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Eerste Engelse nest Stabijhouns met Nederlandse 
stamboom 

Om te zorgen dat de Engelse en Amerikaanse Stabij- en Wetterhounpopulaties niet verloren gaan, biedt de 

Raad van Beheer de mogelijkheid voor nesten die in Engeland of Amerika geboren worden, in Nederland 

stambomen aan te vragen. Inmiddels zijn voor de eerste Engelse Stabijhouns op 13 augustus jl. stambomen 

afgegeven. Een mijlpaal dus!

Achtergrond

Nederland heeft 

negen nationale 

rassen: Stabijhoun, 

Wetter houn, Markiesje, 

Neder lands Kooiker

hondje, Hollandse 

Herder, Saarloos

wolfhond, Drentsche 

Patrijs, Nederlandse 

Schapendoes en de 

Hollandse Smoushond. 

Enkele van deze 

rassen worden helaas 

(nog) niet erkend in 

het buitenland. De 

Stabij houn en de 

Wetterhoun worden 

bijvoorbeeld niet 

erkend in Engeland en Amerika. Voor deze 

honden worden in Engeland en Amerika dus geen 

stambomen afgegeven. Dit is niet alleen heel jammer, 

ook gaan zo de populaties aldaar verloren. In deze tijd 

waarin de RVB streeft naar grotere populaties en 

daarmee een grotere genenpool (om gezondheids

problemen te verminderen), is dit betreurens waardig. 

Daarom hebben we in april overlegd met de Nederlandse 

Herdershonden Club en 

de Nederlandse 

Vereniging voor Stabij- 

en Wetterhounen 

(NVSW) over de vraag 

hoe ervoor kon worden 

gezorgd dat de Engelse 

en Amerikaanse 

Stabij en Wetterhoun

populaties niet verloren 

zouden gaan. Besloten 

werd tot het bieden van 

de mogelijkheid om 

voor deze buitenlandse 

nesten stambomen af 

te geven. Ook oudere 

nesten van vóór deze 

afspraak kunnen 

alsnog in ons stamboek 

ingeschreven worden. Dit is uniek in de geschiedenis van 

de Raad van Beheer!

Op het ogenblik is er voor de Stabijhoun nog een nest in 

behandeling, in Amerika. Het nest uit Engeland hebben wij 

inmiddels afgerond en op 13 augustus stambomen 

afgegeven. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Diana 

Striegel van de NVSW, e-mail: international@nvsw.nl.

Eigenaresse Christina Savage met haar ‘Nederlandse’ Stabijhouns

mailto:international@nvsw.nl
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Gezondheid Duitse Doggen gaat boven kleur vacht

In het fokbeleid van de Raad van Beheer zijn gezond heid 

en welzijn leidend. Zo is de combinatie van bepaalde 

kleuren verboden als dit tot gezondheidsproblemen 

leidt. De combinatie merle x merle is al langere tijd 

verboden, omdat deze aantoonbaar problemen geeft. 

Sinds 1 augustus jl. wordt bij de Duitse Dog met de kleur 

harlekijn gecontroleerd op deze combinatie. Dit betekent 

dat dekaangiften met de combinatie harlekijn x harlekijn 

niet in behandeling genomen zullen worden.

Op verzoek van één van de rasverenigingen van de 

Duitse Dog is het wel toegestaan om twee harlekijnen te 

combineren als er bewijs wordt meegestuurd dat een van 

beide dieren het merlegen NIET draagt. Als bewijs 

hiervoor moet men bij de dekaangifte een DNA

onderzoek meesturen waarop vermeld staat dat de 

desbetreffende hond het Merlegen niet draagt. Ook 

fokkers die niet aangesloten zijn bij een rasvereniging 

dienen aan deze voorwaarden te voldoen!

BOEK ‘EEN HOND IN WOLFSKLEREN’ LEEST ALS THRILLER
 

‘We moeten samen op een moderne manier blijven werken aan de toekomst van 

alle hondenrassen. De AVLS speelt daarin met haar outcross-programma een 

voortrekkersrol.’ Aldus directeur Rony Doedijns van de Raad van Beheer bij de 

presentatie van het boek “Een hond in wolfskleren, de bewogen geschiedenis van 

de Saarlooswolfhond”, op maandag 20 juli in het Wantijpark te Dorderecht. Het boek 

verscheen ter gelegenheid van de veertigjarige erkenning van het ras. 

In het Wantijpark, waar hij zelf ooit zijn eerste 

kynologische voetstappen zette, kreeg Rony Doedijns 

het eerste exemplaar aangeboden door Reinier van 

Wattum, de voorzitter van de AVLS. ‘Het  is fantastisch 

dat dit boek er nu ligt. Ik heb het altijd bijzonder 

gevonden dat er rond de 

Saarlooswolfhond zoveel 

intense emoties leven’, 

reageerde Doedijns. Ook 

Marijke Saarloos, dochter 

van founding father 

Leendert Saarloos en nog altijd actief als fokster, kreeg 

een exemplaar van het boek aangeboden. Dit vanwege 

haar grote betekenis voor het ras en voor het feit dat ze 

het tot nu toe gesloten archief van haar vader en haar 

eigen herinneringen deelde met de schrijvers. Het was 

voor haar een emotioneel moment: ‘Eerst dacht ik: dat 

wordt dan weer een boek dat niet compleet is… er zijn al 

zoveel onjuistheden over de geschiedenis van dit ras, die 

door de jaren heen een eigen leven zijn gaan leiden. 

Maar ik dacht er meteen achteraan: “Kom op Saarloos, dit 

is voor jou een reden om daar nu een eind aan te 

maken”.’ Ze beschrijft het boek als een verhaal van 

eigenwijze mensen, van voor en tegenspoed, met altijd 

een gedreven inzet en grote liefde voor het ras: ‘Het leest 

als een roman, met soms thrillerachtige trekjes’. 

vlnr Marianne Eggink (research), Hella Liefting (auteur), 

Marijke Saarloos, Reinier van Wattum (voorztitter AVLS), 

Rony Doedijns (directeur RvB) en Johan Berends (auteur)
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Databank honden: HOUD UW GEGEVENS ACTUEEL

Als uw hond vermist wordt, wilt u 

hem zo snel mogelijk terugvinden. 

Daarvoor is het van belang dat uw 

gegevens in de databank actueel 

zijn én dat u toestemming geeft om 

uw gegevens zichtbaar te maken 

op de website van de databank. Bij 

de grootste rashondendatabank 

van Nederland, Databank Honden, 

kunt u gebruik maken van de gratis 

Terug Vind Service. 

Staat uw hond bij deze databank 

geregistreerd, activeer dan deze 

service. Hulpdiensten zoals 

dierenarts, dierenambulance of asiel, 

kunnen met deze service eigenaren 

achterhalen via het chipnummer van 

de hond. Zo kan uw hond snel en eenvoudig weer met u 

herenigd worden als hij gevonden wordt. U schakelt de 

gratis Terug Vind Service in via het tabblad ‘registratie 

wijzigen’ in het registratiegedeelte van uw account. U kunt 

aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en u 

kunt deze altijd wijzigen. Ook kunt u 

meerdere telefoonnummers 

opgeven, zodat hulpdiensten u altijd 

kunnen bereiken.

Vermissing van uw hond

Vermissing van uw hond meldt u bij 

Databank Honden via uw account in 

het registratiegedeelte. De melding 

van vermissing betekent echter niet 

dat er actief naar uw hond wordt 

gezocht. Wij adviseren u dan ook de 

vermissing van uw hond ook te 

melden via www.mijndieriszoek.nl 

– een service van de 

Dierenbescherming – en/of via 

www.amivedi.nl. Neem tevens 

contact op met het plaatselijke 

dierenasiel en de dierenambulance, zodat ook zij op de 

hoogte zijn van de vermissing.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Databank 

Honden. 

Agenda BAV 15 september 2015

Op 15 september aanstaande vindt de 39e Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. 

Agenda

1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Behandeling projectplan ‘Fairfok’ ; toelichting, 

bespreking stand van zaken en overleg ambities 

Raad van Beheer

4.  Behandeling ingebrachte agendapunten NBC: 

Fairfok en Besluit houders van dieren; bespreking en 

overleg n.a.v. de in de brief van de NBC aan de orde 

gestelde punten

5.  Presentatie publiekscampagne ‘Koop een 

stamboomhond’

6.  Rondvraag

7.  Sluiting

Alleen bestuurders van aangesloten verenigingen hebben 

met een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier 

toegang tot de BAV. Voor vragen neem contact op met 

ons algemene informatienummer!

Verdiepingsavond Fairfok op 2 september a.s.

Ter voorbereiding voor de Buitengewone Algemene 

Vergadering van 15 september a.s. wordt er op 2 

september aanstaande een extra verdiepingsavond 

gehouden. De bijeenkomst begint om 20:00 uur 

(inloop vanaf 19:30 uur) en vindt plaats in Partycentrum 

Schimmel, Stationsweg Oost 243 te Woudenberg. 

Gezien de organisatie en de inrichting van de avond 

verzoeken wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden 

via leden@raadvanbeheer.nl.

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

Nieuwe pup in huis?

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

http://www.mijndieriszoek.nl
http://www.amivedi.nl
http://www.databankhonden.nl/index.php?id=3386
mailto:leden@raadvanbeheer.nl
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UM stopt met dierproeven op honden

De Universiteit Maastricht (UM) stopt met dierproeven op honden. Het 

bestuur liet in juli weten de faciliteiten voor onderzoek met honden 

niet meer aan te bieden. Afgelopen jaar waren er veel protesten 

tegen het gebruik van honden als proefdieren. Ruim honderdduizend 

mensen ondertekenden een petitie tegen de dierproeven. 

De honden, enkele tientallen Beagles en Labradors per jaar, werden 

onder meer gebruikt voor onderzoek naar pacemakers. Directe 

aanleiding om met dierproeven op honden te stoppen, waren de 

regelmatige protesten van volgens de universiteit “extreme activisten” 

die regelmatig protesteren tegen de proeven op de beagles en 

labradors. ‘Medewerkers van ons zijn bedreigd vanwege de 

dierproeven’, aldus een woordvoerder. (Bron: de Telegraaf)

De Raad van Beheer in Amsterdam is op zoek naar een fulltime 

ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
 

Over de functie

 → Beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken.

 → Het afhandelen van correspondentie van externe klanten.

 → Verwerken van gegevens.

 → Beheren en bijhouden van administratie.

 → Een bijdrage leveren aan (en meedenken over) het professionaliseren van processen. 

Functie-eisen 

 → HBO werk of denkniveau.

 → Minimaal 5 jaar werkervaring.

 → Affiniteit met en kennis van de kynologie. Goede binding met rashonden is zeer gewenst.

 → Goede computervaardigheden.

 → Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

 → Beheersing van het MS Office Pakket.

Bij dit functieprofiel behoren de volgende competenties: klantvriendelijk, proactief, dienstverlenend, 

communicatief. Wij zoeken een deskundige collega die allround werkzaamheden zal verrichten. U bent flexibel 

en accuraat. U woont bij voorkeur binnen een straal van 30 km van Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Beheer kent goede arbeidsvoorwaarden. 

Wij bieden een contract voor een bepaalde tijd van 7 

maanden met uitzicht op een vast contract bij goed 

functioneren.

   

Interesse?

Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 15 

september aanstaande sturen naar  

personeelszaken@raadvanbeheer.nl t.a.v.  

Winnie Soute, afdeling Personeelszaken.

Zie ook www.raadvanbeheer.nl/vacatures. 

mailto:personeelszaken@raadvanbeheer.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/vacatures
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eerste officiële wedstrijd schapendrijven

Op 29 en 30 augustus aanstaande wordt voor het eerst 

in Nederland een evenement gehouden waarbij kan 

worden deelgenomen aan een officiële FCI Herding 

Working Test Traditional Style en/of International 

Herding Trial klasse 1, 2 en 3 – Traditional Style. 

Locatie: Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4 te 

Groede (Zeeuws-Vlaanderen). 

Er zijn diverse informatiestands, 

er is ruim voldoende parkeer- en 

horecagelegenheid. Iedereen is 

welkom!! 

De organisatie is in handen van de 

Werkgroep Herderen van de 

Nederlandse Herdershonden Club 

in samenwerking met de 

Kringgroep MiddenNederland, de 

Werkgroep Kuddehonden en de Commissie Werkhonden 

van de Raad van Beheer.

Deelnemende rassen

Op dit moment zijn de volgende rassen aangemeld voor 

deelname: Beauceron, Bearded Collie, Bergamasco 

Shepherd, Briard, Gos d’Atura Catala, Hollandse Herder 

ruwhaar, Hollandse 

Herder langhaar, 

Hollandse Herder 

korthaar, Noorse 

Buhund, Pyreneese 

Herdershond en 

Vastgotaspets. 

FCI-regels

De HWT en IHT’s worden 

gehouden volgens de FCIregels. 

Dit jaar is er nog geen officiële 

kampioenschapsprijs te behalen, 

maar alle behaalde resultaten 

worden wel erkend en zullen 

worden bijgeschreven in het 

Logboek of vergelijkbaar document 

voor buitenlandse deelnemers. Behaalde resultaten kunnen 

toegang geven tot deelname in een hogere klasse. 

Meer informatie

Meer informatie over de trials en de link naar het 

inschrijfformulier vind u hier. Of stuur een email naar 

schapenbegrazing@gmail.com

European Dog Show 2015

Van 4 t/m 6 september wordt in Oslo, Noorwegen, de 

European Dog Show gehouden. Het evenement vindt 

plaats in de Norway Trade Fairs, Lillestrøm (zie foto). 

De hallen hebben een oppervlakte van 39.000 m2 en 

daarnaast is er ook nog een buitenterrein van 30.000 m2. 

Plaats genoeg dus voor de in totaal 17.000 ingeschreven 

honden! Daarvan doen er 11.214 mee aan de European Dog 

Show. De overige honden zijn ingeschreven voor de maar 

liefst 59 clubshows, die rondom de EDS zijn gepland. 

Leuk detail: Er zijn precies 101 Dalmatische Honden 

ingeschreven... Wij wensen de organisatie en alle 

exposanten heel veel succes. 

Meer informatie over de EDS

Meer informatie vindt u op Facebook of op de eigen 

website van de EDS

Bekijk de promotiefilm op 

YouTube.

http://www.hollandseherder.nl/details/inschrijven_herding_working_test_en_international_herding_trial/
mailto:schapenbegrazing@gmail.com
https://www.facebook.com/EDS2015
http://www.europeandogshow2015.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=-LM99IAeNRw]
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European Open Junioren Agility 

Het European Open Junioren Agility werd dit jaar 

gehouden in Roznov pod Radhostem, Tsjechië. Dit 

jaarlijkse evenement, waarin de jeugdige beoefenaren 

van de sport zich met elkaar kunnen meten op 

Europees niveau, is altijd een groot feest voor zowel de 

teams als de coaches. 

Dit jaar zijn coaches Peggy van Ginneken en Marcello 

Hoezen met elf jongeren en hun elf honden afgereisd om 

te laten zien waar de Nederlandse jeugd toe in staat is. 

Een van de jongeren kon helaas door een blessure niet 

deelnemen maar ging  heel sportief  wel mee om haar 

teamgenoten aan te moedigen. 

Nederlandse deelnemers

Large-team

 → Wessel van Ginneken met Highfive Djimber

 → Sanne v/d Heiligenberg met NOYTCB Deal or No Deal

 → Nikky v/d Heiligenberg met Armati’s Extrabrilliant Elroy

 → Iris Folbert met Amduki’s Black Pearl Kono

 → Jason Jaspers met Tunwill’s Cute Cloë

 → Jason Jaspers met Misty

 → Bas Proost met Smashing Dutch Uilleam

 →  Cheyenne Provoost helaas niet gelopen ivm blessure 

maar wel mee als supporter

 

Medium-team

 →  Phaedra van Westen met Little but Brave Born to Jive 

With Me

 → Phaedra van Westen met Murphy

 

Small-team

 → Sanne Graafstra met Banjer

 → Wessel van Ginneken met Jazzybelle

Voor alle resultaten van de European Open Junioren kijk 

op de speciale website.

Gezocht voor 
onderzoek: aspirant-
hondeneigenaren
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet op initiatief 

van de Hondenbescherming onderzoek naar de 

afwegingen die mensen maken bij de aanschaf van 

een hond. Voor dit onderzoek is de RUG op zoek naar 

mensen die overwegen binnen nu en twaalf maanden 

een hond te nemen. 

Men vraagt de deelnemers aan het onderzoek voor 

aanschaf, een halfjaar na aanschaf, en vervolgens anderhalf 

jaar na aanschaf van de hond een online vragenlijst in te 

vullen. De gegevens die men invult worden anoniem 

verwerkt. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden 

gepubliceerd in wetenschappelijke en in populaire media. 

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 30 

minuten. Onder de deelnemers worden tien 

waardebonnen van € 50, verloot.  

Meedoen? Ga dan naar het onderzoek.

LAAT UW 
HOND NIET 
IN DE AUTO!

IN samenwerking met

http://www.eojunior2015.cz/pages_en/vysledky.html
http://www.rug.nl/gmw/hond
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Voor de agenda: FelCan Hondendag

Zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 15.30 uur organiseert 

stichting FelCan haar jaarlijkse Hondendag in de 

Collegezaal van de Kliniek voor Gezelschapsdieren 

van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het 

symposium biedt de meest actuele wetenschappelijke 

inzichten en ontwikkelingen voor met name 

eerstelijns dierenartsen, paraveterinairen, fokkers, 

gedragsdeskundigen en andere professionals/

belangstellenden.

Sprekers op de Hondendag zijn onder anderen Marjan 

van Hagen en Claudia Vinke (vachtkleuren), Herman 

Egberink (titerbepaling in kader vaccinatiebeleid), 

Mathilde Uiterwijk (giardiainfecties), Edgar Scheepers 

(kniechirurgie) en Ronald van Noort (endoscopie). De 

toegangsprijs bedraagt € 20,00 (inclusief lunch). 

Reserveren kan vanaf 1 augustus via www.felcan.nl, waar 

u tevens het definitieve programma en handouts van de 

lezingen van 2014 vindt. 

FelCan richt zich op het voor het publiek toegankelijk 

maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in 

Nederland en omringende landen. Het gaat hierbij om 

onderzoek op het gebied van ziekte, gezondheid en 

welzijn en in het bijzonder om de diersoorten hond en kat.

Amerikaanse keurmeesters leren Kooikerhondje 
kennen

Op 1 juli jl. werd Het Nederlandse Kooikerhondje officieel 

erkend in de VS. Dit houdt in dat de AKC-keurmeesters 

onderwezen moeten worden in dit mooie ras. Tijdens de 

Houston World Series of Dog Shows in Texas, gehouden 

van 20 – 24 juli 2015, werd hiervoor de aftrap gegeven. 

Nederlands keurmeester Diana Striegel gaf een presentatie 

aan de hand van een speciaal boekje voor keurmeesters, 

waarin alles staat wat je moet weten voor het 

keurmeesterexamen. Aansluitend volgde een theorie

examen met vragen over de rasstandaard. Vervolgens 

moesten er vier reuen en vier teven gekeurd worden, 

beschreven en geplaatst. De resultaten hiervan werden 

besproken. Als vervolgens ook voldaan is aan de ring-side 

mentoring, een soort stage, kunnen de keurmeesters het 

keurmeesterschap aanvragen voor Het Nederlandse 

Kooikerhondje. Groepskeurmeesters hoeven alleen de 

ringside mentoring te doen, maar verschillenden waren ook 

aanwezig tijdens de presentatie. 

Diana Striegel kon in Texas natuurlijk niet alle AKC

keurmeesters bereiken, dus heeft zij tijdens haar verblijf 

iemand speciaal opgeleid om haar werk in de VS voort te 

zetten. De basis is hiermee in ieder geval gelegd en de 

KCUSA (Amerikaanse rasvereniging) zal scherp zijn op 

signalen waaruit blijkt dat het ras ‘veramerikansieert’. 

De grootste hobbel die in Texas genomen moest worden 

was het correct uitspreken van de naam. Dit gaf de nodige 

tongbrekers en hilarische momenten… 

http://www.felcan.nl
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STAGIAIRES WERKEN AAN DE NORMENMATRIX

Sinds april van dit jaar werken de stagiaires Bianca 

Knake (21), student Diermanagement aan de 

Hogeschool van Hall Larenstein,  en Jet Dijkstra 

(21), student Recreatie en Gezelschapsdieren aan de 

Stoas Vilentum Hogeschool te Wageningen aan de 

ontwikkeling van de Normenmatrix. In dit artikel geven 

zij een korte update van hun werkzaamheden.

De Normenmatix wordt ingezet om honden te fokken 

volgens rasspecifieke normen en dient straks als basis 

voor de beoordeling van fokdieren. Om tot deze 

normenmatrix te komen wordt er veel onderzoek gedaan 

naar het welzijn van de rassen. Hiervoor hebben wij alle 

verenigingsfokreglementen (VFR’s) in een overzicht gezet 

om te vergelijken met andere rassen of verenigingen. 

Taken

Bianca is veelal bezig met de Engelse Bulldog. Zij 

onderzoekt of het uiterlijk van de bulldoggen invloed 

heeft op het behalen van de conditietest. Daarnaast is 

zij een gezondheidsinventarisatie van diverse rassen 

aan het maken, waarbij zij onderzoekt welke ziektes er 

binnen een ras spelen en hoe dit wordt getest. Jet 

heeft in het kader van de Normenmatix alle rassen en 

bijbehorende verenigingen in een overzicht gezet en 

de verschillen tussen deze verenigingen 

geïnventariseerd. Ook gaat zij de rasverenigingen 

vragen hun VFR toe te lichten. Daarnaast is Jet bezig 

geweest met de verwantschap van bepaalde rassen en 

heeft daar bijbehorende presentaties voor de 

verenigingen voor gemaakt. Bianca en Jet blijven tot 

en met augustus. Daarna nemen nieuwe stagiaires hun 

werk over. 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van de 

Raad van Beheer in 

Amsterdam is weer drie 

gedoneerde boeken rijker! 

Het gaat om de Engels- en 

Nederlandstalige versie 

van ‘De Tibetaanse Spaniël, 

de Parel uit het oosten’ 

(Engels: ‘The Tibetan 

Spaniël, The jewel from 

the east’), geschreven door 

P.C. Zwaartman-Pinster en 

A.L.M. Zwaartman en ‘Een 

hond in wolfskleren. De bewogen geschiedenis van 

de Saarlooswolfhond’ van Hella Liefting en Johan 

Berends.

De Tibetaanse Spaniël

Het echtpaar Zwaartman heeft al twintig jaar ervaring 

met de Tibetaanse Spaniël, en zijn behalve liefhebbers 

ook fokkers van het ras. 

Samen hebben zij een zeer 

uitgebreid boek geschreven, 

waarin onder meer de 

standaard duidelijk wordt 

geïllustreerd met foto’s. Een 

echte aanrader voor 

keurmeesters die zich willen 

verdiepen in het ras.

Een hond in wolfskleren

Dit boek gaat in op de 

bewogen geschiedenis van de 

Saarlooswolfhond. Van de soms toch vrij bizarre 

verhalen over de heer Saarloos tot de vreugde van de 

fokkers toen het ras veertig jaar geleden officieel werd 

erkend. Het boek geeft het tumult en de successen 

rond de Saarloos wolfh ond weer en uiteraard kan de 

lezer genieten van de prachtige foto’s. Zie ook het 

verslag van de presentatie elders in deze nieuwsbrief.

Bianca Knake Jet Dijkstra
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FCI-ERKENNING LANCASHIRE HEELER LIJKT AANSTAANDE

Na een langdurige en intensieve procedure lijkt de FCI-erkenning van de Lancashire Heeler onder handbereik. 

Uit bijgaande reconstructie door Dick Koster van de Lancashire Heeler Club blijkt dat voor het verkrijgen van een 

officiële FCI-erkenning internationale samenwerking onontbeerlijk is. 

In 1998 werd de eerste 

Lancashire Heeler in 

Nederland geïmporteerd. 

De Raad van Beheer 

erkende het ras toen nog 

niet, omdat het nog niet 

door de FCI werd erkend. 

Omdat de Lancashire 

Heelers een profiel 

hebben dat goed in de 

samenleving past, besloot 

het toenmalige bestuur 

van de Raad om het ras te 

registreren in het 

Voorlopig Register van 

het NHSB. In navolging 

van de Scandinavische landen en Finland besloot de 

Raad in 2009 de Lancashire Heeler nationaal te 

erkennen. Op de internationale Winner dat jaar waren 

voor het eerst Lancashire Heelers te bewonderen. 

Internationale samenwerking

Intussen was er internationaal een intensieve 

samenwerking en uitwisseling tussen clubs en eigenaren 

op gang gekomen. Mede daardoor nam de Nordic Kennel 

Union het initiatief om de erkenning van het ras bij de FCI 

aan te vragen. Noorwegen kreeg de eer de kar te 

trekken. In Engeland werd door de Lancashire Heeler 

Association materiaal verzameld om de aanvraag te 

ondersteunen. Zo werd er op hun clubshow een video 

gemaakt die het ras in groten getale in beeld bracht en 

zo de FCI een goed beeld zou kunnen geven van de 

exterieurkenmerken van het ras. 

De Standaardcommissie keurde onlangs de opgestelde 

standaard goed. De Noorse kennelclub NKK diende ook 

de verplichte acht stambomen in van twee reuen en zes 

teven, die tot in de derde generatie verschillend moesten 

zijn. En hier ging het mis. 

De FCI stelde namelijk  de 

aanvullende eis dat op 

elke stamboom er weer 

minimaal twee reuen en 

zes teven in één van de 

landen van de Nordic 

Kennel Union 

geregistreerd moesten 

zijn. Hier kon de 

Nederlandse vereniging 

hulp bieden. Er is in ons 

land in de afgelopen jaren 

een grote database 

opgebouwd, die alle 

registraties wereldwijd en 

alle andere informatie bundelt. Bij het onderzoek naar de 

erfelijke oogziekte primaire lens luxatie had deze 

database haar waarde al eens eerder bewezen. En in de 

patstelling die de aanvullende eis veroorzaakte, bracht 

deze database opnieuw uitkomst: de geproduceerde 

stambomen zijn intussen door de Scientific Commission 

geaccepteerd. Ook hebben we aan de hand van onze 

data een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het 

ras gemaakt, die gebruikt zou kunnen worden om de FCI 

nog meer inzicht te geven in het ras en de maatregelen 

die er genomen zijn in het kader van kwaliteitsbewaking. 

Erkenning?

Langzamerhand komt de FCIerkenning in de laatste fase: 

inspectie door vertegenwoordigers van de Scientific 

Commission en de Standard Commission. De verwachting 

is dat die inspectie deze zomer in Zweden zal 

plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de erkenning van de 

Lancashire Heeler binnen handbereik is gekomen. Dat 

zou een mooie kroon zijn op het werk van deze 

internationale coalitie!

Nieuw lid: Vereniging Slowaakse Ruwharige 
Staande Hond

De Raad van Beheer heeft er weer een nieuw lid bij: Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond. Meer informatie 

vindt u op hun website, www.slowaaksestaande.nl/.  Wij heten hen van harte welkom! 

http://www.slowaaksestaande.nl/
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PROTEQ DIER & ZORG: LUNA OPNIEUW POPULAIRSTE 
HONDENNAAM 

Luna is zowel voor de hond 

en de kat op dit moment 

de populairste naam. 

Dit blijkt uit de jaarlijkse 

Honden & Katten Namen Top-5 van huisdierverzekeraar 

Proteq Dier & Zorg. De grootste huisdierenverzekeraar 

van Nederland houdt dit onderzoek sinds 2006. Nieuw 

in de top-5 is de naam Senna.

Top-5 hondennamen

1. Luna

2. Max

3. Senna

4. Bo

5. Diesel

Bekijk het complete overzicht sinds 2006

Wat vindt u van de campagne 
‘Waarom een rashond’? 

Eind september starten we een campagne om de verschillen 

tussen rashonden met stamboom en honden zonder stamboom 

uit te leggen. Daarbij benadrukken we de voordelen van de 

rashond met stamboom en stimuleren zo de aanschaf van deze 

honden. Graag horen we van u wat u van de opzet van deze 

campagne vindt.

De komende maanden wordt 

de campagne ‘Waarom een 

rashond met stamboom?’ 

verder voorbereid. Belangrijk 

onderdeel daarvan is dat we 

de campagne bij het grote 

publiek willen testen. Daarom 

is er een speciale testwebsite 

online, waar u de campagne 

kunt bekijken en waar u uw 

mening kunt geven. Uw 

mening telt! Naar aanleiding 

van het resultaat van de test 

wordt de uiteindelijke 

campagne vastgesteld. Ga 

naar de testwebsite en laat 

weten wat u ervan vindt! 

Alvast hartelijk bedankt!

‘RAAD HET RAS’ augustus:  Dalmatische hond

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 augustus was een Dalmatische Hond. 

Winnaar van deze maand was Mariska HaringLandmeter. Zij krijgt het boek van 

haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

Juiste antwoord augustus:   Dalmatische Hond

http://www.proteqdierenzorg.nl/klantenservice/proteq/persberichten/populaire-namen-top-5/
https://nl.surveymonkey.com/r/campagnerashond
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
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Eerste inschrijving Anglo-français de petite 
venerie

Onlangs hadden wij een Nederlandse primeur: de inschrijving in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) 

van de eerste Anglo Français de Petite Venerie. De hond, Lafon genoemd, werd aangemeld door zijn baasje 

Miranda Drubbel-Knippers uit Nijmegen. Wij vroegen haar wat meer te vertellen over haar keuze voor dit ras. 

 

Hoe bent u met het 

ras in aanraking 

gekomen?

‘Op vakantie in 

Frankrijk zagen wij bij 

Chateau Cherverny in 

de Loirestreek een 

meute honden die ons 

raakte: ze waren zo 

rustig, zo getraind. 

Maar ook hun 

schoonheid raakte ons. 

We wisten toen nog 

niet eens wat voor 

honden het waren en 

of zij ook geschikt 

waren als huishond. 

We hebben er daarna 

nog jaren van 

gedroomd zo’n hond te 

nemen maar deze nooit 

waargemaakt. Na een ernstige ziekte van mijn man 

besloten we niet langer te wachten en die droom 

alsnog waar te maken.’ 

 

Kunt u iets vertellen over het karakter van uw hond?

‘Het is een aanhankelijke knuffel, maar hij is ook 

ondernemend en slim. Over alles wat er gebeurt 

moeten we goed nadenken, anders is hij ons een 

stapje voor. Zijn favoriete speeltje dat kapot is gegaan 

zomaar weggooien? Nee dat moet je anders 

aanpakken… 

‘Zijn neus is enorm goed ontwikkeld, hij ruikt mensen 

en dieren op grote afstand. Tijdens het wandelen 

trekt hij niet, tenzij er iets in zijn neus komt. Dan gaat 

de blik op oneindig. Hij loopt dus aan de riem of aan de 

lange lijn. 

‘Hij houdt enorm van trainen en oefenen. Op de 

puppycursus waar hij vanwege de import later 

instroomde, heeft hij de eerste vijf lessen in één les 

ingehaald. Hij is leergierig en snel.  De opvoeding is 

vooral gebaseerd op belonen en consequent zijn en 

niet op een harde hand of dominantie van de baas.

‘Hij is heel erg gek op 

andere honden, is een 

hond die zijn plaats 

goed kent. Gelukkig 

houdt hij ook van 

mensen, van kinderen. 

Hij blaft niet om te 

waken, hij blaft om zijn 

wil kenbaar te maken. 

Een praatjesmaker dus. 

Verder is het een echte 

puberpup van bijna 7 

maanden. Dus soms 

heerlijk dwars en wild.’

 

Zijn er nog meer 

honden van dit ras in 

Nederland?

‘Ik weet van één andere 

AngloFrançais in 

Nederland, maar dat 

lijkt een Grand Anglo. Hij is wel 10 centimeter groter 

dan onze hond. En onze hond zit aan de bovengrens 

van de Petite Venerie. Deze hond heeft geen officiële 

Franse papieren, waardoor officieel inschrijven in het 

NHSB volgens mij niet mogelijk is. Uiteraard zijn er in 

Frankrijk mensen die dit ras hebben, maar ook in Italië, 

Spanje, Duitsland en Griekenland.’

 

Hoe bent u aan een fokker gekomen?

‘De fokster heeft de fokkerij overgenomen van haar 

vader en opa. Zij leidt de honden desgewenst op voor 

de jacht. Wij hebben haar leren kennen door te zoeken 

op het ras op internet. Het was niet eenvoudig om er 

iets over te vinden. Pas nu we meer contact hebben, 

ontdek je Facebookgroepen enzovoort.’ 

 

Waren er nog voorwaarden om de hond naar 

Nederland te halen?

‘Nee, behalve dat wij de hond pas na de rabiësenting 

konden ophalen in ClermontFerrand. Dat is de huidige 

Europese wetgeving: een hond mag pas de grens over 

na deze enting. Dus we moesten wel lang wachten!’
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FCI herziet beslissing herkomst Tibetaans rassen

In een persbericht van 3 augustus jl. herziet de FCI haar eerder genomen beslissing om de herkomst van een 

aantal hondenrassen toe te schrijven aan China in plaats van Tibet. Gehoor gevend aan de storm van protesten 

hiertegen, onder andere van de Raad van Beheer en van de Nederlandse rasverenigingen van deze rassen, heeft 

de FCI deze beslissing herzien. We geven hier de vertaling van het persbericht.

‘Op 3 juli 2015 maakte de FCI bekend dat zij de 

herkomst van de volgende erkende hondenrassen 

toeschrijft aan China: Shih Tzu, Tibetaanse Terrier, 

Lhasa Apso, DoKhyi (Tibetaanse Mastiff) en de 

Tibetaanse Spaniel. Gehoord hebbende de vele 

stemmen die naar aanleiding van deze beslissing 

opgingen, gezien de mening van FCIleden en 

rasverenigingen, na overleg met de China Kennel Union 

(CKU) en met verwijzing naar historische overwegingen 

met betrekking tot de herkomst van deze 

hondenrassen, herziet de FCI haar beslissing om China 

te vermelden als ‘land van herkomst’ voor deze rassen. 

Met het oog hierop wordt als land van herkomst voor 

deze rassen vermeld: ‘Tibet (China)’.

Annemiek Morgans met 
pensioen!

Onlangs nam chipper/buitendienstmedewerker 

Annemiek Morgans feestelijk afscheid van de Raad van 

Beheer. Annemiek startte als flexchipper in 1998 en 

reisde daarvoor door het hele land. Na enige tijd kwam zij 

in vaste dienst en ging fulltime aan de slag als chipper/

buitendienstmedewerker. Haar Rayon was Midden

Nederland. Wij zullen Annemiek natuurlijk nog regelmatig 

treffen op de diverse evenementen in het land, want een 

van haar passies is het fokken en showen van de 

Dalmatische Hond. Wij wensen Annemiek en haar 

echtgenoot heel veel plezier in deze nieuwe 

levensperiode!

FCI-basisverklaring voor exterieur keurmeesters 
vertaald

In 2014 heeft de FCI een verklaring voor FCI-keurmeesters goedgekeurd, waarbij een aantal punten worden 

genoemd die van belang zijn voor het keuren op de doelstelling “fit for function”.

De Nederlandse vertaling van deze verklaring is inmiddels beschikbaar. U vindt deze vertaling op onze website. 

LAAT UW HOND 
NIET IN DE AUTO!

IN samenwerking met

Annemieke en hond Heller

F
O

T
O

: K
Y
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O

W
E

B

http://www.raadvanbeheer.nl/opleidingen-examens-en-bibliotheek/kynologische-opleidingen/exterieur-keurmeester/regelgeving/
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OPROEP: KOM ONZE WK-DEELNEMERS UITZWAAIEN!

Op zondag 13 september organiseert de kynologenclub 

Canida Venlo, Genooyerweg 37 te Venlo, een 

uitzwaaiwedstrijd. Uitgezwaaid worden de teams van 

België en Nederland, die van 8-11 oktober deelnemen aan 

het WK Agility in Bologna, Italië. We doen een beroep op 

alle supporters om die dag naar Venlo te komen en er een 

mooi feest van te maken! MC Léon (Leon Roumen) zorgt 

voor de muzikale omlijsting.

Om 13:00 uur start de wedstrijd, waarbij er vier parcoursen 

gelopen worden: twee vaste en twee jumpings. De 

parcoursen zijn van de WKkeurmeesters en geselecteerd 

door de bekende Noorse keurmeester Peter Holmberg. 

Behalve de twee WKteams kunnen onderstaande 

handlers ook meedoen.

Nederland

De top5 van de Clarge, Cmedium en Csmall, volgens 

de stand tot en met 9 augustus 2015 (dus tot Gooi en 

Eemland). Verder mogen meedoen de nummers 1 tot en 

met 3 van het Nederlands Kampioenschap individueel 

van zowel large, medium als small.

België

De top5 van graad 3, small, medium en 

large, volgens de stand tot en met 9 

augustus 2015. Dit geldt ook voor de 

nummers 1 tot en met 3 van het Belgisch 

Kampioenschap large, medium en small.

De Raad van Beheer heeft een Tuchtcollege voor de Kynologie, belast met de behandeling van klachten over 

strafbare feiten begaan op het gebied van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Het 

Tuchtcollege telt minimaal drie onafhankelijke leden, van wie de voorzitter jurist is. Door het bestuur van de Raad 

van Beheer worden een secretaris en één of meer adjunct-secretarissen aan het Tuchtcollege toegevoegd. 

De Raad van Beheer is voor het Tuchtcollege voor de Kynologie op zoek naar een 

Adjunct-secretaris (m/v) op oproepbasis

Werkzaamheden

 →  Het organiseren van zittingen, inclusief het 

reserveren van ruimte.

 → Het opstellen van roosters voor zittingen.

 →  Het oproepen van beklaagden en getuigen voor 

zittingen.

 → Het uitnodigen van klagers voor zittingen.

 → Het concipiëren van uitspraken.

 →  Het voeren van (telefonisch en ander) overleg met 

voorzitter en leden.

 → Het afhandelen van (eenvoudige) correspondentie.

 → Archiefwerkzaamheden.

 → Het vervangen van de secretaris.

Functie-eisen

 → Bij voorkeur academisch werk en denkniveau.

 → Juridische achtergrond.

 →  Kennis en ervaring met het tuchtrecht en de 

kynologie is een pre.

 → Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 → Nauwkeurig.

 → Integer.

 → Flexibel.

Interesse?

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Dieuwke Dokkum, telefoon (020) 6644471. 

Uw sollicitatiebrief voorzien van CV kunt u t/m 30 september sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. afd. Juridische 

Zaken, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam, of per email naar jurist@raadvanbeheer.nl.

mailto:jurist@raadvanbeheer.nl
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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:

 → Bulldog Club Nederland

 → Nederlandse Lakeland Terrier Club

 →  Vereniging voor Herders& Berghonden Zuid & Oost 

Europa (VHB)

Lezing over voeding krijgt mogelijk 
vervolg in Fokkerstour

Op 9 mei tijdens Animal Event, en wegens succes nog een keer op 3 juni in Zwolle, hield 

dr. Esther Hagen-Plantinga van de Universiteit Utrecht een lezing over het thema voeding. 

Er bestaat een grote kans dat er in de Fokkerstour 2015 een vervolg op deze lezing komt.

De lezing ‘De hond lust ‘em rauw. Over verse voeding, calcium en botgroei, en andere 

veelgehoorde voedingsadviezen’ van Esther HagenPlantinga had zo veel succes, dat we de 

mogelijkheden bekijken van een vervolg met verdieping tijdens onze Fokkerstour 2015. We 

houden u op de hoogte!

Voorbereiding WK 
Werkhonden

In het weekend van 8 en 9 augustus werd een laatste 

training gehouden voor de ploeg die Nederland gaat 

vertegenwoordigen tijdens het WK voor Werkhonden 

dat van 10 – 13 september aanstaande wordt gehouden 

in Delémonde, Zwitserland.

De laatste jaren wordt deze laatste training gehouden op 

camping ‘Tussen de Diepen’ in Blokzijl. Zo kan de groep 

niet alleen trainen, maar ook werken aan de onderlinge 

band tussen de deelnemers, die enorm belangrijk is 

wanneer je als team in een vreemde omgeving moet 

werken. Het pakwerk werd verricht door de pakwerkers 

Toon Hop en Mark Peters, die voor iedere geleider als 

echte helpers fungeerden. 

Dit keer was ook Frans Jansen, voorzitter van de FCI

gebruikshondencommissie, van de partij. De commissie 

werkhonden wenst de ploeg heel veel succes! 

Meer informatie vindt u op www.commissiewerkhonden.nl 

Esther Hagen

Staand: vlnr Frans Jansen, Arjan Wetering, Joèl Edery, 

Bastiaan de Rijk, Zoltån Toth, Jos Beck (coach) Jan 

 Veeneman. Zittend: Diane van de Berkt en Manon Delinius

Registreer je pups op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Nestje gefokt?

http://www.commissiewerkhonden.nl


Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 3   |   nummer 10   |   augustus 2015 Raadar

15Houden van honden

WORLD ANIMAL PROTECTION: CAMPAGNE MALAFIDE 
HONDENHANDEL

World Animal Protection voert campagne tegen 

malafide hondenhandel onder het motto ´FokOff, stop 

het zieke fokken van puppy’s in Europa!´ 

Uit opinieonderzoek*) in opdracht van World Animal 

Protection blijkt dat 40 procent van de  Nederlandse 

hondenbezitters niet weet hoe je een verantwoord 

gefokte hond herkent. Volgens de organisatie wordt de 

malafide hondenhandel door deze onwetendheid in de 

hand gewerkt. Een andere uitkomst is dat bijna de helft 

van de aankopen (42%) via internet plaatsvindt. 

Oost-Europese pups

Naar schatting worden jaarlijks tot wel 70.000 

kofferbakpups vanuit OostEuropa in Nederland te koop 

aangeboden, meer dan de helft van het totale aantal pups. 

Op de vraag ‘Weet u waar uw hond is gefokt?’ antwoordt 

slechts 0,7 procent van de respondenten dat de hond uit 

een OostEuropees land afkomstig is. Veel mensen denken 

kennelijk dat de verkoper ook altijd de fokker is of nemen 

het verhaal van de verkoper voetstoots aan voor waar. 

Online pups kopen 

73 Procent van de eigenaren koopt zijn hond bij een fokker, 

11 procent haalt de hond uit het asiel en 8 procent krijgt hem 

van een kennis. Van de kopers doet landelijk 42 procent 

zaken via een online advertentie, waarmee internet duidelijk 

het grootste verkoopkanaal blijkt. Bij een rasvereniging 

koopt 33 procent en 1 procent bij een dierenwinkel.

Europese regels 

‘Vier op de tien mensen mét een hond geven aan 

eigenlijk niet te weten waar je bij de aanschaf van zo’n 

dier op moet letten. Die onwetendheid vind ik 

behoorlijk schokkend’, zegt directeur Pascal de Smit 

van World Animal Protection Nederland. ‘Door dat 

gebrek aan kennis wordt hondenleed in stand 

gehouden. Ook dit onderzoek maakt weer eens 

duidelijk dat het hoog tijd wordt voor Europese 

regelgeving om de malafide hondenhandel tegen te 

gaan. Vandaar ook dat wij daar een campagne voor 

voeren onder het motto “Fok off”. De bestaande zieke 

fok en handelspraktijken moeten de wereld uit.’

Voor meer informatie over de campagne zie de website 

van de World Animal Protection. 

*)Voor de enquête werden bijna 4.000 mensen benaderd (n = 3.832) 

waarvan een kwart een of meer honden bezit. Met die 25% (n = 960) 

werd het onderzoek voortgezet.

NIEUWE VACATURES

Deze maand hebben wij op deze plek geen nieuwe vacatures bij verenigingen te melden. Voor meer informatie 

over de reeds openstaande vacatures bij verenigingen, ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging. 

http://www.worldanimalprotection.nl/actueel/fok-stop-het-zieke-fokken-van-puppys-europa
http://www.worldanimalprotection.nl/actueel/fok-stop-het-zieke-fokken-van-puppys-europa
http://www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
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VOOR DE AGENDA

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

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

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

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

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

van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

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

tablet. U kunt de app downloaden via:

App Store Apple

Android store

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

fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen 

die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de 

Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)

hondenwereld.

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

en downloaden via de website van de Raad van Beheer:

www.raadvanbeheer.nl/raadar.

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:

www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebookpagina:

www.facebook.com/raadvanbeheer.

Like en share onze berichten op Facebook met uw

Facebookvrienden.

social media

15 september 2015:  Extra Algemene Vergadering Raad van 

Beheer in kader Fairfok (alleen leden)

28 november 2015:   Algemene Vergadering Raad van 

Beheer (uitsluitend voor leden)

9 januari 2016:   Nieuwjaarsreceptie  Spant! Bussum

10 januari 2016:   Hond van het Jaar Show 2014, De Flint 

Amersfoort,  

www.raadvanbeheer.nl/

hondvanhetjaar

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

Tijdig inschrijven!

Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of 

ander type keuring, ga dan naar www.raadvanbeheer.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!

LAAT UW 
HOND 
NIET IN 

DE AUTO!

IN samenwerking met

http://www.Houdenvanhonden.nl
http://www.raadvanbeheer.nl/agenda
http://www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief
https://itunes.apple.com/nl/app/raadar/id818861665?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm. raadar.android&hl=nl
http://www.raadvanbeheer.nl/raadar.
http://www.raadvanbeheer.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
https://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hond-van-het-jaar-show
https://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hond-van-het-jaar-show
http://www.raadvanbeheer.nl/agenda
http://www.raadvanbeheer.nl/agenda

