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Nieuwe huisstijl, NIEUW GEZICHT RaaDaR
U ziet het, de Raadar heeft een nieuw gezicht gekregen!
Dat heeft alles te maken met de nieuwe huisstijl van de
Raad van Beheer. En die heeft weer alles te maken met de
nieuwe koers die de organisatie is ingeslagen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van 10 januari werd de nieuwe huisstijl
voor het eerst gepresenteerd.
Uitgangspunten en toelichting

De Raad van Beheer is volop in beweging. Bij een nieuwe
koers hoort een nieuwe identiteit en een nieuw beeldmerk.
We werken met passie aan de passie van anderen. Daarom
laat het nieuwe logo ondubbelzinnig zien waar we voor
staan: houden van honden! En in het nieuwe logo is het
‘oude’ hondje in beweging gekomen.
Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl kunt u al zien op
www.houdenvanhonden.nl en op de Facebook- en
Twitterpagina’s van de Raad van Beheer. Behalve op onze
nieuwjaarsreceptie was de nieuwe huisstijl ook al te zien op
de Hond van het Jaar Show van 11 januari. Daar prijkte hij
op de bedrijfswagen, onze nieuwe stand, nieuwe folders en
rolbanners.

De bedrijfsauto in nieuwe huisstijl.

De nieuwe vlag in top bij het Spant!

De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ingevoerd. Dat betekent
dat we middelen pas vervangen als de oude op zijn of
aan vervanging toe zijn. Op deze manier houden we de
kosten minimaal. Gezien de lange traditie van het oude
logo, het staande hondje, zullen we dit bij enkele klassieke
traditionele uitingen nog in stand houden. Denk hierbij aan de
legpenningen en de erespelden.
In een speciale video vertellen we over de nieuwe koers.
Bekijk de video hier.
Wij wensen u veel kijkplezier!

Mooi kado van het ontwerpbureau aan de Raad: de
stijlelementen van de huisstijl met een knipoog
gekoppeld aan grote meesters: Piet Mondriaan,
Henri Matisse en Piet Zwart
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ADVIES OVER CHIPPEN, VACCINEREN EN EU
DIERENPASPOORT
Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de
nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van
identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen
nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie,
terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.
De Raad van Beheer volgt bij haar planning de
(internationale) richtlijnen, die adviseren dat honden op
de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties
ontvangen moeten hebben. Om te bepalen wat voor de
hond(en) het beste vaccinatieschema is, adviseren wij
altijd met uw dierenarts te overleggen.

2. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden,
kan een reeds gemaakte afspraak voor vaccinatie 		
bij de dierenarts beter verzet worden tot na 			
identificatie door de Raad van Beheer.

Advies Raad van Beheer voor vaccinatie in relatie tot

4. Als de eigenaar niet met de pup naar het buitenland 		
reist, bestaat nog de mogelijkheid dat de dierenarts 		
een vaccinatieboekje meegeeft in plaats van het EU-		
dierenpaspoort.

identificatie

1. Fokkers wordt geadviseerd zo veel mogelijk mee
te werken aan een vlotte afhandeling van de 			
stamboomprocedure, dat wil zeggen:
Tijdig insturen en controleren van dekaangifte 		
		
en geboorteformulieren.
Tijdige betaling van de factuur nestaangifte.
Verzet geplande afspraken met de buitendienst 		
		
van de Raad van Beheer niet, zodat we een 		
		
optimale routeplanning en bezoekfrequentie 		
		
behouden.

3. Voor uitzonderlijke gevallen kunnen pups die nog 		
niet gechipt zijn wel gevaccineerd worden, maar zal 		
er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt 		
voor de administratieve afhandeling en de afgifte
van het EU-dierenpaspoort (dit is ook de benadering 		
KNMvD).

“Fikkie, ga af !”
17 mei 2015 • Sport & Spel

www.dagvandehond.nl

AFSCHEID LEa ROSEN
Op 17 december jl. nam het Amsterdamse kantoor van
de Raad van Beheer op feestelijke wijze afscheid van
collega Lea Rosen (70), administratief medewerkster op
de afdeling Stamboekhouding.
Na een dienstverband van ruim 33 jaar gaat Lea heerlijk
van haar pensioen genieten. Ter ere van haar afscheid
was er ’s ochtends gebak en een mooie afscheidsspeech
van collega Karin Monk. ’s Avonds was er, mede ter
gelegenheid van de kerstviering, een gezamenlijke
barbecue met alle collega’s.
Al met al werd het een heel gezellig afscheidsfeest.
Wij zullen Lea missen en danken haar hierbij nogmaals
hartelijk voor haar enorme inzet en betrokkenheid in de
afgelopen 33 jaar!
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Dag van de Hond 17 mei 2015
De voorbereidingen voor de vijfde Dag van de
Hond zijn in volle gang. Na het grote succes van de
eerste vier edities – gemiddeld meer dan veertig
deelnemende locaties door heel Nederland, totaal bijna
32.500 bezoekers in vier jaar en meer dan honderd
publiciteitsberichten in de pers – gaan wij er samen met
onze leden en alle hondenliefhebbers weer een succes
van maken.

“Fikkie, pak bal!”

De jaarlijkse online poll voor de keuze van het
campagnebeeld 2015 gaat binnenkort live. U kunt dan tot
1 februari 2015 stemmen, waarna op 2 februari het door u
gekozen campagnebeeld bekend wordt gemaakt.
Dat is ook meteen het startsein voor de
promotiecampagne.
Het thema van deze vijfde Dag van de Hond is ‘Sport &
Spel’. Er zal dus speciale aandacht zijn voor alle vormen
van sport en spel tussen hond en baas.

17 mei 2015 • Sport & Spel

www.dagvandehond.nl
Vanaf medio februari worden de deelnemende
locaties vermeld op www.dagvandehond.nl

INTERIM-SPORTCOMMISSIE VaN STaRT
Op 23 december jl. was de startbijeenkomst van de
interim sportcommissie van de Raad van Beheer. Deze
commissie heeft als taak het lopende jaar de sporten
operationeel te houden, het Kynologisch Reglement ten
aanzien van sporten te beoordelen en wijzigingen voor
te stellen, commissievormen te bespreken en definitief
vorm te geven, taakbeschrijvingen en protocollen op te
stellen om de gewenste structuur te ondersteunen, en
het seizoen 2016 voor te bereiden.
Namens de Raad van Beheer waren aanwezig
bestuursvoorzitter Gerard Jipping, portefeuillehouder
sporten Marc Valk, directeur Rony Doedijns en
medewerker sporten Anne Plomp.
Vanuit Agility namen Ton van de Laar, Janne Lise de Boer,
Martijn Servaas, Gert Meerholz en Diana van Bree deel.
Vanuit FCI Obedience waren aanwezig Ton Hoffmann,
John van Hemert, Danielle Stoutjesdijk, Rob VandenBerg
en Sjoerd Sijmonsma.
Voor het onderdeel Flyball, tot slot, waren Remko

Jansen en Diane Verhagen aanwezig. Inmiddels zijn
Sonja de Cock en Aad Hack voor de commissie Flyball
aangetrokken.

De Raad van Beheer heeft alle vertrouwen in de
interim-commissie en zal u onder andere via de
Raadar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
omtrent de sporten. De afdeling Sporten kunt u
bereiken via e-mail: sporten@raadvanbeheer.nl. Onze
medewerker sporten Anne Plomp is werkzaam op
maandag, donderdag en vrijdag.
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KWESTIE: INZET MEERDERE DEKREUEN
Binnen de kynologie bestaat al lang de wens om
meerdere dekreuen voor één dekking te kunnen
gebruiken. Op dit moment staat het Kynologisch
Reglement meerdere dekreuen niet toe, terwijl dit
uit oogpunt van verbreding van de genenpool wel
wenselijk is.
Het bestuur van de Raad van Beheer bekijkt dan ook
zeker de mogelijkheid om het Kynologisch Reglement
hierop aan te passen en zal, indien wenselijk, met

een voorstel hiertoe richting de Algemene Vergadering
komen.
Op dit moment is het toelaten van meerdere
dekreuen ook technisch nog niet haalbaar. Omdat alle
bedrijfsprocessen zo veel mogelijk geautomatiseerd
worden en op termijn ook de huidige database (Darwin)
vervangen zal worden door een moderne database, zal
dit in de toekomst wel mogelijk worden.
Wij houden u op de hoogte.

Van harte aanbevolen: Crufts
Van 5 tot en met 8 maart 2015 vindt weer ‘the world’s
largest dog show’ plaats: de Crufts in Birmingham,
Engeland.
Met meer dan 200 rassen, 22.000 honden en 400
verkoopstands een waar fenomeen en een bezoek meer
dan waard.

Meer informatie vindt u op www.crufts.org.uk

PROTOCOLLERING PaTELLa LUXaTIE
De wens om patella luxatie te protocolleren bestaat al
geruime tijd. Afgesproken is dat dit zou gebeuren voor
het einde van 2014 en dat is gelukt. Er is een protocol
opgesteld, dat echter eerst nog met de werkgroep
Fokkerij & Gezondheid zal worden besproken.

Daarna zal het bestuur een besluit nemen en zullen
de voorbereidingen starten om het administreren
van patella luxatie mogelijk te maken. Zo zullen er
bijvoorbeeld formulieren gemaakt moeten worden en
zullen dierenartsen geïnformeerd moeten worden.

Geen pups onder 15 weken naar Duitsland
Ook Duitsland heeft, evenals Nederland en België, de
invoereisen voor jonge dieren aangepast. Alleen dieren
met een geldige rabiësvaccinatie mogen nog naar
Duitsland worden meegenomen. Deze vaccinatie mag
gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en
is pas geldig vanaf 21 dagen na vaccinatie. Voor pups
betekent dit dat ze pas vanaf 15 weken mogen worden
uitgevoerd naar Duitsland.
Onlangs voerden België en Nederland dezelfde regel
in en in een aantal andere EU-landen, zoals in Frankrijk,
Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland,
Denemarken, Zweden en Malta gold hij al eerder.
De maatregel is genomen om insleep van rabiës te
voorkomen. Dit betekent bovendien dat grote aantallen

jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa,
Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn
toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn
en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben. Dit is
belangrijk om rekening mee te houden bij het kopen of
verkopen van een pup uit of naar het buitenland. Zeker
bij pups betekent dit dat een fors deel van de socialisatie
en eerste opvoeding voor rekening van de fokker komt.
Maak hierover duidelijke afspraken als u overweegt
een pup van een buitenlandse fokker te kopen of als
u zelf als fokker pups naar het buitenland zou willen
exporteren.

U vindt de invoereisen van de diverse landen op de
website van het LICG.

Houden van honden
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INFORMATIEaVONDEN OVER ‘BESLUIT HOUDEN VaN
DIEREN’
Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van
kracht. In de Raadar van november, op onze website en
in Raadar XL (Onze Hond) besteedden wij hier uitvoerig
aandacht aan.
Gezien de vele vragen en reacties die desondanks nog
steeds binnenkomen over de nieuwe wetgeving, is de
Raad van Beheer samen met het ministerie van EZ bezig
om hiervoor informatieavonden te organiseren.

Naar verwachting zullen deze uiterlijk februari/begin
maart plaatsvinden.
Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij
onze leden en alle fokkers nader informeren.
Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Telefoon 088 - 0424242.

SUCCESVOLLE HOND VaN HET JaaR IN ‘DE FLINT’

De organisatie, partners, keurmeesters en winnende honden van de Hond van het Jaar 2013 Show.

In ‘De Flint’ in Amersfoort vond op zondag 11 januari
jl. de jaarlijkse Hond van het Jaar Show plaats,
georganiseerd door de Raad van Beheer, Cynophilia,
Eukanuba, het maandblad Onze Hond en Kynoweb.
Met 267 deelnemende honden en een spannende
titelstrijd werd het weer een mooi evenement.

Tevens is er de verkiezing van de beste van de
Nederlandse rassen en de beste veteraan van het jaar. U
vindt alle uitslagen vinden in het nieuwsbericht.
Dtv/MFM, de publieke omroep voor de gemeenten Oss
en Bernheze, besteedde aandacht aan de winnaar.
Bekijk het filmpje hier.

Hond van het Jaar werd Shikoku Yuu-Saiki v.d. Egmato
(fokker/eigenaar Van Veghel, Oss). Hij sleepte de titel
binnen samen met zijn begeleider Gianne Hesselmans.
Reserve Best in Show werd Bearded Collie Beardie
Connections Kenji (Eigenaar M.C.H.B. Otto).
Er wordt op deze show niet op rasniveau, maar op het
niveau van de rasgroep gekeurd. De beste van elke
rasgroep gaat door naar de eindkeuring.

Houden van honden
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NK Speurhonden 2015
In het weekend van 6 en 7 december jl. streden twaalf
honden – elf Duitse Herders en één Mechelse Herder
– met hun geleiders om de eerste kampioensprijs
van 2015. Na een spannende strijd eindigden twee
teams precies gelijk, en waren er twee kampioenen
te bewonderen: Frank Cornelissen met Dunya van het
Heumenland en Frans van Gestel met Victor van de
Koeberg, beide met 187 punten.
De wedstrijd werd onder verantwoordelijkheid van de
Commissie Werkhonden (CWH) georganiseerd door de 		
NBG-vereniging AG Varsseveld e.o.

Zaterdag 6 december

Zondag 7 december

Om 9.00 uur heette Gerard Besselink van de CWH
iedereen welkom, waarna de verschillende lotingen
werden gedaan om te bepalen welke keurmeester
bij welke examenleider, alsmede de verdeling van de
deelnemers in een A- en een B-groep. De spoorleggers
waren vooraf in een A- en B-groep ingedeeld. Voor
hen lag al vast wie welke sporen uit zou lopen.
Om 10.00 uur vertrok men naar de speurvelden.
De weersomstandigheden waren ideaal. Voor de
deelnemers en andere belangstellenden was er een
“cateringwagen” waar druk gebruik van werd gemaakt.
Om 10.30 uur startte de eerste geleider, en het laatste
spoor van de dag werd om 15.00 uur uitgewerkt.
Tevredenheid en teleurstelling wisselden elkaar af. Van
de twaalf honden waren er twee met een onvoldoende
resultaat. Wanneer je een jaar lang naar zo’n
kampioenschap toewerkt, is dat even slikken. Toch waren
er geen klachten over omstandigheden of te moeilijke
terreinen. Aansluitend praatte een 50-tal mensen in de
kantine na en genoot van een heerlijk Chinees buffet.
Tijdens dit buffet werd een video vertoond met een
impressie van de resultaten van de eerste dag.

Na een koude nacht was het toch weer redelijk goed
weer. Onder de deelnemers was de spanning voelbaar.
Vandaag zou de beslissing vallen: Wie wordt er kampioen
en mag naar het EK en WK?
Na twee dagen bleken we twee winnaars te hebben met
precies dezelfde totaalscore, te weten Frank Cornelissen
met Dunya van het Heumenland en Frans van Gestel
met Victor van de Koeberg, beide met 187 punten.
Derde met 181 punten werd Anja Matekovic met Henri ‘t
Palmaleinehof. Na een zeer goede eerste dag (96 ptn.)
was hun score de tweede dag aanmerkelijk lager. Ook
op deze tweede dag waren er weer twee honden met
een onvoldoende resultaat. Terug in de kantine bedankte
voorzitter Ronald Peters van AG Varsseveld e.o. de
mensen die dit evenement mogelijk hadden gemaakt.
Aansluitend werden de prijzen uitgereikt door John
Lijffijt, werkhondenvertegenwoordiger in het bestuur
van de Raad van Beheer. Daarna was er nog ruim de
gelegenheid om na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje.

GEZOCHT: Stagiair VOOR Normenmatrix
De Raad van Beheer is druk bezig met de realisatie
van de Normenmatrix. Zo bekijken we hoe de ICT
ingericht moet worden om alle normen voor de meer
dan 300 rassen in te kunnen vullen en gemakkelijk
aan te kunnen passen. Daarnaast zullen de diverse
Verenigingsfokreglementen bekeken worden om na te
gaan welke eisen hieruit in de Normenmatrix terecht
moeten komen.

Voor dit laatste kunnen wij de hulp van een stagiair
gebruiken (derde of laatste jaar HBO of universiteit).
Vind jij het leuk om een bijdrage aan de gezondheid en
het welzijn van alle rashonden in Nederland te leveren?
Stuur dan een mailtje met je motivatie en curriculum
vitae naar info@raadvanbeheer.nl.

Houden van honden
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‘RaaD HET RaS’: Belgische Herdershond
Tervuerense
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag
van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’.
In samenwerking met Kynoweb plaatsen we een
vertroebelde foto van een rashond en u moet raden
om welk ras het gaat. Onder de inzenders van het
goede antwoord wordt iedere maand een boek verloot:
‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek Kynologische
Kennis 1’.
De rashond van de maand januari was Belgische
Herdershond Tervuerense of Tervuerense Herder. Deze
keer hebben we twee winnaars: Suzanne Klaus en Karen
Wagenaar, beiden uit Alphen aan den Rijn. Suzanne
was de oorspronkelijke winnaar, maar was zo eerlijk
om te vermelden dat het haar eigen hond was op de
foto. Om het eerlijk te houden hebben wij alsnog een
tweede winnaar gekozen en Karen eveneens een prijs
toegekend! Zij krijgen beiden het boek van hun keuze
toegezonden. Gefeliciteerd!

Juiste antwoord januari: Belgische Herdershond
Tervuerense of Tervuerense Herder

Herinnering: Klanttevredenheidsonderzoek
De Raad van Beheer werkt hard aan verbetering van
de dienstverlening aan zijn leden. In dit kader loopt
momenteel een klanttevredenheidsonderzoek, waarvoor
alle aangesloten verenigingen een enquêteformulier

hebben ontvangen. Bij dezen roepen wij onze leden op
de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen en retour
te sturen. Laat weten wat u vindt, dan kunnen wij daarop
sturen. Want uw mening doet ertoe!

Raad van Beheer over vaccineren vs titerbepaling
De Raad van Beheer wordt regelmatig gevraagd om
zijn standpunt ten aanzien van vaccinatie versus
titerbepaling. Hoewel vroeger de sneltests voor
titerbepaling onvoldoende betrouwbaar bleken, lijken
deze de afgelopen tijd in kwaliteit te zijn toegenomen.
Toch is het beleid van de Nederlandse dierenartsen
nog altijd ‘vaccinatie op maat’.
Dit betekent dat de basisvaccinaties in orde moeten
zijn. Als die in orde zijn, kan vervolgens de frequentie
waarin gevaccineerd moet worden omlaag. Het is daarbij
natuurlijke wel belangrijk om de geldigheidsduur van
een vaccinatie in acht te nemen. Bij deelname aan shows
is het belangrijk dat de hond goed beschermd is én

geen andere honden kan besmetten (in de reglementen
staat: voldoende geënt, middels (reguliere) vaccinaties
waarvan de geldigheid aantoonbaar is). Er komen daar
tenslotte veel honden bijeen.
Wanneer de dierenarts aangeeft dat de hond voldoende
beschermd is om ook deel te nemen aan shows,
dan kan een titerbepaling en een verklaring van de
dierenarts gezien worden als bewijs dat de hond
“voldoende gevaccineerd” is. Let wel: de dierenarts
moet ook aangeven hoe lang de hond voldoende
beschermd/gevaccineerd is en zo wordt er dus een
geldigheidstermijn aan de verklaring gekoppeld.
Zie ook het standpunt van de KNMvD
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VaCaTURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
Deze maand hebben wij de volgende vacatures bij
uiteenlopende verenigingen. Voor meer informatie
over de vacatures ga naar
www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
• Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse
Herdershonden (VDH) zoekt (eind)redacteur (m/v)
• KynologenClub Flevoland zoekt trainer
voor ringtraining (m/v)

• KynologenClub Flevoland zoekt penningmeester (m/v)
• Kynologenclub De Hofstad zoekt medewerker
kantine (m/v)
• Kynologenclub De Hofstad zoekt instructeur
Agility (m/v)
• Kynologenverbond Nederland (KVN) zoekt
secretaris (m/v)
• Kynologenclub Weert e.o. zoekt
instructeur ringtraining (m/v)

BENELUX WINNER SHOW 2015
De Benelux Winner wordt gehouden op 28 februari en 1 maart in Groningen en is bovendien aangewezen als extra
selectieshow voor Crufts 2016.
De titels die te behalen zijn geven we hieronder.
BWNL’15 - Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door
het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt
toegekend aan iedere reu en teef, die op een Benelux
Winnertentoonstelling als beste reu/teef van het ras
zijn aangewezen, mits de honden de kwalificatie
‘Uitmuntend’ hebben behaald.
JWNL’15 - Benelux Jeugd Winner/Winster NL, gevolgd
door het jaartal waarin de titel werd behaald: deze
wordt toegekend aan de reu en teef, die op een
Benelux Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als
nummer 1 zijn geplaatst, mits de honden de kwalificatie
‘Uitmuntend’ hebben behaald.
BVWNL’15 - Benelux Veteranen Winner/Winster NL,
gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald:
deze wordt toegekend aan de reu en teef, die op een
Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse
als nummer 1 zijn geplaatst, mits de honden de
kwalificatie ‘Uitmuntend’ hebben behaald.
BNLCh. - Benelux Champion: deze wordt toegekend
aan de hond die drie Benelux Winnertitels heeft
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de drie
Benelux-landen, te weten Nederland, België en
Luxemburg, onder ten minste drie verschillende
keurmeesters.

BNLJCh. - Benelux Junior Champion: deze wordt
toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd
Winnertitels heeft behaald, mits deze prijzen zijn
behaald in twee van de drie Benelux-landen, te weten
Nederland, België en Luxemburg.
BNLVCh. - Benelux Veteran Champion: deze wordt
toegekend aan de hond die twee Benelux Veteraan
Winnertitels heeft behaald, mits deze prijzen zijn
behaald in twee van de drie Benelux-landen, te weten
Nederland, België en Luxemburg.
Meer info en inschrijven

Meer algemene info vindt u hier. Online inschrijven
kan hier.
Sluitingsdatum is 10 februari 2015 of eerder als het
maximumaantal honden is bereikt.
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GOEDGEKEURDE VERENIGINGS-FOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
•
•
•
•

Nederlandse Berner Sennen Vereniging (NBSV)
Nederlandse Briard Club
Nederlandse Sheltie Vereniging
Shar-Pei Club Nederland

• Staffordshire Bullterrier Club Nederland (SBTCN)
• Tibetaanse Mastiff Club
• Vereniging Vrienden Duitse Draadhaar (VVDD)

‘FaIRFOK’ IN DE PRaKTIJK:
OUTCROSS
Een aanzienlijk deel van de gezondheids- en
welzijnsproblemen bij rashonden is het gevolg van een
te kleine genenpool. Dit betekent dat de honden die
voor de fokkerij gebruikt worden, qua erfelijk materiaal
sterk op elkaar lijken en er eigenlijk te weinig variatie is.
Een van de maatregelen om te komen tot een
verbreding van de genenpool is outcross, het inbrengen
van ‘nieuw’ DNA in een ras door middel van het
inkruisen van een ander erkend hondenras in een
bepaald ras.
Inmiddels hebben de Algemene Vereniging voor
Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS) en de De
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
(NVSW) de daad bij het woord gevoegd en succesvolle
outcross toegepast.
Saarlooswolfhond

Voor de eerste outcross is gekozen voor een Zwitserse
Witte Herderreu (ZWH), die is gekoppeld aan een
rastypische Saarlooswolfhondteef. In de nacht van 14 op
15 augustus 2014 werden via keizersnede twee reutjes
en een teefje ter wereld gebracht. Allen wolfsgrauw. Ze
hadden allen een geboortegewicht van rond de 550
gram. Met zes weken werden ze onderzocht door de
dierenarts en alledrie werden kerngezond verklaard.
Het karakter van de outcrosspups is heel rustig, niet van
hun stuk te brengen, nieuwsgierig zoals pups moeten zijn
en sociaal tegenover andere dieren en mensen.

Pups Saarlooswolfhond Outcross.
Foto: AVLS

Wetterhoun

Op 28 december werd bij Limmie van der Woude het
tweede Wetterhoun outcross-nest (vader Grote Poedel)
geboren. Het gaat om zes reuen en drie teven. Allen zijn
ze effen zwart, een paar hebben een witte borstvlek.
Hun gemiddelde gewicht bedroeg 400 gram. Moeder
en kinderen maken het goed. Het eerste Wetterhoun
outcross-nest werd zes weken eerder geboren en de
pups doen het prima. Alle aanstaande baasjes zijn wezen
kijken, de pups zijn inmiddels bij hun nieuwe eigenaren
en hebben allemaal een mooie plek gekregen.

“Fikkie, geef poot”

Maximaal twee pups uit dit outcrossnest, die op
alle beoordelingspunten het hoogst scoren, zullen
later worden ingezet in een terugkruising met een
Saarlooswolfhond.

Houden van honden
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NIEUWJaaRSRECEPTIE GROOT SUCCES!
De Nieuwjaarsreceptie van 10 januari was een groot succes. Een nieuwe uitnodiging, een nieuwe locatie en een nieuw
programma. Bijgaand een korte beeldimpressie. Een uitgebreid verslag kunt u teruglezen in een komende editie van
Onze Hond.

Voorzitter Gerard Jipping opende het plenaire programma
en begeleidde de interviews waarin onze partners van het
afgelopen jaar aan het woord kwamen.

De mannen van Mier begeleidden het plenaire
programma in de theaterzaal met improvisatietheater dat
zorgde voor veel komische momenten.

Directeur Ingeborg de Wolf met Gerard Bruijgoms van onze
ICT partner Centric over de nieuwe website die we aan het
bouwen zijn.

Marketing manager Paul Peeters met art director Bram
Birkhoff van partner Acato over de totstandkoming van de
nieuwe huisstijl.

Kynologisch Directeur Rony Doedijns met communicatiemanager Corina Haverlag van het LICG Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren over het plan ‘Fairfok’.

Bestuurslid John Wauben, portefeuillehouder gedrag,
gezondheid en welzijn, met Linda Stoppkotte van de
commissie fokkerij over de DNA-controle.

Houden van honden
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programma. Bijgaand een korte beeldimpressie. Een uitgebreid verslag kunt u teruglezen in een komende editie van
Onze Hond.

Quirine Potter van Loon van O&O en Sacha Gaus van Martin
Gaus Academie over de Commissie en de Opleiding Kynologisch Instructeur.

Marc Valk, bestuurslid portefeuille sporten met honden, en
Rob Vandenberg, van FCI Obedience, over het
onderbrengen van de sporten bij de Raad van Beheer.

Een vol plein met bezoekers in het Spant! Met 350 bezoekers bijna een verdubbeling van het normale aantal bezoekers.

Houden van honden
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VOOR DE AGENDA
20 januari 2015: 		

CKI informatiebijeenkomst, 		

				Woudenberg
4 februari 2015

Informatiebijeenkomst Dag van de 		

				

Hond voor deelnemers (leden), KC 		

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie
www.raadvanbeheer.nl/agenda

				Culemborg

MELD U AAN VOOR RAADAR
15 februari 2015: 		

1e WK Agility selectiewedstrijd, De 		

...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad
van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

				Mortel
28 feb-1 mrt 2015:

Benelux Winner Show, Groningen

15 maart 2015:		

2e WK Agility selectiewedstrijd, De 		

				Mortel
28 maart 2015:		

3e WK Agility selectiewedstrijd, 		

				Assen
15 april 2015:		

Bijeenkomst Rayon West, KC Delft

22 april 2015:		

Bijeenkomst Rayon Noord, KC 		

				Zwolle
28 april 2015:		

Bijeenkomst Rasgroep 5, KC 		

				Arnhem
8-10 mei 2015:		

RAADAR OP IPAD OF
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android tablet.
U kunt de app downloaden via:
App Store Apple
Android store

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen
die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen
bij de Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)
hondenwereld.

Animal Event, Beekse Bergen, 		

				Hilvarenbeek
17 mei 2015: 		

Dag van de Hond, diverse 			

				

locaties door heel Nederland

19 mei 2015:		

Bijeenkomst Rayon Midden, KC 		

LEES VORIGE EDITIES VAN
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden
en downloaden via de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl/raadar

				Culemborg
20 juni 2015: 		

Algemene Vergadering RvB

15-19 september 2015:

50PlusBeurs, Jaarbeurs Utrecht

8-11 oktober 2015:

WK Agility, Bologna, Italië

28 november 2015:

Algemene Vergadering RvB

social media
Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer
Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.

www.Houdenvanhonden.nl

