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AANBIEDING PLAN VAN AANPAK AAN STAATSSECRETARIS
Op 27 november jl. boden wij staatssecretaris Sharon
Dijksma van Economische Zaken het projectplan ´Fairfok,
gezonde en sociale hond in Nederland´ aan. De in een
ludiek jasje gestoken overhandiging van het projectplan
kreeg veel aandacht in de media, waaronder het NOS
Journaal. ‘Een belangrijke stap op weg naar gezondere
rashonden’, zei de staatssecretaris over het projectplan.

er nu een plan van aanpak ligt.’ Aansluitend op de overhandiging organiseerde de Raad van Beheer in Woudenrasverenigingen en overige geïnteresseerden.
Het projectplan is breed gedragen en wordt ondersteund door
Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD),
Wageningen University and Research Centre, Koninklijke

Den Bosch, Citaverde College.

‘Het is voor het welzijn van honden echt noodzakelijk dat
er nu forse stappen worden gezet’, gaf de staatssecretaris

SFEERVOLLE KERST, SUCCESVOL EN GEZOND 2015!

familie en vrienden, beschouwing van het bijna afgelopen jaar, en natuurlijk
goede voornemens voor het nieuwe jaar. Op woensdag 24 en woensdag 31
december sluit het kantoor van de Raad van Beheer om 15.00 uur.

in Nederland.

wensen u en uw viervoeters sfeervolle kerstdagen en een mooi, zeer
succesvol en vooral gezond 2015!

www.raadvanbeheer.nl

OMGAAN MET DE MEDIA
‘hoe dat nou gaat’ in de omgang met krant, radio of
resultaat is.
Wat er uitgezonden gaat worden weet je dus niet. Het risico
bijvoorbeeld een uitspraak uit de context halen waardoor hij
telefonisch ‘live’ in de uitzending. Een enkele keer duurt het

die we steeds weer herhalen: dit is waar wij voor staan en

Bladen
Bij televisie spreek je

verslaggever: op een
neutrale plek, thuis of
op kantoor. In tegenstelling tot radio wordt

naar aanleiding van een (pers)bericht dat wij hebben
verspreid. Ook hier geldt, op een enkele uitzondering na, dat

halen. In alle gevallen betekent het dus dat je voortdurend

tot antwoorden die afwijken van de kernboodschap of die
worden de beelden
tevoren opgenomen en daarna
gemonteerd

uitgezonden. Voordeel

Het correct te woord staan van de media is een vak apart,
reden waarom we ons graag laten bijstaan door deskun
dige mediastrategen.

RAAD VAN BEHEER VEROVERT FACEBOOK
De Facebook-pagina van de Raad van Beheer verheugt zich in een sterk groeiend aantal vrienden. Onlangs passeerden we
de 8.000 likes, wat toch wel als een mijlpaal gezien mag worden. Op naar de 10.000 likes!
Op onze Facebook-pagina wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op kynologisch gebied, foto’s,
en levendige pagina nog niet bezocht en ‘geliked’? Ga er dan beslist een keertje heen en

Klik hier

MINISTER HENNIS BEZOEKT HULPHOND NEDERLAND
Op 1 december jl. bezocht minister Hennis van Defensie het opleidingscentrum van Hulphond Nederland. Zij kon daar zien hoe men honden
“Deze trouwe viervoeters maken grote indruk op mij. En meer dan dat.”

bijstaan’, aldus Hennis.

2

RAAD VAN BEHEER IN AVROTROS ‘RADAR’
Op maandag 24 november besteedde het consumentenprogramma Radar aandacht aan gezondheidsproblemen bij
per 1 juli jl. van kracht werd. De Raad van Beheer en de

overhandigen.
-

Faculteit Diergeneeskunde is gebleken dat het beeld dat

fende reportage.
eigenlijk niet. Slechts 12 procent van de Franse Bulldoggen in
Als Raad van Beheer willen wij ook graag de honden zonder
gebracht:
tegenover de Wet dieren c.q. het Besluit houders van dieren,
‘De Raad van Beheer vindt dat de gezondheid en het welzijn

verklaring, iets waar wij als Raad van Beheer geen invloed op
-

DEELNAME AAN ANIMAL EVENT
De Raad van Beheer staat komend jaar weer met een grote stand op het driedaagse Animal Event, dat van 8 – 10 mei in de
samenwerking met aangesloten rasverenigingen.

WINNAAR JUNIOR HANDLING 2014

van Oosten tot Nederlands Kampioen Junior Handling 2014.
Na de individuele keuring selecteerde Corry Saes zes junioren, te

Priscilla van Oosten mag in 2015 Nederland vertegenwoordigen op de
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AMSTERDAM WINNER KLEURRIJK EN VOL VERNIEUWING!

live stream,
Voor het eerst in de geschiedegie organiseerde de Raad van
lijk de Winner. Beide verenigingen hebben een belang van 50

voorbereidingen van de

door de Raad van beheer.
Door bestuurswisselingen bij

& I. Erksson uit Zweden.
Reserve Best in Show was de

Best in Show
Best in Show werd dit jaar
gekeurd door Gerard Jipping.
Hij koos voor de Saluki-reu

Huikeshoven.
vergen de voorbereidingen voor

Ons persbericht opende als volgt: ‘De
tentoonstelling van Nederland met

anders. In januari starten we al

HOLLAND CUP 2014
Op de vrijdag voorafgaand aan de Amsterdam Winner
organiseerden wij op 12 december de eendaagse tentoonstelling Holland Cup voor alle erkende rassen. Er werden ruim
2.300 honden ingeschreven uit maar liefst 41 landen,

delen. De Raad van Beheer had in haar persbericht de pakkende

-
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EERSTE NEDERLANDSE NORRBOTTENSPETS GEBOREN
Het bericht over deze blijde gebeurtenis werd ons gebracht door Scandia,

speciale jachtblaf en wordt gebruikt als
vogelhond. In 1948 werd hij uit het

uitgestorven. Er waren echter nog enkele

in Nederland geboren nest.

VACATURES BIJ VERENIGINGEN VOORTAAN LANDELIJK
vacatures dus ook landelijk worden uitgezet. Dat vergroot de
kans dat er snel een geschikte kandidaat wordt gevonden
worden deze vacatures alleen in het eigen, lokale
netwerk uitgezet, wat soms tot moeizame wervingsprocedures leidt. Met een nieuwe dienstverlening van de
Raad van Beheer is het nu voor leden mogelijk hun

De Raad van Beheer biedt aangesloten verenigingen nu de
Raadar en op onze website te publiceren. Het idee voor deze

sterk te vergroten.
een kandidaat verwacht wordt aan kennis, ervaring of

VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging
•
•
•
•
•
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‘RAAD HET RAS’: HARZER FUCHS

antwoord
december:
Fuchs

probleem: de Raad van Beheer staat voor houden van honden, dus ook honden

NIEUWE IMPORTREGELS PUPS
Met ingang van 29 december verandert de wet ten aanzien
van importpups. Vanaf die datum moet elke hond die
Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige

deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat

weken oud en mag dan pas de grens over.

BENELUX WINNER 2015 IN GRONINGEN
Hondententoonstelling met CAC & CACIB voor alle rassen, vindt
de Benelux Winner 2015 in de stad Groningen plaatst. Elke

Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
Verplicht
vanaf

• Inschrijfgeld per hond (incl. toegang 1 persoon)
€ 50,00 (exclusief catalogus).
• Voor de tweede en volgende hond
(incl. toegang 1 persoon) € 45,00.
eerste eigenaar op hetzelfde adres
(5e, 6e, enz. is € 40,00).

(inschrijving op de show).

Databankhonden.nl is een initiatief van

Telefoon 0597 655415,
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.

drankjes en wisselden kennis met elkaar uit. Anne-Greet van der Wal doet verslag.

werden gedetailleerd aan elkaar verbonden door Peter van
Baaren-Grob
la
douce France. Godelieve de Wit-Bazelmans behandelde in
de ontstaansgeschiedenis van de rasstandaarden. GedetailHerder. Daarna volgde

die in volledig

en de

Inge van der Does

hondenrassen van Rasgroep 6.

het leven houden – en dat plezier teruggeven aan de baas.
Staande honden, Poedels
en Bulldoggen
Na de pauze werd het
stokje doorgegeven aan

sloot de speurtocht naar de Franse
punt de rasstandaard aan de hand van tekeningen en foto’s.

de Franse Staande Honden
en Epagneuls behandelde.
De Epagneul Breton kreeg
extra aandacht als kleinste

BESLUITENLIJST 37E ALGEMENE VERGADERING
Op zaterdag 6 december 2014 vond de 37e
besluitenlijst aan.
•
– vastgesteld
•
•
nieuwe vereniging.

•
FCI-Obedience en behendigheid in Agility) – aangeno•
Gebruikshondenklasse bij erekeuringen op tentoonstel•

naar:
• het aantal leden van de vereniging (naar draagkracht);
• het aantal rassen dat een vereniging vertegenwoor-

ten van € 40,- naar € 20,- per 1 januari 2015) – aangeno-

•
•
Bovenstaande onderbouwing zal worden uitgewerkt voor
het entreetarief vanaf 2016.
•
-

•

-

•
•
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de overgang van de sporten van Cynophilia naar de Raad
van Beheer per 1 januari 2015.

Met ingang van 2015 is er een verplicht nieuw EU-dierenpaspoort. Het nieuwe paspoort is minder fraudegevoelig
en inhoudelijk aangepast. Het nieuwe paspoort mag alleen
nog maar door dierenartsen worden meegegeven. Blanco
paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor fokkers
niet meer zelf een paspoort kunnen invullen.

a) plaats van de transponder;
b)
c)
d)

e)
f)
daarna wordt het paspoort afgegeven aan de eigenaar. Als
intraverkeer en/of export naar derde landen (landen die geen lid

verwijderen zijn zonder sporen achter te laten – is het

GAMMA ONTMOEDIGT IMPULSAANKOOP MOPSHOND
hond uit de commercial van
GAMMA, ondanks dat hij het
hele interieur sloopt. Volgens
GAMMA en de Mopshondenvereniging Commedia, wordt
het beestje misschien iets té
populair. Daarom hebben
len genomen om impulsaankopen tegen te gaan en zo
onnodige narigheid voor mens en dier te voorkomen.

-

kijkt u hier

SELECTIECRITERIA WK AGILITY VASTGESTELD
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INFORMATIEAVOND CKI OP 20 JANUARI
Omdat er bij veel verenigingen nog vragen leven over de

instructeurs te verlengen tot 1 juli 2014

u op dinsdag 20 januari 2015 vanaf 20.00 uur kunt u in
Woudenberg.

Op 31 oktober en 1 november jl. organiseerde de Nederlandse Heidewachtelvereniging de IMP 2014 in jachtvelden in de

1

drie verschillende landen beoordeelden de honden.
“Zuchtschau” plaats waar de honden door Duitse en
3
vond de prijsuitreiking plaats.

het
Deutschland en staat open voor zowel Grote als

2
4

de wereld lid. Aangezien bijna elk land een ander

ontwikkelen, waarbij honden elkaar zouden kunnen

prijs; 4. Heidewachtel met buit
niseerd door de Tjechische Heidewachtelvereniging
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KORTING OP ‘ONZE HOND’ BIJ AANSCHAF RASPUP

Raad van Beheer en magazine Onze Hond feliciteren u hartelijk met uw nieuwe huisgenoot.

RASHONDEN WAARDEBON

30% KORTING
OND onze
on ze
H
39ste

jaargang

•

nummer

8

•

augustus

2 014

•

losse

nummers

€4,65

MECHELAAR
werk

Kan niet zonder

Op een
jaarabonnement
Onze hond

39ste

jaargang

•

nummer

H
on ze
OND
39ste
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•

juli

2 014

•

losse

nummers

BULLMASTIFF

€

jaargang

•

nummer

IERSE SETTE
R
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•

oktober

2 014

Rood en Wit

In het nauw

Normenmatrix

DOE MEE
EN WIN!

RECEPT
hond

Voor een sociale

ONDENtor
SENNENH
en hun promo
Vier rassen

EDDY •
LACHT OM
SSELMANS
E ZAKEN •
RMAN BRU
URIDISCH
2014 • HE
W 2014 • J
OR UDEN
LIEREN •
KSTERSHO
R: OUTDO
IJFFORMU
EIM • PIN
EN VERDE
! • INSCHR
ALBERT H
P DE STIP
O G P R O F.
• HOND O
• KYNOLO
E HONDEN
NSE WILD
• AFRIKAA

TIPS

DOE MEE

Voor jachthonden EN WIN!

VERGELEKEN

De Leonberger en de Estrela
E N V E R DE R : JOE K AT SHOW 201
4 • ELS BEERTEN GEEFT BETER L
ES DOOR HOND •
• HOND MET EEN VOETBALKNIE
• EEN TWEEDE HOND? • OPVOED
ING & GEDRAG •
• ZONDER HONDEN WAREN ER G
EEN MENSEN • TODO IN TOSCA
NE • HOTSPOT •

losse

GEDRAG

Hoe een hond

nummers

€4,65

Gefeliciteerd
met uw
raspuppy!
JACHT

Terriers

WAT IS DAT ?

WHIPPETS

•

4,65

BRITSE

Lieve waker
MEE
DOE WIN!
EN

Kunst van voorjag

en

benaderen?

EN VERD
ER: FOK
KERSTO
• TA NDW
UR 2014
ISSELEN
• PAUL IN
EN PROB
E SLOT:
• WAARO
LEMEN •
DE HON
M STRAF
H A LV E M
D ALS M
NIET WE
AANTJES
EDEMEN
RKT • RE
• VETER
S •
DDE R VA
ANEN HU
N DE IER
LPHOND
SE WOLF
•
SHOND •
BOEKEN
•

SPANNENDE EUKANUBA WORLD CHALLENGE IN AMSTERDAM
Challenge in Amsterdam. Een wereldevenement voor showhonden, met streng geselecteerde deelnemers uit meer

Voor deze speciale keuring was de erering extra

van Eukanuba was zeer te spreken over de

organiseren.

GOEDGEKEURDE

van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
• Border Collie Club Nederland (BCCN)
• Cavalier Club Nederland
•
• Nederlandse Markiesjes Vereniging
•
•
• Nederlandse Whippet Club (NWC)
• Old English Sheepdog Club Nederland OESCN
•
• Rhodesian Ridgeback Club Nederland
• Welsh Springer Spaniel Club (WSSC)
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NEDERLANDSE COACHES WK AGILITY
BEKEND
Van 8 - 11 oktober 2015 vinden de FCI wereldItalië. Nederland zal ook weer een team afvaardigen naar dit indrukwekkende evenement. Voor
Beheer de coaches Corné van Ginneken en Mark
Fonteijn aangesteld.
Beide coaches zijn uiteraard geen onbekenden in
trainer ook zeer nauw betrokken bij het coachen
van de junioren voor de European Open Junioren;
Agility. Wij wensen beiden veel succes in de
-

MELD U AAN VOOR RAADAR…

VOOR DE AGENDA
10 januari 2015:
11 januari 2015:

(op uitnodiging)
Hond van het Jaar Show 2014,
hondvanhetjaar

20 januari 2015:
15 februari 2015:
28 feb-1 mrt 2015:
15 maart 2015:

De Mortel
Benelux Winner Show, Groningen

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

RAADAR OP IPAD OF ANDROID TABLET
kunt de app downloaden via:
App Store Apple
Android Store

Mortel
28 maart 2015:
Assen
15 april 2015:
22 april 2015:
28 april 2015:
8-10 mei 2015:

STUUR RAADAR DOOR…

Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)hondenwereld.
Hilvarenbeek

17 mei 2015:
door heel Nederland
20 juni 2015:
15-19 september 2015:
8-11 oktober 2015:
28 november 2015:

LEES VORIGE EDITIES VAN RAADAR…
U kun
Raadar terugvinden en
downloaden via de website van de Raad van Beheer:

Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl

Facebook-vrienden.
www.raadvanbeheer.nl/agenda

Raad van Beheer

E info@raadvanbeheer.nl
I www.raadvanbeheer.nl

