BARZOIS IN MIDDELEEUWSE REUZENSTOET
Op 1 juni jl. vindt in de binnenstad van Maastricht een

Deze grote, van oorsprong Russische zichtjagers werden in

terug op de intocht van de Habsburgse keizer Karel V, die in
1550 zijn zoon, koning Filips II, in Maastricht komt
voorstellen en daarvoor een grote ‘ommegang’ organiseert.

Europese vorstenhuizen. De Barzois lijken zich in het
keizerlijke gezelschap dan ook goed op hun gemak te voelen
want ze presenteren zich voorbeeldig aan het 50.000
koppige publiek.

reuzengezelschappen deel met meer dan 80 reuzen en 62
groepen, samen zo’n 1000 deelnemers.
jl., tussen de reuzen, ruiters te paard, rijtuigen en
aanspanningen, schaapskudde, ezels, valkeniers en een groot

jaar), samen met in middeleeuwse kledij gestoken geleiders.

De barzois in de reuzenstoet

Op de Kampioenschapsclubmatch van de Flatcoated
Retriever Club (FRC), op zondag 1 juni jl., wordt de verplichte

een paperclip aan de kopie van de stamboom gehecht en de

gebracht. Drie medewerkers van de buitendienst van de

Voor buitendienstmedewerkers Leonie Galdermans, Sijkje
Winter en Jan Nieuwenhuis is het een uitdaging om bij de

een goede controle van het chipnummer heel snel ging.’
Leonie vervolgt: ‘We hebben voor de zekerheid aan beide
er zeker van te zijn dat we niet te weinig hebben.’
Tot slot Sijkje: ‘We zijn er wel achter gekomen dat de

papierwinkel eromheen goed te regelen.

gesteld.’
De chippers, de Raad van Beheer en de FRC kunnen

alle stambomen en alle NHSB-nummers binnen kreeg. Ook

rasverenigingen navolging vindt. De volgende

de rasvereniging.
• Field Spaniel Club Nederland
• Pyrenese Herdershonden Club
• Nederlandse Herdershonden Club
• Nederlandse Border Terrier Club

• Belgische Herder Club Nederland
• Commedia (Mopshonden)
• Barbet Club

www.raadvanbeheer.nl

kranten, radiozenders en de televisieprogramma’s ‘NOS
Journaal’, ‘Jeugdjournaal’ en ‘RTL Nieuws’ de nodige

Hoewel de reacties op de wijze waarop de Raad van
wij ook enkele reacties ontvangen dat de berichtgeving
ongenuanceerd en onjuist was.
Massacommunicatie via kanalen als geschreven media,
radio en televisie leent zich in veel gevallen niet voor het
neerzetten van een genuanceerd verhaal waarin aan alle
aspecten recht gedaan wordt. In een artikel van 50 tot

worden. Daar komt bij dat de journalist geen
inhoudsdeskundige is. Het begrijpen van de gezondheidsen welzijnsproblemen bij honden en de oorzaken hiervan
is voor journalisten dan ook erg lastig, met als gevolg dat

niet altijd juist is.
Doelstelling van de
Raad van Beheer bij
massacommunicatie
is dan ook niet om
een genuanceerd
verhaal neer te
zetten maar om te
laten zien dat bij de
Raad van Beheer, de
rasverenigingen en
gezondheid en het
welzijn van
rashonden altijd het
belangrijkste zijn. In
de massacommunicatie gaat het er om te laten zien dat de Raad
van Beheer - en zijn leden en hun achterban - stappen
zetten om de gezondheid en het welzijn van honden te
verbeteren. Als dat beeld goed overkomt in de media, is
de massacommunicatie voor de Raad van Beheer
geslaagd.

op zaterdag 17 mei jl. aan met Bisou voor het examen VZH
bij de Kynologen Vereniging Rijnland in Leiden. Een strak

honden waarmee gezamenlijk de VZH cursus was gevolgd,
onder leiding van Heleen Houwaart en Addy Marsilje.
Patricia volgt met Bisou de Gedrag en Gehoorzaamheid (GG)
werd hen gevraagd om mee te doen aan het examen VZH.
Het vertrouwen in dit duo bleek terecht: Bisou is de eerste
toekomst zullen er hopelijk meer gaan volgen.
Voor het meedoen aan het vorig jaar door de Raad van
Beheer erkende programma Watersport met Honden zal in
de toekomst als eis gaan worden gesteld dat eerst het VZH
niet het geval. Patricia is al vele jaren met haar
enige jaren bij Wasserarbeitsgruppe Colonia, een erkende
Duitse vereniging, die niet alleen traint in Nederland, maar
inmiddels ook vele Nederlandse leden telt. Ook is Patricia al
vele jaren vaste vrijwilliger bij de waterwerk regio Den Haag
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Plus Beurs. De 50 Plus Beurs is het grootste evenement van
Nederland op dit gebied. Met ruim 100.000 bezoekers is
dit een evenement dat midden in een interessante
doelgroep valt voor het onder de aandacht brengen van de
rashond.

als bij Animal Event, ruimte mogelijk gemaakt voor de
aangesloten verenigingen. Er is ruimte voor
hondenopvoeding en hondensport. De leden ontvangen
binnenkort een mailing om zich aan te melden. Daarbij is
het mogelijk om met meerdere verenigingen een stand te
delen. De 50 Plus Beurs is van 16 tot en met 20 september
2014 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zet de data in uw agenda!

Databankhonden.nl is een initiatief van

Op de website

staat alle

•
:
deze wordt toegekend aan
de hond die drie Benelux

6 en 7 september. Deze tentoonstelling is bovendien

Ook zijn er nieuwe titels te winnen:
• Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door het jaartal
waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan

mits deze prijzen zijn
behaald in de drie Benelux
landen, zijnde Nederland,
ten minste drie verschillende
keurmeesters.
•
: deze wordt toegekend aan
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de

•
, gevolgd door het
jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt

Luxemburg.
•

: deze wordt toegekend aan

Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de
behaald.
•
, gevolgd door
het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt

Luxemburg.

Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer

aantal honden dat kan deelnemen is bereikt.
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rekening met de in het onderzoek aangetoonde en
voorkomende aandoeningen.
de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle
een gespecialiseerde dierenarts.
geconstateerde aandoeningen aan de voorste luchtwegen.
luchtwegonderzoek door een dierenarts.
De Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring
aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle
onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie
hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de

heupen en ellebogen door gespecialiseerde dierenartsen.

onderzoek is uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht.
Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden

ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid. De

dat de pupkoper zich ervan
bewust dient te worden dat

onlangs gepubliceerd.
van een pup moet laten

gezondheid van deze hondenrassen voor het overgrote deel
is gebaseerd op honden zonder stamboom (look-alikes).
Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als
rasdier. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6%, van de Franse
Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retrievers

Onderzocht ras: Chihuahua,
zo gezond en sociaal
mogelijk is.
De Raad van Beheer ziet
ook een duidelijke

Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek

van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot

van geregistreerde gezondheids-onderzoeken van alle
rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij

implementeren van maatregelen om de gezondheid van
terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten
90%), aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag
bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een

De Raad van Beheer erkent dat er gezondheidsproblemen
voorkomen. In het beleid van de Raad van Beheer zijn de
gezondheid en het welzijn van de honden leidend.
Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van
Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen

met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap

Diergeneeskunde de opdracht gegeven om een
vervolgonderzoek uit te voeren voor de rassen (en look-

de Maine Coon. De resultaten van het vervolgonderzoek
worden medio 2015 verwacht.

is door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede
Kamer – en kan worden gedownload van de website van de
rijksoverheid:

gezelschapsdieren.html

Organisator:
Organisator:
Wanneer? 6 en 7 september 2014
Entry2014

Website:
Vragen?

bekendgemaakt.
Website: www.2014eurodogshow.cz
Vragen?

Winner, Benelux Jeugd Winner en Benelux Veteranen
Winner.
erkende rassen; 26.10: groep 7, 8 en 9
Organisator:
Waar? Hanzehal,Zutphen
Wanneer? 14 september 2014
KenP2014
Website:
Vragen? secretaris@
Bijzonderheden: Alleen voor rasgroep 5
Organisator:
Waar? MECC, Forum 100, 6229 GV Maastricht
Wanneer? 27 en 28 september 2014

Website:
Vragen? htm.secretariaat@gmail.com
Bijzonderheden: Dubbelshow - beide dagen alle rassen en
rasgroepen.

Op de Facebook pagina van de Raad van
Beheer kunt u voortaan iedere eerste dag
van de maand meedoen aan het spel
‘Raad het Ras’.

dagen wordt een stukje van de originele,

‘Like’ de pagina van de Raad van Beheer
en als u denkt dat u het ras weet, reageer
naam van het ras.
Onder de inzenders van het goede
antwoord wordt iedere maand een boek
‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per
Het ras van de maand mei is een Barbet.
Winnaar is mevrouw Kok-de Bruyn. Het ras van de maand juni is een Australian Kelpie. Winnaar is Kim Zijl. De winnaars
prijs!
Kijk dus iedere 1e van de maand op onze Facebook pagina
Ras’!

Registreer je pup op
www.databankhonden.nl
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en doe mee met ‘Raad het

Kynologisch Reglement (KR) op een aantal punten gewijzigd.
1 juni 2014 is te raadplegen onder deze link:

aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden weten
vaak hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe de
gevonden.
Zeker door het loslaten van de regel ‘één vereniging per ras’ is
Hun bestuursleden zijn vaak nieuw in kynologenland. Maar ook
de bestuurszetels binnen de ‘oude’ verenigingen wisselen
veelvuldig en kennis met betrekking tot de Raad van Beheer en

De Commissie Windhondenrensport (waar dus ook coursing
van deze hondensport. Anders dan in, bij voorbeeld, Engeland
en Spanje, waar wordt gewed op windhondenrennen, is de
De taken van de Commissie Windhondenrensport zijn onder
andere:
- toestemming geven tot het houden van rennen en
coursings
- toezicht houden op de handhaving van de reglementen

dan wel overgedragen.
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze
bedoeld.

In Raadar april hebben we de Commissie Jachthonden en de
Commissie Werkhonden behandeld. Dit keer de
en de

Windhondenrenverenigingen
- presenteren, samen met de
Windhondenrenverenigingen, van het jaarprogramma
Voor overleg met de Windhondenrenverenigingen is de
Windhondenrenraad in het leven geroepen. Er zijn in

www.cvw.nu

en op www.
windhonden.nl
• Commissie Opvoeding & Gedrag
maatschappij. De Raad van Beheer is momenteel bezig met

•
Coursen: in Engeland ontwikkelt de lange jacht met
windhonden zich al heel vroeg van het ‘jagen voor voedsel’

nieuwe commissie die het totale spectrum gezondheid omvat.
De komende periode zal hierover met betrokkenen overleg
gevoerd worden.

een ’een sport waarin men met windhonden de jacht op het
haas zo natuurgetrouw mogelijk tracht te imiteren, dus
zonder levende prooi. De windhonden jagen op een

het op een bepaalde manier plaatsen van klossen (pulleys) in
door het haas.’ (Citaat: www.windhonden.nl)
Rensport: behalve het coursen is ook de rensport
ondergebracht bij deze commissie. Bij het

verschillende windhondenrassen worden gelopen.
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Op dit moment zijn er al 17.000 honden ingeschreven voor
de FCI World Dog Show in Helsinki, Finland, die wordt
gehouden van 8 tot 10 augustus aanstaande.
Deze World Dog Show, die wordt georganiseerd door de
Finse Kennel Club, zou wel eens de grootste
hondententoonstelling kunnen worden als het aantal
inschrijvingen zich in het huidige tempo voortzet.
De show wordt gehouden in het Messukeskus, Expo &

Omdat de Finse
Kennel Club dit
jaar 125 jaar
bestaat,
vertrouwde de FCI
Finland de World

juli as.

Finse Stövare, de Karelische Berenhond, de Lapinkoira en de

met elk jaar zo’n 200.000 honden die op tentoonstellingen

gelegenheid om deze rassen in grote getale te zien én te
keuren.

een unieke gelegenheid om de wereld te laten zien waartoe
wij in staat zijn.

De inschrijving voor de World Dog Show in Helsinki sluit op 9

moet krijgen in een FCI erkenning.
Het WK voor de komende twee jaar is in ieder geval al
geregeld: 2015 in Zweden en in 2016 in de USA.

Registreer je pup op
www.databankhonden.nl

In het weekend van 9, 10 en 11 mei jl. wordt het eerste
Wereldkampioenschap (WK) voor Hollandse Herders

Verplicht
vanaf

van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC) - tekent niet
verder. Na overleg met buitenlandse verenigingen wordt

De Commissie Werkhonden (CWH) krijgt van de Raad van
Beheer het verzoek om als coördinator op te treden. Op 9

ook uit Nederland, vormen het kernbestuur, aangevuld met
Lars Czylwik uit Zweden en Marion Flury ut Zwitserland.
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Met ingang van 1 januari 2014 is de regel van kracht geworden
tentoonstellingen en dat men na de raskeuring de
tentoonstelling direct mag verlaten. Het vraagt wat extra

bij de ring is.

tentoonstellingen.
Er is soms zo ruim gepland dat de keurmeester en de
ringmedewerkers na een ras te lang moeten wachten omdat er

ander en hierdoor
gaat onnodig veel
Wij adviseren dan
ook om de
blokken te
publiceren en die op
de ringborden te
vermelden.
Bijvoorbeeld: tussen
10:00 en 12:00 uur

een pauze. Bedenk ook dat te laat met een ras beginnen minder
erg is voor exposanten en bezoekers dan te vroeg beginnen.

voor de ringborden.
In het Kynologisch Reglement staat hierover het volgende:

1.
moeten uiterlijk bij aanvang van de keuringen op de
tentoonstelling aanwezig zijn en mogen na te zijn gekeurd
2.

De organisator dient
te vermelden in het programma.

Een ander probleem dat op de tentoonstellingen is
gesignaleerd, is het plannen van de start van een ras na 14:00
uur. Het is voorgekomen dat een aantal van de beste (jongste)
puppy’s niet naar de erering kon omdat de verkiezing van beste
(jongste) puppy van de dag al voorbij was. De erekeuringen
moeten om ca. 15.00 uur kunnen starten en de Junior Handling
maken waarbij alle ringen om ca. 14:00 uur klaar kunnen zijn. Er
is dan nog ruimte om iets uit te lopen.
Mochten er nog vragen zijn over de planning, dan is de Raad

publiceren. De ene keurmeester is nu eenmaal sneller dan de

onze

39ste

jaargang

•

nummer

7

•

juli

2 014

•

losse

nummers

€

4,65

In het julinummer (verschijnt
eind juni) van Onze Hond is de
rubriek Raadar XL gewijd aan

BULLMASTIFF

Lieve waker

WAT IS DAT ?

Normenmatrix

MEE
DOE IN!
EN W

TIPS

(VFR) en de Normenmatrix. In
de kynologie is het

Voor jachthonden

VERGELEKEN

De Leonberger en de Estrela
E N V E R DE R : JOE K AT SHOW 2014 • E L S BE E RT E N G E EF T BE T E R L E S D O OR HOND •
• HOND MET EEN VOETBALKNIE • EEN TWEEDE HOND? • OPVOEDING & GEDRAG •
• ZONDER HONDEN WAREN ER GEEN MENSEN • TODO IN TOSC ANE • HOTSPOT •

inmiddels een bekend
gegeven. De naam zegt het al:
het is een reglement waarin
de voorwaarden en normen
van rasverenigingen voor

de rasverenigingen de mogelijkheid om de meeste van de

In overleg met de rasvereniging(en) zullen er aan de hand
van het VFR per ras normen worden opgesteld, die door de
Raad van Beheer kunnen worden gecontroleerd. Deze
normen worden opgenomen in een zogenoemde
normenmatrix. Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de
belangen door verschillende rasverenigingen worden
Beheer worden gecontroleerd. De normen uit de

Alle bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen
extra aandacht aan besteden.
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De tussenstand van de Eukanuba World Challenge na de Pinkstertentoonstelling in
Arnhem is te vinden op de website van de Raad van Beheer.
Op een gedeelde 1ste plaats staan: Amerikaanse Cocker Spaniel Chicomy’s Quite Sexy
van W. Weijmans en de Épagneul Nain Continental Papillon Pipistrelle Creamer’s Dream
deze link:

Op 10 oktober 1964
wordt door de heren
Mock en mevrouw A.
Sauer-van der Sluis de
Nederlandse Labrador
Vereniging (NLV)
opgericht.
De vereniging groeit
onstuimig en is – aldus
het boek ‘De Labrador Retriever’ (2006) – nu de grootste
rasvereniging voor Labradors ter wereld.

Bij een jarige hoort een cadeautje en dus komt de Raad
van Beheer niet met lege handen. Namens het bestuur
van de Raad overhandigt bestuurslid Hugo Stempher aan
de NLV een legpenning met bijbehorende oorkonde.

kasteel Hoekelum in Barneveld gevierd. Een bekende
locatie voor de NLV omdat op het prachtige terrein voor
het kasteel ook de clubmatches plaatsvinden.
‘Op deze dag’, aldus het bestuur van de rasvereniging,
‘willen wij iedereen kennis laten maken met dit geweldige
ras.’ Dat gebeurt door middel van demonstraties en
wordt geheven op de toekomst van de NLV.
De opbrengst van, onder andere, de loterij komt ten
goede aan de Stichting Hulphond en het Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds.

In het jaaroverzicht ‘Houden van honden in woord en beeld

jaar 2012. Om verwarring te voorkomen, vermelden wij ook
graag deze winnaar in deze Raadar.
Hond van het Jaar over 2012 werd het Italiaans Windhondje
Best-in-Show keurmeester was Wim Wellens.

per 1 juni 2014 hebben verschillende verenigingen het verzoek

gestuurd.

Helaas is het niet gelukt om de verenigingen daarover
individueel te antwoorden. Onze excuses daarvoor.
Wanneer uw vereniging graag bij een groep honden DNA wil

worden, dan kunt u dit verzoek sturen naar DNA@
Raadvanbeheer.nl

buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer te vragen.
Deze medewerker zal zorgen voor het juiste materiaal voor de
laboratorium.

onze buitendienstmedewerker is; dit is een bedrag van
deze kosten niet integraal door te berekenen aan de
verenigingen en komt daarbij op de volgende kosten voor de

De kosten die gerekend worden, zijn:

Hiervan wordt de stamboeknaam vermeld, het chipnummer
en het NHSB nummer. Bovendien moeten alle eigenaren een
Per bijeenkomst zal er gekeken worden naar de mogelijkheid
om een buitendienstmedewerker beschikbaar te stellen. Zorg
weken voor het evenement. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag
Beheer? Laat het ons weten! Wij hebben uw inbreng nodig
om verbeteringen te kunnen realiseren. De route die u

doorgegeven worden.

voorlegt aan de medewerker van de Raad van Beheer, daar
waar die thuishoort. Weet u niet wie dit is, dan kan het
kantoor van de Raad van Beheer u hierbij helpen. De

We gaan ervan uit dat de verenigingen zorgen voor een goede

nl
haar leidinggevende. Biedt ook dat geen uitkomst, dan kunt

rekenen in plaats van € 2,00 euro per hond.
De vereniging krijgt na de bijeenkomst een rekening voor de
honden van die dag. Pas wanneer die rekening is betaald,

bestuurslid aanspreken. Door met elkaar deze procedure te
bewandelen, is het voor het kantoor mogelijk om scherp te
sturen op de service die u van de Raad van Beheer mag
verwachten!

Laurens Hoedemaker, secretaris van de
Raad voor Dierenaangelegenheden, het
belangrijkste adviesorgaan voor het
dierbeleid van het ministerie van
Economische Zaken, is met ingang van 1
juli as. benoemd tot directeur van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
(KNJV). De KNJV is één van de bijzondere
verenigingen van de Raad van Beheer.

Hoedemaker als directeur
van hun vereniging. Voorzitter

het besturen van complexe organisaties en met de
inhoudelijke behandeling van dossiers binnen het

‘Wij zijn verheugd over de
benoeming van de
heer Hoedemaker als
directeur van onze
vereniging. Zijn
voornaamste
taken zullen
bestaan uit het
verder

De wereld van de hond is Laurens Hoedemaker niet
onbekend. Hij adviseerde staatssecretaris Sharon Dijksma
over diverse thema’s, onder andere over de bijthonden.
Eerder in zijn loopbaan werkte hij als universitair

van het KNJV-bureau
en de positionering van
onze vereniging als belangrijkste
belangenbehartiger van alle aan jacht verbonden partijen

Laurens Hoedemaker Diergeneeskunde.

directeur gevonden die de belangrijke rol die jagers
spelen in het Nederlandse buitengebied, goed kan
uitdragen.’

lgemene Vergadering Raad van Beheer,
uitsluitend toegankelijk voor aangesloten
leden.

App Store Apple
Android Store

www.beneluxwinnershow.nl
Tentoonstelling Rasgroep 5, Kees- en
poolhonden, Zutphen,
50 Plus Beurs, deelname voor aangesloten
verenigingen. Leden van deelnemende
: Raad van Beheer Fokkerstour, sessie en
data volgen.

Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie:

…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de
Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)
hondenwereld.

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 maar ook de Facebook-pagina:

Beheer:

www.facebook.com/raadvanbeheer

Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.
kunt de app downloaden via:

Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

T 020 - 664 44 71

De teksten in RAADAR overnemen in uw

I

maar graag met bronvermelding.

www.raadvanbeheer.nl

