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Editie augustus 2013
Raad van Beheer Fokkerstour 2013

Van het hondensport front:
Kampioenschappen werkhonden

In oktober organiseert

De 23ste FCI Wereld Kampioen-

de Raad van Beheer

schappen IPO 2013 worden

weer haar jaarlijkse

gehouden van 19-22 september

Raad van Beheer

in Roudnice nad Labem, Tsjechië.

Fokkerstour met
medewerking van Eukanuba en Proteq Dier & Zorg.

IPO staat voor ‘Internationale
Pakwerk is een spectaculair onderdeel van IPO.

De editie van 2012 was zeer succesvol: in totaal 15 sessies, 9 reguliere

Prüfungs Ordnung’, een africhtingsprogramma dat uit drie onderdelen

sessies en 6 extra vervolgsessies, met in totaal bijna 750 deelnames.

bestaat: IPO 1, IPO 2 en IPO 3. De cijfers geven de moeilijkheidsgraad aan.

De Fokkerstour 2013 zal bestaan uit 9 sessies, verspreid over 3 locaties in

Het programma zelf kent 3 elementen: speuren, appèloefeningen en pakwerk.

Nederland. Per sessie is er plaats voor 70 deelnemers en vol = vol. Er zullen
dit jaar dus geen extra vervolgsessies worden ingepland.

De selectie van het Nederlandse team bestaat uit:
• Wilfred Bakker met Janus Nympton.

We hebben drie zeer ervaren en gerenommeerde sprekers bereid gevonden

• Herman de Koning met Gringo vom Ratsenheim.

om hun visie en kennis met de rashondenfokkers te delen.

• Jöel Edery met Lukay van de Annahenhof.
• Jan Wernsen met Bayka Polsmaten.

Sessies Raad van Beheer Fokkerstour 2013

• Anja Matekovic met Henry ’t Palmaleinehof (reserve).

De sprekers en de titels van de sessies voor de Fokkerstour 2013 zijn:

• Jur Visser (coach).

• Mr. Ing. Iaira Boissevain, Advocaat Praktisch Dierenrecht bij BvdV
Advocaten Belastingadviseurs BV;

Geselecteerde Peter Sluiten met Enzo vom Satansberg heeft helaas zijn hond

Sessie: Pak de fokker! Recht en regels: is anno 2013 de fokker altijd de

in verband met een blessure moeten afmelden.

gebeten hond?

Meer informatie over het WK IPO: www.fci2013.cz/index.php/en

• Dr. Paul Mandigers, dierenarts verbonden aan De Wagenrenk en specialist
interne geneeskunde en neurologie bij Universiteitskliniek Utrecht;

De 4de Europese Kampioenschappen

Sessie: Wat kan ik als fokker met het DNA van mijn honden? Hoe helpt DNA

voor Speurhonden worden

bij het voorkomen van ziekten?

gehouden van 17-20 oktober 2013

• Dr. Ing. Hans Hopster, senior onderzoeker en themaleider Dierenwelzijn

in Cormòns, in het noordoosten

bij Wageningen UR Livestock Research (WLR) in Lelystad en lector Welzijn

van Italië.

van Dieren aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Sessie: Gevoel en ratio in de hondenfokkerij: mind your step!
De selectie van het Nederlandse team bestaat uit:
De Raad van Beheer is bezig om de laatste details van de Fokkerstour 2013 in

• Herman Jolink met Quindy van de Moezenbulte

te vullen. Zodra deze zijn ingevuld zal de Raad van Beheer de inschrijving

• Henk Graas met Ablitz

voor de Fokkerstour 2013 openstellen via de website en dit aankondigen via

• Anja Matekovic met Henry 't Palmaleinehof (reserve).

een nieuwsbericht op de website en een mailing naar de Raadar abonnees.

• Ger Wolvers (coach/teambegeleider)

Voor informatie kunt u terecht op www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.
Meer informatie over het EK Speurhonden: www.eo-fh2013.it/en

www.raadvanbeheer.nl

Deze incidentiemetingen zullen plaatsvinden in eerstelijns dierenklinieken,

Voor u gelezen in The Nose, het clubblad van
de Nederlandse Basset Hound Club

om een zo representatief mogelijk beeld van de algehele Nederlandse
populatie te verkrijgen. Het onderzoek in de eerstelijns dierenartsenpraktijk
wordt voorafgegaan door een algemene inventarisatie van de

Tinus van Breda heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tinus heeft

ziekteproblemen bij de vier aangewezen rassen. Door middel van informatie

deze onderscheiding gekregen omdat hij al 35 jaar vrijwillig actief is binnen

uit wetenschappelijke artikelen, veterinaire overzichtsboeken, rapportages

de ‘Vereniging Vrienden van het Schipperke’. De onderscheiding is op 2 juni

van rasverenigingen, genetische databases en interviews met specialisten

2013 uitgereikt door de burgermeester namens Koning Willem-Alexander

van de UKG wordt per ras een lijst met aandoeningen opgesteld die bij dat

tijdens de Kampioenschapsclubmatch van de Schipperkes.

ras voorkomen. Dit overzicht wordt vervolgens vergeleken met data uit het
patiëntenbestand van de UKG. De op deze wijze verkregen opsommingen
van aandoeningen resulteren uiteindelijk per ras in een selectie van

Voorstel DNA-afstamming bijna gereed

relevante orgaansystemen die vaak bij ziekte zijn betrokken en waarvoor in
de eerstelijns praktijken een incidentiebepaling zal worden uitgevoerd. De

In de aanloop naar de Algemene Vergadering in november 2013 hebben het

incidentie wordt in een steekproef van de raspopulaties gemeten, waarbij

bestuur en bureau van de Raad van Beheer samen met de werkgroep

tevens onderscheid zal worden gemaakt tussen rashonden met een

Fokkerij & Gezondheid een voorstel voor het verplicht stellen van afname

stamboom en de zogenaamde look-a-likes.

van DNA voorbereid. Het voorstel komt er op neer dat door middel van het

De betrokken rasverenigingen en de Raad van Beheer hebben contact met

afnemen van DNA een zogenoemd DNA-profiel kan worden opgesteld. Door

de onderzoekster en leveren een actieve bijdrage aan het onderzoek.

de DNA-profielen van reu en teef met dat van de pups te vergelijken, kan
onomstotelijk worden vastgesteld of de pups afkomstig zijn van de
opgegeven ouderdieren. Voor de fokker en de koper van een pup is dat een
prettige zekerheid, zeker als de ouderdieren gezondheidsonderzoeken

Raad van Beheer ook internationaal in
het nieuws

hebben ondergaan. Momenteel vinden nog onderhandelingen met diverse
laboratoria plaats over de kosten van het opstellen van DNA-profielen en het

De Raad van Beheer heeft zich  opnieuw internationaal gepresenteerd. In

uitvoeren van afstammingsonderzoek op basis van DNA. Ook moeten deze

de laatst verschenen editie van de FCI Newsletter, editie 2-2013, is een

laboratoria op tal van andere punten inzicht geven en moeten zij uiteraard

artikel van drie volle pagina’s besteed aan de Dutch Kennel Club ‘Raad van

kunnen voldoen aan de eisen die de Raad van Beheer stelt. Wij houden u op

Beheer’, waarin een stuk geschiedenis wordt beschreven en verbinding

de hoogte!

wordt gelegd naar de huidige periode met de nieuwe directie.
U kunt dit artikel downloaden via de website van de Raad van Beheer,

Onderzoek  Ministerie naar  schadelijke
raskenmerken en erfelijke gebreken

www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/Raad_van_Beheer_artikel_-_FCI_
newsletter_2-2013.pdf. Om ook de internationale organisaties en kynologie
te laten weten wat de Raad van Beheer doet, wordt de inmiddels gedateerde

Op 1 juni 2013 is aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren het

Raad van Beheer ‘company profile’ brochure vernieuwd en opnieuw in

project van start gegaan getiteld: ‘Incidentie van schadelijke raskenmerken

roulatie gebracht. Geïnteresseerden in de digitale FCI Newsletter kunnen

en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren: van handmatig

zich aanmelden via http://www.dogdotcom.be/en/default.aspx

bewerkte veterinaire data naar geautomatiseerde incidentiemetingen’. Dit
project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken en heeft als doel ziekteproblemen ten gevolge van de fokkerij van

European Open Agility

honden en katten in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te formuleren.
Hiermee kunnen betrokken (potentiële) dierhouders, rasverenigingen en

Binnen de sport agility is er een aantal wedstrijden dat in de categorie

fokkers worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheden in de

‘groot’ mag worden geplaatst. Eén van deze wedstrijden is de ‘European

aanpak ervan. Het project omvat diverse fasen, waarbij de eerste fase een

Open’. Deze wedstrijd wordt elk jaar door een land georganiseerd en trekt

pilot studie betreft waarin voor een viertal rassen de proportie van de

vanuit landen over de hele wereld fanatieke agility lopers naar zich toe.

belangrijkste erfelijke ziekten en aandoeningen gerelateerd aan
raskenmerken wordt gemeten. Tijdens deze studie wordt tevens de basis

Op 26, 27 en 28 juli werd dit toernooi, op een prachtige locatie (manege De

gelegd voor het geautomatiseerd verzamelen van veterinaire data voor de

Warre in Neeroeteren), door onze zuiderburen georganiseerd. Uit 33 landen

vervolgfase van het project.

kwamen 800 deelnemers naar België om te strijden voor een plek op het
erepodium. Dit kan men zowel halen via een individuele wedstrijd als via een

De aangewezen rassen waarbij de eerste, handmatige incidentiemetingen

teamwedstrijd (bestaande uit 4 combinaties van hond en handler).

zullen worden uitgevoerd zijn de Chihuahua en Franse Bulldog voor de
eerste periode van de pilot studie (november 2013) en de Labrador Retriever

Twee dagen lang is men bezig om zich te kwalificeren voor de finales, die

en Perzische kat voor de tweede periode van dit onderzoek (april 2014).

op de derde dag van het evenement plaatsvinden. Ook dit jaar heeft de
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De Nederlandse delegatie van de European Open Agility. 

Foto: Yannick Wouters - Dogbalance Fotografie, www.fotografie.dogbalance.be

Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’ een selectiewedstrijd

dit jaar weer erg groot. Met een publiciteitswaarde van ruim € 130.000 en

georganiseerd (traditiegetrouw op tweede paasdag bij de Kynologen Club

meer dan 150 artikelen in de pers werden de resultaten van voorgaande

Rotterdam) om een team van 32 combinaties te vormen, dat Nederland mag

jaren overtroffen. Bij de deelnemende verenigingen was, gemiddeld

vertegenwoordigen op de European Open 2013.

genomen, 30% van de bezoekers nieuw, dus geen lid of een bekende. De
deelnemende verenigingen gaven gemiddeld het rapportcijfer 8 en ruim 98%

Na de eerste twee dagen bleek een zestal combinaties vanuit Nederland zich

is van plan volgend jaar weer deel te nemen en zou dat ook adviseren aan

te hebben geplaatst voor de finale op zondag, namelijk:

collega verenigingen.

Small Klasse
• Angela Koopman met Little Miss Abby (Shetland Sheepdog)

Data Dag van de Hond 2014 -2015 -2016

• Laura Hoff met Tika (Shetland Sheepdog)
Gezien deze positieve evaluaties en het grote succes van de afgelopen drie
Medium Klasse

jaren, met bijna 25.000 bezoekers, heeft de Raad van Beheer besloten ook in

• Henk Postma met AC/DC (Epagneul Nain Continental Papillon)

de komende drie jaar dit evenement te organiseren. Heeft u als vereniging
interesse om deel te nemen of wilt u een locatie bezoeken?

Large Klasse
• Wilco van Tellingen met Mel (Border Collie)

Plan dan de volgende data alvast in uw agenda.

• Nico Kater met Ratu (Border Collie)

2014 – zondag 18 mei 2014 – thema ‘Kind & Hond’

• Wendy Willemse met Aydisa (Border Collie)

2015 – zondag 17 mei 2015 – thema ‘Sport & Spel’
2016 – zondag 22 mei 2016 – thema ‘Hond & Ras’

Helaas heeft Nederland het niet voor elkaar gekregen om de finaleplaatsen
om te zetten in een podiumplaats, maar dat houdt de deelnemers niet tegen

Wij rekenen op uw deelname en ondersteuning van dit mooie landelijke

om dat het volgend jaar opnieuw te proberen in Hongarije.

kynologische evenement!

Dag van de Hond: weer succesvol!

Pilot Raad van Beheer 'Honden Welzijn Team'

De derde Dag van de Hond, een initiatief van de Raad van Beheer, vond dit

Op de Winner Show van 2011 heeft kynologisch Nederland voor het eerst

jaar plaats op 26 mei met als thema ‘Hond & Ras’. De dag erna kon al

kennis kunnen maken met het begrip Honden Welzijn Team. Het doel van

worden gemeld dat het evenement weer erg succesvol is geweest!

zo’n team is het de exposanten op een zo vriendelijk mogelijke manier
bewust maken van eventueel hondonvriendelijk gedrag. Dat kan bij voor-

Rond de 7.000 bezoekers namen deel aan activiteiten bij de 35 deelnemende

beeld een hond zijn die langdurig en in een gefixeerde stand op een trimtafel

locaties, verspreid over heel Nederland. De rashonden en de hondensport

moet staan, een hond die te lang geen beschikking heeft over water heeft of

zijn weer volop in het zonnetje zijn gezet. De aandacht van de pers was ook

een hond die, zonder te worden uitgelaten, te lang in een bench zit. Kortom,
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handelingen, binnen en buiten de showring, die als dieronvriendelijk worden

In de afgelopen maand is de aanvraag van de Nederlandse Rhodesian

gezien. Een Honden Welzijn Team is geen hondenpolitie, maar een team dat

Ridgeback Vereniging gehonoreerd en is aansluiting bij de Raad van Beheer

oog heeft voor hondenwelzijn.

een feit. Meer informatie op: www.nrrv.nl
Informatie over het lidmaatschap van de Raad van Beheer is te vinden op:

In de afgelopen periode hebben 15 kynologen gereageerd op de oproep van

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/lidmaatschap-raad-van-beheer

de Raad van Beheer om medewerker te worden van het Honden Welzijn
Team. De eerste informatie- en kennismakingsbijeenkomst met de potentiele
nieuwe teamleden is georganiseerd door de Raad van Beheer. Uit de

Kynologisch Reglement per 1 augustus 2013

aanmeldingen wordt een selectie gemaakt voor het Honden Welzijn Team.
Tijdens de tentoonstelling in Maastricht, eind september, zal het nieuwe

Tijdens de laatst gehouden Algemene Vergadering van de Raad van Beheer is

Honden Welzijn Team voor het eerst namens de Raad van Beheer actief zijn.

een aantal reglementswijzigingen in het Kynologisch Reglement en de

In een volgende editie van Raadar komen wij nog uitgebreider terug op het

Statuten vastgesteld. Welke dat zijn, is te vinden op:

Honden Welzijn Team. Heeft u vragen over deze nieuwe activiteit van de

www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/news/

Raad van Beheer? Neem dan contact op met: I.Aries@raadvanbeheer.nl

kynologisch-reglement-per-1-augustus-2013/newsback/25/
hash/527654856b

Basis Reglement Welzijn en Gezondheid

Het Kynologisch Reglement zelf kan worden gelezen en/of gedownload via:
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/kynologisch-

Bij de Raad van Beheer komen nog steeds vragen binnen over de inter-

reglement/#c3411

pretatie van de regels in het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid. Die
betreffen vooral het aantal nesten van de teef binnen een bepaalde periode.
Om een nog steeds bestaande onduidelijkheid weg te nemen: het Basis

Handboek Kynologische Kennis 1 verschijnt
in een derde druk

Reglement Welzijn en Gezondheid is de ‘opvolger’ van het Basis Reglement
Stambomen, dat niet meer bestaat. De regels van het Basis Reglement Welzijn

Uiterlijk eind september 2013 is de

en Gezondheid zijn al van kracht sinds 1 juli 2008. Het is ingebed in het Kyno-

geplande verschijningsdatum van de derde

logisch Reglement (artikel VII. 1 en volgende) en is voor alle fokkers gelijk.

druk van het handboek Kynologische
Kennis 1. Cursisten die in het bezit zijn van

Op de website van de Raad van Beheer is uitvoerige informatie over het
Basis Reglement Welzijn en Gezondheid te vinden:
www.raadvanbeheer.nl/rashonden/basisreglement-welzijn-en-gezondheid-bwg

een tweede druk en die nog examen
moeten doen, hoeven zich geen zorgen te

Handboek
Kynologische Kennis 1

maken. Zij kunnen de aangeschafte druk
gewoon gebruiken.

Nieuwe regels voor dekkingen

Dutch
b nel Clu b
Ken
Clu

nnel
Dutch Ke

Echter, vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels voor dekkingen. De

Kynologische Kennis 1 is op bepaalde

Dutch Kenn
el Club

regels met betrekking tot de 24 maandsperiode zijn, in vergelijking met de

punten zodanig aangepast dat kan worden gesproken van een ‘nieuw boek’.

oude regels, strenger geworden. Fokkers mogen, relatief gezien, binnen een

Inhoudelijk zijn er weliswaar veranderingen aangebracht, maar deze hebben

periode minder snel fokken. Het voordeel van de nieuwe regels is een grotere

vooral betrekking op de opzet van het boek. De docenten van de cursussen

voorspelbaarheid omdat er wordt uitgegaan van de data van dekkingen. In

worden uiteraard bij verschijnen van het boek van de wijzigingen op de

de dekaangifte moet er altijd worden uitgegaan van de eerste dekdatum.

hoogte gebracht.

Daarnaast is de aansluiting bij de 10 maanden regeling logischer, omdat ook
hier wordt gerekend van dekking tot dekking. Op de website van de Raad

Voor alle informatie over de cursus Kynologisch Kennis kunt u terecht op de

van Beheer is een diagram geplaatst, dat het bovenstaande verduidelijkt. Het

website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/opleidingen-

is te vinden op: www.raadvanbeheer.nl/rashonden/basisreglement-welzijn-

examens-en-bibliotheek/kynologische-opleidingen/kynologische-kennis-i

en-gezondheid-bwg/diagram-bwg-regels-dekkingen

Promofilm World Dog Show 2018 live!
Nieuw aangesloten rasverenigingen  
Raad van Beheer

Van 9 tot en met 12 augustus 2018 organiseert de Raad van Beheer de
World Dog Show in de Amsterdam RAI. Via deze link: www.raadvanbeheer.

Vanaf 2009 bestaat de mogelijkheid dat meer verenigingen per ras zich

nl/raad-van-beheer/pers-media/media/promofilm-bid-world-dog-show-

kunnen aansluiten bij de Raad van Beheer.

2018/?type=98 kunt u de promofilm zien die is gemaakt om de World Dog

Een overzicht over de afgelopen jaren van nieuw aangesloten

Show 2018 naar Nederland te halen tijdens de FCI vergadering in Budapest.

rasverenigingen: 2010 - 29, 2011 - 12, 2012 - 10, 2013 - 5

Een mooie, compacte trailer over Nederland, cultuur, de bereikbaarheid,
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Amsterdam, de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’ en de kynologie

aan en met onze honden. Dus geen bezoek aan het bureau in Amsterdam,

in Nederland. Deel deze film door hem op de website van uw rasvereniging

maar een bezoek aan een fokker, een demonstratie van een honden-

of kynologen club te zetten. En natuurlijk ook op social media. Met deze film

sportactiviteit en een bezoek aan een lokale kynologen club. De nationale

is een goed beeld neergezet van ons mooie land en van de georganiseerde

beleidsmakers worden dus echt mee het veld in genomen, om zo een goed

hondensport in Nederland.

inzicht te krijgen in deze belangrijke en specifieke kynologische activiteiten.
Na dit bezoek zal er via Raadar natuurlijk verslag worden gedaan van dit
bezoek. Wij houden u immers graag op de hoogte!

Hond van het Jaar Show 2013
Raad van Beheer promoot de rashond tijdens
de 50-Plus Beurs

Het erepodium tijdens de Hond van het Jaar Show 2012.

De Commissie Hond van het Jaar Show 2013 heeft de eerste voorbereidende

De stand van de Raad van Beheer tijdens de succesvolle 50 Plus Beurs in 2012

besprekingen voor het TOP hondenevenement voor 2014 reeds gehad. De
succesvolle lijn vanuit 2012 zal ook tijdens deze show - met de beste honden

De Raad van Beheer promoot actief de aanschaf van een rashond. Binnen de

uit het jaar 2013 - worden gecontinueerd. De organisatoren kunnen Nederland

doelgroepen zijn de 50-plussers een interessante categorie. Na het succes

weer laten zien hoe wij omgaan met onze honden. Maar ook dat de vitaliteit,

van de voorgaande twee jaren zal de Raad van Beheer daarom in 2013 weer

goede conditie, gezondheid en de goede baas-hond relatie tijdens dit

met een stand deelnemen aan de 50 Plus Beurs in Utrecht. De 50 Plus Beurs

evenement extra onder de aandacht van alle aanwezigen worden gebracht.

is het grootste evenement op dit gebied in Nederland. Deze beurs trekt meer

Binnenkort ontvangen de eigenaren van de honden die zich tot nu toe

dan 100.000 bezoekers in vijf dagen!

gekwalificeerd hebben hiervan digitaal de bevestiging... Let op: ook alle
Clubwinnaars zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Hond van het Jaar Show.

De Raad van Beheer heeft samen met andere organisaties uit de sector,
waaronder Proteq Dier & Zorg, een gezamenlijke plek gecreëerd: het

Voor meer informatie zie: www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-

Huisdierenplein. Hier is ook een centrale ring waar activiteiten plaatsvinden.

activiteiten/hond-van-het-jaar-show

Samen met de andere organisaties organiseert de Raad van Beheer op het
Huisdierenplein demonstraties en activiteiten rondom huisdieren, met name

De echte inschrijving voor de Hond van het Jaar Show wordt medio

het huisdier hond.

december geopend. Noteer alvast de datum in uw agenda: zondag 23
februari 2014, weer in de vertrouwde locatie van De Flint in Amersfoort

De 50 Plus Beurs vindt plaats van dinsdag 17 september tot en met zaterdag

(www.deflint.nl)

21 september 2013. Dit jaar organiseert de Raad van Beheer tijdens drie
beursdagen, woensdag, donderdag en zaterdag, weer een Rashondenparade,
waar de rasverenigingen hun ras voor het voetlicht kunnen brengen. Speaker

Werkbezoek Ministerie van Economische Zaken

op het Huisdierenplein is Martin Gaus. Ook zullen er demonstraties Doggy
Dance zijn van Brigitte van Gestel.

Zoals al eerder werd aangekondigd in Raadar, hecht de directie en het
bestuur van de Raad van Beheer er veel waarde aan om in gesprek te zijn

Voor meer informatie over de 50-Plus Beurs zie www.50plusbeurs.nl.

met alle betrokkenen in de branche, die met honden te maken hebben.
Voor een terugblik op de deelname van de Raad van Beheer tijdens 50-Plus
Zowel met de achterban, fokkers, eigenaren, verenigingen maar ook met de

Beurs van 2012 zie www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RVB_

diverse landelijke dierenwelzijnsorganisaties en natuurlijk met de landelijke

Raadar_50plus_impressie_LR.pdf

en regionale overheid. Immers, met ruim 1,5 miljoen honden in Nederland is
het van het groot belang om het beleid van de Raad van Beheer zo te ontwikkelen dat dit draagvlak heeft en houdt, in de volle breedte en in alle

MAG test

lagen van het werkveld. In september 2013 is er vanuit het Ministerie een
werkbezoek aan de Raad van Beheer gepland. De Raad heeft een programma

Op 1 september a.s. organiseert de Raad van Beheer een MAG test in

samengesteld dat ook daadwerkelijk een goed beeld geeft van wat ons bindt

Harderwijk. Een voldoende resultaat op de MAG test (Test Maatschappelijk
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Aanvaardbaar Gedrag) is voor een aantal rassen gekoppeld aan de stam-

• 11 januari 2014: Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer voor genodigden

boomafgifte van de pups. Echter, deelname is mogelijk voor alle (ras)honden.

• 18 mei 2014: Dag van de Hond 2014. Info: dagvandehond@raadvanbeheer.nl

Er zijn voor deze test nog plaatsen beschikbaar! U kunt uw hond via de
website van de Raad van Beheer (www.raadvanbeheer.nl) inschrijven door

STUUR RAADAR DOOR…

middel van het formulier Inschrijving MAG gedragtest. Dit vindt u onder de
knop Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen. Later dit jaar zal staat er nog

…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten fokkers, leden van

een MAG test gepland, op 24 november 2013. Per test is er plaats voor 10

uw vereniging, kortom naar iedereen die op de hoogte moet zijn van de

deelnemers. De test kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers.

ontwikkelingen bij de Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)-

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling!

hondenwereld.

Mocht u eens uw medewerking willen verlenen aan de test als testhelper of
filmer en heeft u hiermee al ervaring, meld u dan aan als MAG test

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…

vrijwilliger op ggw@raadvanbeheer.nl
U kunt deze en alle voorgaande edities van Raadar terugvinden en
downloaden via de website van de Raad van Beheer. Ga daarvoor naar:

Jan van den Berg overleden

www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/nieuwsbrief/raadar

Ons bereikte het bericht dat Jan van den Berg van Van den Berg
Tripraadgeverij op 10 april jl. is overleden. Vele jaren verzorgde zijn bedrijf

MELD U AAN VOOR RAADAR…

de jaarlijkse Crufts reizen. Zijn echtgenote heeft aangegeven dat het bedrijf
niet voortgezet wordt. De Raad van Beheer wenst de nabestaanden veel

…en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer.

sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

VOOR DE AGENDA
• 24/25 augustus 2013: Tentoonstelling Rotterdam, www.dogshowrotterdam.nl
• 1 september 2013: MAG test in Harderwijk. Er zijn voor deze test nog
enkele plaatsen beschikbaar
• 17-21 september 2013: 50 Plus Beurs in Utrecht. www.50plusbeurs.nl
• 19-22 september 2013: FCI Wereld Kampioenschappen IPO
• 28/29 september 2013: Tentoonstelling Maastricht (let op: dubbele show!
Op beide dagen alle rassen), www.dogshowmaastricht.nl
• Voor 1 oktober 2013: input voor keurmeesterbeleid zenden naar:
e.weijenborg@raadvanbeheer.nl
• Oktober 2013: Raad van Beheer Fokkerstour 2013
• 5 oktober 2013: Tentoonstelling Zwolle, www.ijsselshow.nl
• 17-20 oktober 2013: Europese Kampioenschappen voor Speurhonden
• 2/3 november 2013: Tentoonstelling Bleiswijk, www.dogshowbleiswijk.nl
• 5 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor rasverenigingen
• 12 november 2013: Evaluatie van het keurmeesterbeleid voor
exterieur keurmeesters

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:

• 23 november 2013: Algemene Vergadering Raad van Beheer,
Hooglanderveen (Amersfoort-Noord). De Algemene Vergadering is

www.facebook.com/raadvanbeheer
Like en share onze berichten op Facebook met uw Facebook-vrienden.

uitsluitend toegankelijk voor bij de Raad van Beheer aangesloten leden.
• 24 november 2013: MAG test. Inschrijven via: www.raadvanbeheer.nl/
inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/inschrijving-mag-test
• 1 december 2013: Tentoonstelling Rasgroep Dogachtigen,
www.dogachtigen.com

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID BUREAU 
RAAD VAN BEHEER
Tijdens de vakantieperiode in augustus zal de receptie (servicedesk)

• 13/15 december 2013: Winner Show,
Let op: 13e eendaagse show alle rassen! www.winnershow.nl

van de Raad van Beheer tussen 12.30 uur en 13.30 uur telefonisch
niet bereikbaar zijn.

• 21/23 december 2013: Tentoonstelling Wijchen, www.kerstshow.com

Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

T	 020 - 664 44 71
E info@raadvanbeheer.nl
I www.raadvanbeheer.nl

De teksten in RAADAR overnemen in uw
clubblad of op uw website? Prima idee,
maar graag met bronvermelding.

