewegen. Ook leer je hiervan
een verslag te schrijven.
Je kunt deze vervolgopleiding volgen zodra je de vooropleidingen BFH en VKK hebt afgerond. De opleiding Exterieur
en Beweging die in september 2022 is gestart, heeft een
aantal wijzigingen ondergaan. Zo werd er tot nu toe uitgebreid stilgestaan bij de bouw van de hond, het gangwerk en
het schrijven van het keuringsverslag. Ook werd uitgebreid
aandacht besteed aan het keurmeesterschap, ethiek, en
gezondheid van de hond tijdens het keuren. Daarnaast was
een cursist die geslaagd was voor de E&B-opleiding automatisch aspirant-keurmeester. Daar komt nu verandering in.
Belangrijkste wijzigingen
In de praktijk blijkt dat niet alle deelnemers aan de E&Bopleiding keurmeester willen worden, maar dat veel
mensen deelnemen omdat ze graag meer willen weten over
het beoordelen van exterieur en beweging van de hond.
Ook blijkt in de praktijk dat de overgang van de opleiding
E&B naar het doen van een rasexamen erg groot is. Om
kandidaten hier beter op voor te bereiden is er een nieuw
aspirant-keurmeestertraject vastgesteld.
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe opzet van de
E&B zijn:
• meer aandacht voor de bouw van de hond en het
gangwerk;
• meer aandacht voor het beoordelen van de hond in
stand en beweging;
• meer aandacht aan het beoordelen van het gebit en het
benaderen van honden;
• ethiek, gezondheid en keurmeesterschap verhuizen
naar het nieuwe aspirant-keurmeestertraject;
• invoering van een digitaal vragenuurtje;
• invoering tussentijdse evaluatie en groepsevaluatie;
• E&B-geslaagden zijn niet automatisch meer aspirantkeurmeester, maar kunnen doorstromen naar het
vervolgtraject voor aspirant-keurmeester

Opleiding tot exterieurkeurmeester
Het nieuwe opleidingstraject voor exterieurkeurmeester
wordt momenteel ontwikkeld. Het zal onder andere
bestaan uit een motivatiegesprek, een aantal lesdagen en het
toewijzen van een coach. Bij dit traject staan we uitgebreid
stil bij het keurmeesterschap, het opgeven voor en deelnemen aan rasexamens, de voorbereiding op het rasexamen en
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Lees het artikel in Onze Hond of op onze website
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Kennis Tour: Verantwoord actief met je hond
Op donderdag 25 augustus jl. hield Ronald Mouwen in Woudenberg voor de tweede maal
zijn Kennis Tour-lezing ‘Verantwoord actief met je hond’. De deelnemers aan de sessie
gaven een 8,3 voor de inhoud van de lezing en een 8,5 voor de spreker.
Ronald Mouwen is dierenarts, chiropractor
en actief in Agility als loper, instructeur en
keurmeester. Hij heeft zich gespecialiseerd
in het verbeteren van de fitheid van
sporthonden, en ontwikkelde een sportfitkeuring. Regelmatig geeft hij lezingen over
sportfysiologie en in zijn praktijk begeleidt
hij voornamelijk sporthonden in hun
revalidatietraject na blessure of operatie.

Ook geeft Ronald les aan de Agility
Campus (agility instructeursopleiding) en
is hij een van de oprichters en van het
onlineplatform voor fitte honden en
sporthonden: www.fitdogprogram.com.
Vanuit deze praktijk gaf Ronald zijn
toehoorders veel kennis, tips en trucs
mee voor het sporten met je hond.

Overige Kennis Tour-sessies in 2022
Sessiethema’s

Spreker

Datum

Locatie

Gangwerk in beweging

Rob Douma en
Dick Rutten

Zaterdag 29
oktober

Schimmel1885, Woudenberg
Ochtend en middagsessie

Juridische ondersteuning vd
niet-bedrijfsmatige fokker

Linda Joosten

Donderdag 10
november

Den Durpsherd, Berlicum
Aanvang 20.00 uur

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 dierenziekenhuizen in heel Nederland ondersteunen dit onderzoek.

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.

Meer weten? Vraag het uw dierenarts, of ga naar
www.diergeneeskunde.nl/genetica
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VERSLAG EUROPEAN OPEN FCI OBEDIENCE ‘JOOP DE REUS
MEMORIAL CUP’
Op 20 en 21 augustus jl. werd bij KC Rotterdam het European Open FCI Obedience gehouden, ook wel de ‘Joop
de Reus Memorial Cup’ genoemd. Het werd een geslaagd festijn, aldus het verslag van de Zwitserse keurmeester
Hanspeter Jutzi (vertaling Ton Hoffmann). Voor Nederland werd Kelly Albers met Heiko van Falibano eerste in Klasse 1.
naast vele uitmuntende oefeningen ook een paar combinaties die niet hun gewoonlijke niveau bereikten.
Zondag
Op zondag keurde ik drie oefeningen van de klasse 3. De
beide ringen lagen naast elkaar en waren alleen door
een band op de bodem gescheiden. De organisatie had
voor oefening 6 (Box) een bijzondere moeilijkheid
uitgedacht: Cirkel en box waren langs de ringafscheiding
naar de tweede ring opgesteld. Zo kwamen toch tamelijk
veel honden, in plaats van in de box, terecht rond de
pionnen in de naastgelegen ring. Bij deze oefening werd
duidelijk welke honden het begrip “Box” begrepen
hadden.

Winnares werd de Zwitserse Renate Tribus

‘Aan de vooravond van het evenement zijn we gezond en
wel uit Zwitserland aangekomen bij KC Rotterdam. Een zo
groot en overzichtelijk terrein voor een hondenclub heb
ik tot dusver zelden gezien. De infrastructuur van de KC
Rotterdam is ideaal voor dit soort evenementen. Een
grote campingweide, voldoende en schone douches en
toiletten als ook een kantine met een zeer goede kok. KC
Rotterdam en het team van Gerlinde Dobler hadden alles
perfect georganiseerd. Iedereen (deelnemers, keurmeesters, stewards, helpers) wist precies wat hem of haar te
doen stond.
Hondvriendelijk
‘De omgeving rond het terrein van de KC Rotterdam
was een paradijs voor onze vijf Border Collies. Er zijn
veel wandelroutes met en zonder water, en de honden
kunnen bijna overal loslopen. Andere wandelaars,
joggers, fietsers en ruiters hebben zich niet aan de
loslopende honden gestoord en bovendien is Nederland een uiterst hondvriendelijk land.’

Zaterdag
Op zaterdag keurde ik de oefeningen van de klassen 1 en
2. De wedstrijd vond plaats in twee ringen, gescheiden
door schapengaas. Hierdoor was de afleiding natuurlijk
zeer groot en vooral de jonge en onervaren honden
hadden moeite geconcentreerd te werken. Zo waren er

Winnaars
Winnaar overall werd de Zwitserse Renate Tribus met
Border Collie Absinth’s Catch me if you can.
Klasse 1
1. Kelly Albers met Border Collie Heiko van Falibano NL
2. Nathalie Pinard met Border Collie Ottawa av Super
Norway des Légendes Lorraines FR
3. Naima de Luca met Border Collie Bordercollieranch
Erynlithepower IT
Klasse 2
1. Anna Herzog met Border Collie Halligalli Knockout VK
2. Nathalie Pinard met Border Collie Norway of Emilie FR
3. Chantal Eickhoff met Border Collie Bee Eickhoff DU
Klasse 3
1. Renate Tribus met Border Collie Absinth’s Catch me if
you can ZW
2. Anja Knudsen met Border Collie Highlander Alfa
Fortuna DM
3. Martina Francescon met Border Collie Ace of Heartlight IT
Landenteams
1. Engeland
2. Duitsland
3. Italië
lees verder op p. 23
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Prijsuitreiking
Op beide dagen vond een waardige prijsuitreiking
plaats. Als een licht conservatieve keurmeester, heb ik
de volksliederen van de verschillende winnaars gemist.
Het European open/Joop de Reus Memorial cup is na de
wereldkampioenschappen het 2e belangrijkste internationale Obedience-evenement in Europa. Ondanks de
belangrijkheid was de sfeer gemoedelijk, de deelnemers waren onder elkaar op ieder moment vriendelijk,
fair en zeer bereidwillig elkaar te helpen. Zo stel ik mij
een groot Obedience-evenement voor en het zou mooi
zijn als dit ook tijdens wereldkampioenschappen weer
het geval zou zijn!’

De top-3 van de landenteams: 1. Engeland, 2. Duitsland en
3. Zwitserland

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:
→ 5 - 6 november Dogshow Bleiswijk, Hazerswoude-Dorp
Alle rasgroepen, CAC/CACIB
→ 25 november Fryslân Cup, Leeuwarden
Alle rasgroepen, CAC/CACIB

→ 26 - 27 november Winner Show, Leeuwarden
Alle rasgroepen, CAC/CACIB
→ 17 - 18 december Kerstshow, Gorinchem
Alle rasgroepen, CAC/CACIB

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

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!
We krijgen de laatste tijd 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 170 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

Houden van honden

23

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 10 | nummer 10 | september 2022

Raadar

KORT VERSLAG WERELDKAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE
IN DENEMARKEN
Van 22-26 juni jl. werd in het National Equestrian Centre Vilhelmborg te Århus, Denemarken, het
Wereldkampioenschap FCI Obedience gehouden. Een kort verslag van coach Cor van Dort en deelnemer Dew
Driessen.
de selectiedagen maakten. Al met al was het weer een
mooi evenement en wat super dat er een aantal Nederlanders waren komen supporteren!

De Nederlandse deelnemers vlnr: Marjolein van Rotterdam
(met River), coach Cor van Dort, Dew Driessen (met Caelin)
en Ellen van Dort (met Jino en Jayden)

Het National Equestrian Centre Vilhelmborg is een prachtige paardensportlocatie, maar leent zich ook prima voor
de hondensport. Het WK werd gehouden in de hoofdmanege. Buiten deze manege kon worden getraind, alsmede
in een kleinere naastgelegen manege. Ieder land kreeg
maar liefst een uur trainingstijd. Heel fijn, want normaliter
krijgen deelnemers maar zo’n drie minuten per persoon.
Nederlanders
Marjolein van Rotterdam liep op de eerste dag met haar
hond River als eerste van de Nederlanders, maar door een
blessure van haar hond moest zij haar wedstrijd vroegtijdig
beëindigen. Ook Dew Driessen liep op dag één, met haar
hond Caelin (zie haar persoonlijk verslag). Dew vertegenwoordigde ons land voor de eerste keer. Ellen van Dort
liep met haar beide honden op dag twee. Met Jino startte
ze en iets later liep ze met haar hond Jayden.
Finale
De finale, die altijd wordt gelopen door de beste twintig
deelnemers, was mooi om naar te kijken. Je kunt dan
goed zien dat zo’n WK ook een mentaal spelletje is. Zo
maakten sommige finalisten nu fouten die ze niet tijdens

Persoonlijk verslag Dew Driessen
‘Caelin is mijn zwart-witte
Border Collie van 5 jaar
oud en vanaf jonge
leeftijd zijn wij aan het
trainen. Na een bezoek
aan het WK FCI Obedience in 2018 in Ermelo
wist ik zeker dat ik hierin
verder wilde. Inmiddels
vraag ik hulp aan internationale instructeurs, train
ik wekelijks bij KC Zeist
en op verschillende
andere plekken. Verandering van omgeving is belangrijk voor de wedstrijden. Je weet nooit exact wat je
gaat tegenkomen.
‘De kwalificatie voor het WK verliep niet vlekkeloos.
We lagen goed op schema totdat ik een knieblessure
opliep bij het skiën. Minimaal achttien maanden
revalidatie en minimaal drie maanden zeer beperkt
lopen. Gelukkig kreeg ik dispensatie om met een
brace te lopen en was ik voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden weer voldoende op de been. Een
week voor het WK heb ik voor het eerst weer zonder
brace gelopen en getraind. Het was ontzettend
spannend, maar het ging!
‘Op het WK was Caelin danig onder de indruk van de
omgeving. De groepsoefeningen gingen lang niet
slecht, maar bij het individuele programma was het
anders. Toen we de ring inliepen merkte ik al dat ze te
veel met de omgeving bezig was. Hierdoor was het
volgen onvoldoende en slopen er veel slordige foutjes
in de oefeningen. We zijn met 202,25 punten op de 86e
plaats geëindigd. Aan mij de taak ervoor te zorgen dat
ze volgend jaar met meer vertrouwen de ring ingaat. We
hebben nog zo’n negen maanden om daar te komen.
Reken maar dat we het weer gaan proberen!’
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OPEN DAG BIJ HULPHOND NEDERLAND
Op 1 oktober aanstaande organiseert Hulphond Nederland van 10.00 tot 16.00 uur een open dag bij hun
trainingscentrum in Herpen. Die dag kan iedereen die geïnteresseerd is komen kijken hoe de organisatie
hulphonden opleidt voor hun mooie en belangrijke werk.
Gedurende de dag worden er diverse demonstraties en
presentaties gegeven. Voor de goede orde vermelden
we dat u geen eigen hond mee kunt nemen naar de open
dag. Graag uw begrip daarvoor.
Kijk voor meer informatie en het programma op de
website van Hulphond Nederland.
Toegankelijkheidscampagne
Hulphond Nederland voert momenteel tevens een gezamenlijke campagne met KNGF Geleidehonden onder de
titel ‘Een hulphond is Welkom’. Doel is een gedragsverandering aan de deur te bewerkstelligen. De start van de
campagne vond plaats op horecabeurs Gastvrij Rotterdam,
die van 19 tot en met 21 september jl. werd gehouden. Het

probleem in de horeca is immers het grootst: één op de
drie mensen met een hulphond wordt wel eens geweigerd
bij een eet- of drinkgelegenheid.
Voor meer info kijk op www.eenhulphondiswelkom.nl.

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

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

HOND
UIT EE
N
G O ED
NES
KIES E T?
E
N
STAMB
OOM
H O N D! -
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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.

29 oktober 2022: 	Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk in
Beweging’, De Schimmel 1885 te

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.

Woudenberg
10 november 2022: 	Kennis Tour-sessie ‘Juridische ondersteuning van de niet-bedrijfsmatige
fokker’ in Berlicum
25-27 november 2022: HOND2022, WTC Expo Leeuwarden

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:

Houden van honden

