
 BARZOIS IN MIDDELEEUWSE REUZENSTOET

Op 1 juni jl. vindt in de binnenstad van Maastricht een 
ƌĞƵǌĞŶŽƉƚŽĐŚƚ�ƉůĂĂƚƐ͘��ĞǌĞ�ŵŝĚĚĞůĞĞƵǁƐĞ�ƚƌĂĚŝƟĞ�ǀŽĞƌƚ�
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.
�ĂŶ�ĚĞǌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŽƉƚŽĐŚƚ͕�ĚŝĞ�ĞůŬĞ�ǀŝĞƌ�ă�ǀŝũĨ�ũĂĂƌ�
ǁŽƌĚƚ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕�ŶĞŵĞŶ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ϰϬ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
reuzengezelschappen deel met meer dan 80 reuzen en 62 
groepen, samen zo’n 1000 deelnemers.
�ůƐ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬĞŝǌĞƌůŝũŬĞ�ŚŽĬŽƵĚŝŶŐ�ůŽƉĞŶ�ŽƉ�ϭ�ũƵŶŝ�
jl., tussen de reuzen, ruiters te paard, rijtuigen en 
aanspanningen, schaapskudde, ezels, valkeniers en een groot 
ĂĂŶƚĂů�ĞĚĞůůŝĞĚĞŶ͕�ŚŽĨĚĂŵĞƐ�ĞŶ�ŵƵǌŝĞŬŬĂƉĞůůĞŶ͕�ŽŽŬ�ϭϯ�
�ĂƌǌŽŝƐ�ŵĞĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŽƉƚŽĐŚƚ�;ŝŶ�ůĞĞŌŝũĚ�ǀĂƌŝģƌĞŶĚ�ǀĂŶ�ϭ�ƚŽƚ�ϭϬ�
jaar), samen met in middeleeuwse kledij gestoken geleiders. 

Deze grote, van oorsprong Russische zichtjagers werden in 
ǀƌŽĞŐĞƌ�ƟũĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƚƐĂƌĞŶ�ǁĞů�ĞĞŶƐ�ĐĂĚĞĂƵ�ŐĞĚĂĂŶ�ĂĂŶ�
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.

� �E�ͳ�&E�D��/E����WZ�<d/:<�͵�'�^>��'�����d/�͊
Op de Kampioenschapsclubmatch van de Flatcoated 
Retriever Club (FRC), op zondag 1 juni jl., wordt de verplichte 
�E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚ�ŽƉ�͚ŐƌŽƚĞ�ƐĐŚĂĂů͛�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�
gebracht. Drie medewerkers van de buitendienst  van de 
ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ďƌĞŶŐĞŶ�ĚĞǌĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�ŝŶ�
ƉƌĂŬƟũŬ͘�
Voor buitendienstmedewerkers Leonie Galdermans, Sijkje 
Winter en  Jan Nieuwenhuis is het een uitdaging om bij de 
ďŝũŶĂ�ϱϬ�ĂĂŶŐĞŵĞůĚĞ�ŚŽŶĚĞŶ��E��ĂĨ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�
papierwinkel eromheen goed te regelen. 

>ĞŽŶŝĞ͗�͚^ŝũŬũĞ�ŚĞĞŌ�Ğƌ�ŚĞƚ�ŵĞĞƐƚĞ�ǁĞƌŬ�ĂĂŶ�ŐĞŚĂĚ�ŽŵĚĂƚ�ǌŝũ�
alle stambomen en alle NHSB-nummers binnen kreeg. Ook 
ŚĂĚ�ǌĞ�Ăů�ĞĞŶ�ƐƟĐŬĞƌ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĐŚŝƉŶƵŵŵĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ŵĞƚ�

een paperclip aan de kopie van de stamboom gehecht en de 
ŬŽƉŝĞģŶ�ŽƉ�ǀŽůŐŽƌĚĞ�ŐĞůĞŐĚ͘��Ăƚ�ŵĂĂŬƚĞ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ǌŽĞŬĞŶ�ĞŶ�
een goede controle van het chipnummer heel snel ging.’ 
Leonie vervolgt: ‘We hebben voor de zekerheid aan beide 
ŬĂŶƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ďĞŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǁĂŶŐƐůŝũŵǀůŝĞƐ��E��ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ�Žŵ�
er zeker van te zijn dat we niet te weinig hebben.’
Tot slot Sijkje: ‘We zijn er wel achter gekomen dat de 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ�ǀŽŽƌĂĨ�ǀĂŶ�ŐƌŽŽƚ�ďĞůĂŶŐ�ŝƐ͕�ĚĂŶ�ůŽŽƉƚ�ŚĞƚ�ŽƉ�
ƌŽůůĞƚũĞƐ͘��Ğ�ĂĐƟĞ�ǁĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�&Z��ĞƌŐ�ŽƉ�ƉƌŝũƐ�
gesteld.’ 
De chippers, de Raad van Beheer en de FRC kunnen 
ƚĞƌƵŐǌŝĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐĞƐůĂĂŐĚĞ�ĂĐƟĞ͕�ĚŝĞ�ĚŽŽƌ�ĂŶĚĞƌĞ�
rasverenigingen navolging vindt. De volgende 
ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ĞĞŶ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�
ŐĞƉůĂŶĚ͘�sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉŶĞŵĞŶ�ŵĞƚ�
de rasvereniging.  
ͻ�/ĞƌƐĞ�^ĞƩĞƌ��ůƵď
• Field Spaniel Club Nederland
• Pyrenese Herdershonden Club
ͻ�>ĂŐŽƩŽ�ZŽŵĂŐŶŽůŽ��ůƵď
• Nederlandse Herdershonden Club
• Nederlandse Border Terrier Club
ͻ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀŽŽƌ�^ĐŚŶĂƵǌĞƌ�&ŽŬŬĞƌƐ�ĞŶ�>ŝĞĬĞďďĞƌƐ
ͻ��ƵůůŵĂƐƟī��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
• Belgische Herder Club Nederland
ͻ�EŽǀĂ�^ĐŽƟĂ��ƵĐŬ�dŽůůŝŶŐ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ��ůƵď�EĞĚĞƌůĂŶĚ
• Commedia (Mopshonden)
• Barbet Club

Z����Z�/^����E/�ht^�Z/�&�s�E����Z����s�E���,��Z� :��Z'�E'�ϯ��ͮ��EhDD�Z�ϲ��ͮ��:hE/�ϮϬϭϰ

www.raadvanbeheer.nl
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�Ğ�ĐŚŝƉƉĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ͘
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� �KDDhE/��Z�E�s/��D�^^��KDDhE/��d/��͵���E�<hE^d�KW��/�,
�ĨŐĞůŽƉĞŶ�ŵĞŝ�ĞŶ�ũƵŶŝ�ŚĞďďĞŶ�ǀĞĞů�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�
kranten, radiozenders en de televisieprogramma’s ‘NOS 
Journaal’, ‘Jeugdjournaal’ en ‘RTL Nieuws’ de nodige 
ĂĂŶĚĂĐŚƚ�ďĞƐƚĞĞĚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ĞŶ�
ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐĐŽŶƚƌŽůĞ�ĚŝĞ�ŽƉ�ϭ�ũƵŶŝ�ũů͘�ŝƐ�ŝŶŐĞŐĂĂŶ͘�
Hoewel de reacties op de wijze waarop de Raad van 
�ĞŚĞĞƌ�͚ŝŶ�ďĞĞůĚ͛�ŬǁĂŵ�ŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚ�ƉŽƐŝƚŝĞĨ�ǌŝũŶ͕�ŚĞďďĞŶ�
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 
ϭϬϬ�ǁŽŽƌĚĞŶ�ŽĨ�ĞĞŶ�ƌĂĚŝŽͲ�ŽĨ�ƚĞůĞǀŝƐŝĞͲŝŶƚĞƌǀŝĞǁ�ǀĂŶ�ƚǁĞĞ�
ƚŽƚ�ĚƌŝĞ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŽĨ�ƚǁĞĞ�ƋƵŽƚĞƐ�ŬĂŶ�ŽŶŵŽŐĞůŝũŬ�
ĞĞŶ�ǌŽ�ĐŽŵƉůĞǆ�ǀĞƌŚĂĂů�ĂůƐ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ĞŶ�
ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐĐŽŶƚƌŽůĞ�ĐŽƌƌĞĐƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĞĞƚ�ŶĞĞƌŐĞǌĞƚ�
worden. Daar komt bij dat de journalist geen 
inhoudsdeskundige is. Het begrijpen van de gezondheids- 
en welzijnsproblemen bij honden en de oorzaken hiervan 
is voor journalisten dan ook erg lastig, met als gevolg dat 
ĚŝŶŐĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞůŬĂĂƌ�ŐĞŚĂĂůĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌŚĂĂů�ĨĞŝƚĞůŝũŬ�

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 
ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌƐ�ĚĞ�
gezondheid en het 
welzijn van 
rashonden altijd het 
belangrijkste zijn. In 
de massa-
communicatie 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.  

DĂƐƐĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ�ůĞĞŶƚ�ǌŝĐŚ�ŶŝĞƚ�
ǀŽŽƌ�ŶƵĂŶĐĞƌŝŶŐ͘ 

� ��Z^d��E�t&KhE�>�E��Z�'�^>��'��sKKZ��y�D�E�s�Z<��Z^��<�Z��,KE��Έs�,Ή
�Ğ�Ƶŝƚ�sŽŽƌƐĐŚŽƚĞŶ�ĂŅŽŵƐƟŐĞ�WĂƚƌŝĐŝĂ�&ůŝŶƚĞƌŵĂŶ�ŵĞůĚƚ�ǌŝĐŚ�
op zaterdag 17 mei jl. aan met Bisou voor het examen VZH 
bij de Kynologen Vereniging Rijnland in Leiden. Een strak 
ďůĂƵǁĞ�ůƵĐŚƚ͕�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ŐĞĞŶ�ǌƵĐŚƚũĞ�ǁŝŶĚ�ĞŶ�ĞƌŐ�
ǁĂƌŵ͘�EŝĞƚ�ĚĞ�ĂůůĞƌďĞƐƚĞ�ŝŶŐƌĞĚŝģŶƚĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�
ŐĞŚŽŽƌǌĂĂŵŚĞŝĚƐƉƌŽĞĨ�ĂĨ�ƚĞ�ůĞŐŐĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�
EĞǁĨŽƵŶĚůĂŶĚĞƌ͘ ��ĞƐŽŶĚĂŶŬƐ�ƐůĂĂŐƚ�ǌĞ͕�ŶĞƚ�ĂůƐ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ϭϬ�
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) 
��ĐƵƌƐƵƐ͘��ŝũ�ǀŝĞůĞŶ�ŽƉ�ĚŽŽƌ�ŚƵŶ�ŐŽĞĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĞŶ�ĚƵƐ�
werd hen gevraagd om mee te doen aan het examen VZH. 
Het vertrouwen in dit duo bleek terecht: Bisou is de eerste 
EĞǁĨŽƵŶĚůĂŶĚĞƌ�ĚŝĞ�Ěŝƚ�ĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŚĂĂůƚ͘�/Ŷ�ĚĞ�ŶĂďŝũĞ�
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 
ĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŵŽĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŚĂĂůĚ͘�sŽŽƌĂůƐŶŽŐ�ŝƐ�Ěŝƚ�ŶƵ�ŶŽŐ�
niet het geval. Patricia is al vele jaren met haar 
EĞǁĨŽƵŶĚůĂŶĚĞƌƐ�ĂĐƟĞĨ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌǁĞƌŬ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶƚ�ŽŽŬ�Ăů�
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 
ǀĂŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�EĞǁĨŽƵŶĚůĂŶĚĞƌ��ůƵď�;EE&�Ϳ͘�WĂƚƌŝĐŝĂ�&ůŝŶƚĞƌŵĂŶ�ŵĞƚ��ŝƐŽƵ�ĞŶ�ŬĞƵƌŵĞĞƐƚĞƌ�:ŽŽƉ�DĞŝũĞƌ͘
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� E/�d�s�Z'�d�E͗���E�>hy�t/EE�Z�ϮϬϭϰ
Op de website  ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷůͬ staat alle 
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŵĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ��ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�
^ŚŽǁ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕�ĚŝĞ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŝŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ŽƉ�
6 en 7 september. Deze tentoonstelling is bovendien 
ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ�ĂůƐ�ĞǆƚƌĂ�ƐĞůĞĐƟĞƐŚŽǁ�ǀŽŽƌ��ƌƵŌƐ�ϮϬϭϱ͘�

Ook zijn er nieuwe titels te winnen:
• Benelux Winner/Winster NL, gevolgd door het jaartal 
waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan 
ŝĞĚĞƌĞ�ƌĞƵ�ĞŶ�ƚĞĞĨ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ĞĞŶ��ĞŶĞůƵǆ�
tŝŶŶĞƌƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĂůƐ�ďĞƐƚĞ�ƌĞƵͬƚĞĞĨ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƌĂƐ�ŝƐ�
ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚĞ�ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ�hŝƚŵƵŶƚĞŶĚ�
ŚĞĞĨƚ�ďĞŚĂĂůĚ͘  
• �ĞŶĞůƵǆ�:ĞƵŐĚ�tŝŶŶĞƌͬtŝŶƐƚĞƌ�E>, gevolgd door het 
jaartal waarin de titel werd behaald: deze  wordt 
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĞƵ�ĞŶ�ƚĞĞĨ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ĞĞŶ��ĞŶĞůƵǆ�
Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is 
ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚĞ�ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ�hŝƚŵƵŶƚĞŶĚ�ŚĞĞĨƚ�
behaald.  
• �ĞŶĞůƵǆ�sĞƚĞƌĂŶĞŶ�tŝŶŶĞƌͬtŝŶƐƚĞƌ�E>, gevolgd door 
het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt 
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĞƵ�ĞŶ�ƚĞĞĨ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ĞĞŶ��ĞŶĞůƵǆ�
Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer 
ϭ�ŝƐ�ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚĞ�ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ�hŝƚŵƵŶƚĞŶĚ�
ŚĞĞĨƚ�ďĞŚĂĂůĚ͘  

• �ĞŶĞůƵǆ��ŚĂŵƉŝŽŶ: 
deze wordt toegekend aan 
de hond die drie Benelux 
tŝŶŶĞƌ�ƚŝƚĞůƐ�ŚĞĞĨƚ�ďĞŚĂĂůĚ͕�
mits deze prijzen zijn 
behaald in de drie Benelux 
landen, zijnde Nederland, 
�ĞůŐŝģ�ĞŶ�>ƵǆĞŵďƵƌŐ͕�ŽŶĚĞƌ�
ten minste drie verschillende 
keurmeesters.  
• �ĞŶĞůƵǆ�:ƵŶŝŽƌ��ŚĂŵƉŝŽŶ: deze wordt toegekend aan 
ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚŝĞ�ƚǁĞĞ��ĞŶĞůƵǆ�:ĞƵŐĚ�tŝŶŶĞƌ�ƚŝƚĞůƐ�ŚĞĞĨƚ�
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de 
ĚƌŝĞ��ĞŶĞůƵǆ�ůĂŶĚĞŶ͕�ǌŝũŶĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕��ĞůŐŝģ�ĞŶ�
Luxemburg.  
• �ĞŶĞůƵǆ�sĞƚĞƌĂŶ��ŚĂŵƉŝŽŶ: deze wordt toegekend aan 
ĚĞ�ŚŽŶĚ�ĚŝĞ�ƚǁĞĞ��ĞŶĞůƵǆ�sĞƚĞƌĂĂŶ�tŝŶŶĞƌ�ƚŝƚĞůƐ�ŚĞĞĨƚ�
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de 
ĚƌŝĞ��ĞŶĞůƵǆ�ůĂŶĚĞŶ͕�ǌŝũŶĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕��ĞůŐŝģ�ĞŶ�
Luxemburg. 

^ůƵŝƟŶŐƐĚĂƚƵŵ͗�ϭϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϰ�ŽĨ�ĞĞƌĚĞƌ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�
aantal honden dat kan deelnemen is bereikt. 
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷůͬ�ŶƚƌǇϮϬϭϰͬ   

� Z����s�E���,��Z���d/�&�KW�ϱϬ�W>h^���hZ^

�Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ǌĂů�ŽŽŬ�ŝŶ�ϮϬϭϰ�ĂĐƟĞĨ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ĚĞ�ϱϬ�
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.
�Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ĚĞĂů�ŬƵŶŶĞŶ�ƐůƵŝƚĞŶ�
ĞŶ�ǁĞƌŬƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�Žŵ�ĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ǌŽ�
ŽƉƟŵĂĂů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶ͘��ĂĂƌďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ͕�ŶĞƚ�
als bij Animal Event, ruimte mogelijk gemaakt voor de 
aangesloten verenigingen. Er is ruimte voor 
ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�
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!

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

1LHXZH�SXS�LQ�KXLV"
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� KE��Z�K�<�D/E/^d�Z/�͗�Z�^,KE��E&K<<�Z/:�W�<d�'��KE�,�/�^WZK�>�D�E���E�

/Ŷ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϯ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ǀĂŶ��ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ��ĂŬĞŶ�ĞĞŶ�
onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie 
hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de 
>ĂďƌĂĚŽƌ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ͕ �ĞŶ�ĠĠŶ�ŬĂƩĞŶƌĂƐ�;WĞƌǌŝƐĐŚĞ�<ĂƚͿ͘��ŝƚ�
onderzoek is uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit Utrecht.

Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden 
ĞƌĨĞůŝũŬĞ�ǌŝĞŬƚĞŶ�ĞŶ�ƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞ�ƌĂƐŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǀĂƐƚ�ƚĞ�ƐƚĞůůĞŶ͘�
DĞƚ�ĚĞǌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬĂŶ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ĚƵƵƌǌĂĂŵ�ďĞůĞŝĚ�ǁŽƌĚĞŶ�
ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid. De 
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƟĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǌŝũŶ�
onlangs gepubliceerd.

WƌŽďůĞĞŵ�ĨŽŬŬĞƌŝũ�ŚŽŶĚĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƐƚĂŵďŽŽŵ�
,Ğƚ�ŝŶĐŝĚĞŶƟĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ƚŽŽŶƚ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ďĞĞůĚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
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 
ƐůĞĐŚƚƐ�ϮϬй�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞ�ƉŽƉƵůĂƟĞ�ĞĞŶ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ŵĞƚ�
ŽĸĐŝģůĞ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͘
Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek 
ĚĂƚ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌŝũ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ǌĞĞƌ�ůĂƐƟŐ�ŝƐ�ŽŵĚĂƚ�
Ğƌ�ŐĞĞŶ�ĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ�ĞŶ�ŚĞƚ�ƚĞƐƚĞŶ�
van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot 
ĚĞ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌŝũ͘��ŝƚ�ŵĂĂŬƚ�ŚĞƚ�
implementeren van maatregelen om de gezondheid van 
ĚĞǌĞ�ŶŝĞƚͲƌĂƐŚŽŶĚĞŶ�ƚĞ�ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ůĂƐƟŐĞ�ŽƉŐĂǀĞ�
terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten 
ŐĂĂŶ͕�ŐĞǌŝĞŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽƚĞ�ĂĂŶĚĞĞů�ŝŶ�ĚĞ�ƉŽƉƵůĂƟĞ�;ĐĂ͘�ϲϱͲ
90%), aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag 
bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een 
ĚƵƵƌǌĂĂŵ�ĨŽŬďĞůĞŝĚ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŶŝĞƚͲƌĂƐŚŽŶĚĞŶ�
ĨŽŬŬĞƌŝũ͘

KƉůŽƐƐŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌŝũ�ĞŶ�
ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
,Ğƚ�ĨŽŬďĞůĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŝũ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�
ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞ�ƌĂƐƐĞŶ�ŚŽƵĚƚ�ƐƉĞĐŝĮĞŬ�
rekening met de in het onderzoek aangetoonde en 
voorkomende aandoeningen. 
�Ğ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ��ŚŝŚƵĂŚƵĂ��ůƵď�ŚĞĞŌ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ƌĞŐĞůƐ�ǀŽŽƌ�
de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle 
ĨŽŬĚŝĞƌĞŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ƉĂƚĞůůĂ�ůƵǆĂƟĞ�;ŬŶŝĞͿ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚŽŽƌ�
een gespecialiseerde dierenarts.   
�Ğ�,ŽůůĂŶĚƐĞ��ƵůůĚŽŐŐĞŶ��ůƵď�ŚĞĞŌ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ƌĞŐĞůƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
geconstateerde aandoeningen aan de voorste luchtwegen. 
�Ž�ŐĞůĚƚ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ĨŽŬĚŝĞƌĞŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�
luchtwegonderzoek door een dierenarts.   
De Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring 
EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŚĞďďĞŶ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ƌĞŐĞůƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞĐŽŶƐƚĂƚĞĞƌĚĞ�
aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle 
ĨŽŬĚŝĞƌĞŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�ĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶ�ĂĂŶ�
heupen en ellebogen door gespecialiseerde dierenartsen.      

sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ƉƵƉŬŽƉĞƌ͗�
ŬŽŽƉ�ĞĞŶ�ŚŽŶĚ�ĚŝĞ�ǀŽůŐĞŶƐ�
ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐďĞůĞŝĚ�ŝƐ�
ŐĞĨŽŬƚ
,Ğƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŐĞĞŌ�ĂĂŶ�
dat de pupkoper zich ervan 
bewust dient te worden dat 
Śŝũ�ǌŝĐŚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂĂŶƐĐŚĂĨ�
van een pup moet laten 
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŽǀĞƌ�ǁĂƚ�ĚĞ�
ĨŽŬŬĞƌ�ŐĞĚĂĂŶ�ŚĞĞŌ�Žŵ�ƚĞ�
ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŐĞĨŽŬƚĞ�ŚŽŶĚ�
zo gezond en sociaal 
mogelijk is.  
De Raad van Beheer ziet 
ook een duidelijke 

ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ�ďŝũ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�Žŵ�ǌŝĐŚ�ǀŽŽƌĂĨ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�
ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĂĂŶƐĐŚĂĨ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�;ƌĂƐͿŚŽŶĚ�ĞŶ�ĚĞ�
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐƐŝƚƵĂƟĞ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ƌĂƐ͘��Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�
ŚĞĞŌ�ĚĂĂƌƚŽĞ�ĞĞŶ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ĚĂƚĂďĂƐĞ͕�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ƵŝƚƐůĂŐĞŶ�
van geregistreerde gezondheids-onderzoeken van alle 
rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij 
ŚĂĂƌ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�
ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐƐŝƚƵĂƟĞ�ďŝŶŶĞŶ�ŚĞƚ�ƌĂƐ�ĞŶ�ĚĞ�
ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ĚŝĞ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞ�ĨŽŬŬĞƌƐ�ŶĞŵĞŶ͘�

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 

KŶĚĞƌǌŽĐŚƚ�ƌĂƐ͗�>ĂďƌĂĚŽƌ�ZĞƚƌŝĞǀĞƌ͕ �ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŶĞŵĞŶ�
ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ŐĞĐŽŶƐƚĂƚĞĞƌĚĞ�ĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐĞŶ͘

Onderzocht ras: Chihuahua, 

ƐůĞĐŚƚƐ�ϲй�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞ�
ƉŽƉƵůĂƟĞ�ŝƐ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ŵĞƚ�
ƐƚĂŵďŽŽŵ͘
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ĂĚĞƋƵĂĂƚ�ĂĂŶ͘��Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ĚŽĞƚ�Ěŝƚ�ŝŶ�ƐĂŵĞŶƐƉƌĂĂŬ�
met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap 
ĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƐĞĐƚŽƌ͘

,Ğƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ĞǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨĂĐƵůƚĞŝƚ�
Diergeneeskunde de opdracht gegeven om een 
vervolgonderzoek uit te voeren voor de rassen (en look-
ĂůŝŬĞƐͿ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĂǀĂůŝĞƌ�<ŝŶŐ��ŚĂƌůĞƐ�^ƉĂŶŝģů͕�ĚĞ��ĞƌŶĞƌ�
^ĞŶŶĞŶŚŽŶĚ�ĞŶ�ĚĞ�,ŽůůĂŶĚƐĞ�,ĞƌĚĞƌƐŚŽŶĚ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŬĂƩĞŶƌĂƐ͕�
de Maine Coon. De resultaten van het  vervolgonderzoek 
worden medio 2015 verwacht.

,Ğƚ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŝŶĐŝĚĞŶƟĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�
is door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede 
Kamer – en kan worden gedownload van de website van de 
rijksoverheid:   
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌŝũŬƐŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ŶůͬĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶͲĞŶͲƉƵďůŝĐĂƟĞƐͬ
ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͬϮϬϭϰͬϬϱͬϮϳͬŝŶĐŝĚĞŶƟĞͲǀĂŶͲƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞͲ
ƌĂƐŬĞŶŵĞƌŬĞŶͲĞŶͲĞƌĨĞůŝũŬĞͲŐĞďƌĞŬĞŶͲďŝũͲƉŽƉƵůĂƟĞƐͲǀĂŶͲ
gezelschapsdieren.htmlKŶĚĞƌǌŽĐŚƚ�ƌĂƐ͗�&ƌĂŶƐĞ��ƵůůĚŽŐ͕�ƐůĞĐŚƚƐ�ϭϮй�ǀĂŶ�ĚĞ�

ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞ�ƉŽƉƵůĂƟĞ�ŝƐ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ŵĞƚ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͘

� /E^�,Z/:s�E�sKKZ�d�EdKKE^d�>>/E'�E
Organisator: ^ƟĐŚƟŶŐ�,ŽŶĚĞŶƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ZŽƩĞƌĚĂŵ
tĂĂƌ͍ ��ǆƉŽ��ŚŽǇ͕��ŚŽǇǁĞŐ�ϭϬ͕�ϯϬϴϰ����ZŽƩĞƌĚĂŵ
Wanneer? 6 en 7 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷůͬ
Entry2014ͬ
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ϭĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ϭϲͲϳͲϮϬϭϰ͕�ϮĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�
ϭϯͲϴͲϮϬϭϰ
Website: ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷů
Vragen? ĂĚŵŝŶΛĚŽŐƐŚŽǁƌŽƩĞƌĚĂŵ͘Ŷů  
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗��ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�^ŚŽǁ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƟƚĞůƐ��ĞŶĞůƵǆ�
Winner, Benelux Jeugd Winner en Benelux Veteranen 
Winner.

Organisator: <ĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶ�Θ�WŽŽůŚŽŶĚĞŶ
Waar? Hanzehal,Zutphen
Wanneer? 14 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗� ŚƩƉ͗ͬͬ ĨĚϭϬ͘ĨŽƌŵĚĞƐŬ͘ĐŽŵͬ��s,ͬ
KenP2014
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ϭϰ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϰ
Website: ǁǁǁ͘ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷů
Vragen? secretaris@ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷů
Bijzonderheden: Alleen voor rasgroep 5

Organisator: �ŽŐƐŚŽǁ�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ
Waar? MECC, Forum 100, 6229 GV Maastricht
Wanneer? 27 en 28 september 2014
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ Śƚŵ͘ƐŚŽǁĂĚŵŝŶ͘Ŷůͬ
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ϳ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϰ
Website: ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĚŽŐƐŚŽǁŵĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͘Ŷů
Vragen? htm.secretariaat@gmail.com
Bijzonderheden: Dubbelshow - beide dagen alle rassen en 
rasgroepen.

� /E^�,Z/:s�E�sKKZ�d�EdKKE^d�>>/E'�E�
͵��h/d�E�E���Z>�E�

Organisator: �ƵƌŽƉĞĂŶ��ŽŐ�^ŚŽǁ 
;<ĞŶŶĞů��ůƵď��ŽŚĞŵĞŶ�ĞŶ�DŽƌĂǀŝģͿ�
tĂĂƌ͍ ��ƌŶŽ͕��ǆŚŝďŝƟŽŶ��ĞŶƚƌĞ͕�dƐũĞĐŚŝģ
tĂŶŶĞĞƌ͍ �Ϯϯ�ƚͬŵ�Ϯϲ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϰ
/ŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͗�ŽŶůŝŶĞ�ǀŝĂ�ǁĞďƐŝƚĞ͘
^ůƵŝƟŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗�ǁŽƌĚƚ�ŶŽŐ�
bekendgemaakt.
Website: www.2014eurodogshow.cz  
Vragen? ŝŶĨŽΛϮϬϭϰĞƵƌŽĚŽŐƐŚŽǁ͘Đǌ 
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗�Ϯϯ͘ϭϬ͗͘�ŐƌŽĞƉĞŶ�ϭ͕�ϰ�ĞŶ�
ϱ͖�Ϯϰ͘ϭϬ͗�ŐƌŽĞƉĞŶ�ϯ͕�ϲ�ĞŶ�ϭϬ͖�Ϯϱ͘ϭϬ͗�ŐƌŽĞƉ�Ϯ�ĞŶ�ŶŝĞƚ�&�/�
erkende rassen; 26.10: groep 7, 8 en 9
�ŝũǌŽŶĚĞƌŚĞĚĞŶ͗��ǆƉŽƐĂŶƚĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ŶĂ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ĂůƟũĚ�
ĞĞŶ�ŵĂŝů�ƚĞƌ�ďĞǀĞƐƟŐŝŶŐ����

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ�
�E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ��
ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�
ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ��
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

ĨŽ
ƚŽ
͗�<
ǇŶ

Žt
Ğď

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/27/incidentie-van-schadelijke-raskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-van-gezelschapsdieren.html
http://www.dogshowrotterdam.nl/Entry2014/
http://fd10.formdesk.com/CCVH/KenP2014
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� Z����s�E���,��Z�&����KK<�͵�͚Z����,�d�Z�^͛
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’.
^ĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĨŽƚŽƉĂƌƚŶĞƌ�<ǇŶŽǁĞď�ǁŽƌĚƚ�
ĞĞŶ�ĨŽƚŽ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƌĂƐŚŽŶĚ�ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘��Ğ�
ĨŽƚŽ�ŝƐ�ƚƌŽĞďĞů�ŐĞŵĂĂŬƚ�ĞŶ�ŝĞĚĞƌĞ�ƚǁĞĞ�
dagen wordt een stukje van de originele, 
ƐĐŚĞƌƉĞ�ĨŽƚŽ�ŽŶƚŚƵůĚ͘�

‘Like’ de pagina van de Raad van Beheer 
en als u denkt dat u het ras weet, reageer 
ĚĂŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĨŽƚŽ�ŵĞƚ�ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
naam van het ras.
Onder de inzenders van het goede 
antwoord wordt iedere maand een boek 
ǀĞƌůŽŽƚ͗�͚&ŽŬŬĞŶ�ǀĂŶ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶ͛�ŽĨ�
‘Handboek Kynologische Kennis 1’. Per 
ĨŽƚŽ�ƚĞůƚ�Ƶǁ�ĞĞƌƐƚĞ�ƌĞĂĐƚŝĞ�ŵĞĞ͘
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 
ŚĞďďĞŶ�ďĞƌŝĐŚƚ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ĞŶ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŚĞƚ�ŐĞŬŽǌĞŶ�ďŽĞŬ�ƚŽĞŐĞǌŽŶĚĞŶ͘�'ĞĨĞůŝĐŝƚĞĞƌĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�
prijs! 
Kijk dus iedere 1e van de maand op onze Facebook pagina ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ en doe mee met ‘Raad het 
Ras’!

� <zEK>K'/^�,�Z�'>�D�Ed�'�t/:�/'��W�Z�ϭ�
:hE/�ϮϬϭϰ

WĞƌ�ϭ�ũƵŶŝ�ũů͘�ŝƐ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ĞŶ��E�Ͳ
ĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐͲĐŽŶƚƌŽůĞ�ĞĞŶ�ĨĞŝƚ͘�/Ŷ�ǀĞƌďĂŶĚ�ĚĂĂƌŵĞĞ�ŝƐ�ŚĞƚ�
Kynologisch Reglement (KR) op een aantal punten gewijzigd. 
�Ğ�ůĂĂƚƐƚĞ�ǀĞƌƐŝĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�<ǇŶŽůŽŐŝƐĐŚ�ZĞŐůĞŵĞŶƚ�ŐĞůĚŝŐ�ǀĂŶĂĨ�
1 juni 2014 is te raadplegen onder deze link: 
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬƵƉůŽĂĚƐͬŵĞĚŝĂͬϭϰϬϲϬϭͺ<Zͺ
ŐĞůĚŝŐͺǀĂŶĂĨͺϭͺũƵŶŝͺϮϬϭϰ͘ƉĚĨ

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

1LHXZH�SXS�LQ�KXLV"

Databankhonden.nl is een initiatief van

Verplicht 
vanaf 

��DSULO�
����

�Ğ�ZĂĂĚ�ŚĞƚ�ZĂƐ�ǀĂŶ�ŵĞŝ�ĞŶ�ũƵŶŝ͖��ĂƌďĞƚ�ĞŶ�<ĞůƉŝĞ͘

http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/140601_KR_geldig_vanaf_1_juni_2014.pdf
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� ��E'�^>Kd�E��/:����Z����s�E���,��Z�ͳ��E�Eh͍
,Ğƚ�ŵĞƌĞŶĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŝƐ�Ăů�ǌĞĞƌ�ůĂŶŐĞ�ƟũĚ�
aangesloten bij de Raad van Beheer. Hun bestuursleden weten 
vaak hoe de contacten in de kynologie verlopen, hoe de 
ŽǀĞƌůĞŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ�ǌŝũŶ�ĞŶ�ǁĂĂƌ�ǁĞůŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
gevonden. 
Zeker door het loslaten van de regel ‘één vereniging per ras’ is 
Ğƌ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ũĂƌĞŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů��ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ďŝũŐĞŬŽŵĞŶ͘�
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 
ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ŬǇŶŽůŽŐŝĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŬĞƌ�ŶŝĞƚ�
dan wel overgedragen. 
Tot slot, ook niet-bestuurders ontvangen Raadar. Voor deze 
ĚƌŝĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ůĞǌĞƌƐ�ŝƐ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌĂů�
bedoeld.
�ĞǌĞ�ŬĞĞƌ͗�ƚǁĞĞĚĞ�ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝĞƐ�ĞŶ��ŽůůĞŐĞƐ�
ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�

In Raadar april hebben we de Commissie Jachthonden en de 
Commissie Werkhonden behandeld. Dit keer de �ŽŵŵŝƐƐŝĞ�
tŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶƐƉŽƌƚ en de �ŽŵŵŝƐƐŝĞ�KƉǀŽĞĚŝŶŐ�Θ�
'ĞĚƌĂŐ͘ 

• �ŽŵŵŝƐƐŝĞ�tŝŶĚŚŽŶĚĞŶͲƌĞŶƐƉŽƌƚ
Coursen: in Engeland ontwikkelt de lange jacht met 
windhonden zich al heel vroeg van het ‘jagen voor voedsel’ 
ŶĂĂƌ�ĐŽƵƌƐŝŶŐ͘��ŽƵƌƐŝŶŐ�;ŽĨ�>ƵƌĞ��ŽƵƌƐŝŶŐͿ�ŝƐ�ǀĂŶĚĂĂŐ�ĚĞ�ĚĂŐ�
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 
ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ�ƉƌŽŽŝ͕�ǁĞůŬĞ�ŶŽƌŵĂĂů�ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�
ĞŶŬĞůĞ�ƌĞƉĞŶ�ƐƚĞǀŝŐ�ǁŝƚ�ƉůĂƐƟĐ�ŽĨ�ĞĞŶ�ŶĂŵĂĂŬďŽŶƚũĞ͘��ŽŽƌ�
het op een bepaalde manier plaatsen van klossen (pulleys) in 
ŚĞƚ�ǀĞůĚ͕�ďĞƌĞŝŬƚ�ŵĞŶ�ŚĞƚ�ĞīĞĐƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐůĂĂŶ�ǀĂŶ�ŚĂŬĞŶ�
door het haas.’ (Citaat: www.windhonden.nl)
Rensport: behalve het coursen is ook de rensport 
ondergebracht bij deze commissie. Bij het 
ǁŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶŶĞŶ�ůŽƉĞŶ�ĚĞ�ŚŽŶĚĞŶ�ŽǀĞƌ�ŐƌĂƐ�ŽĨ�ǌĂŶĚ�ŽƉ�
ĞĞŶ�ƌĞŶďĂĂŶ�ĚŝĞ�ĚŽŽƌŐĂĂŶƐ�ĚĞ�ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂƚůĞƟĞŬďĂĂŶ�
ŚĞĞŌ͘��ƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞ�ďĂĂŶ�ĞŶ�ĞĞŶ�ůĂŶŐĞ�ďĂĂŶ͕�ĚŝĞ�ĚŽŽƌ�
verschillende windhondenrassen worden gelopen.

 WƵƵƌ�ŚŽďďǇŵĂƟŐ
De Commissie Windhondenrensport (waar dus ook coursing 
ŽŶĚĞƌ�ǀĂůƚͿ�ŝƐ�ďĞůĂƐƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǌŽƌŐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ�
van deze hondensport. Anders dan in, bij voorbeeld, Engeland 
en Spanje, waar wordt gewed op windhondenrennen, is de 
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ƐƉŽƌƚ�ƉƵƵƌ�ŚŽďďǇŵĂƟŐ͘�
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
��ǌŽƌŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ŽĸĐŝĂůƐ
Ͳ�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ�ŽǀĞƌůĞŐŐĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ���
  Windhondenrenverenigingen
- presenteren, samen met de
  Windhondenrenverenigingen, van het jaarprogramma

Voor overleg met de Windhondenrenverenigingen is de 
Windhondenrenraad in het leven geroepen. Er zijn in 
EĞĚĞƌůĂŶĚ�ǌŽ͛Ŷ�ǌĞƐƟŐ�ƌĞŶͲ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐŝŶŐĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ�ƉĞƌ�ũĂĂƌ͘ �
�Ğ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ�tŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶƐƉŽƌƚ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ĞŝŐĞŶ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�
www.cvw.nu 
�ůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�tŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶƐƉŽƌƚ�ŝƐ�ŶĂ�ƚĞ�ůĞǌĞŶ�ŽƉ�
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ Ŷůͬ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶͲĞŶͲĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶͬŚŽŶĚĞŶŽƉǀŽĞĚŝŶŐͲ
ŚŽŶĚĞŶƐƉŽƌƚͬǁŝŶĚŚŽŶĚĞŶƌĞŶŶĞŶͲĐŽƵƌƐŝŶŐͬ en op www.
windhonden.nl 

• Commissie Opvoeding & Gedrag
'ĞĚƌĂŐ�ĞŶ�ŽƉǀŽĞĚŝŶŐ�ǌŝũŶ�ŽŶŐĞůŽŽŇŝũŬ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ŝŶ�ŽŶǌĞ�
maatschappij.  De Raad van Beheer is momenteel bezig met 
ĞĞŶ�ŚĞƌŽƌŝģŶƚĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŝŶǀƵůůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�
ŽƉǀŽĞĚŝŶŐ�ĞŶ�ŐĞĚƌĂŐ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�
nieuwe commissie die het totale spectrum gezondheid omvat. 
De komende periode zal hierover met betrokkenen overleg 
gevoerd worden. 

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ�
�E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ��
ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�
ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ��
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

ĨŽ
ƚŽ
͗�t

ŝŶ
ĚŚ

ŽŶ
ĚĞ

Ŷƌ
ĞŶ

ďĂ
ĂŶ

ƌĞ
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ƌĚ
Ɛ͘
ŝŶ
ĨŽ

http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoeding-hondensport/windhondenrennen-coursing/
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� tKZ>���hd�,�^,�W,�Z��&���Z�d/KE

 In het weekend van 9, 10 en 11 mei jl. wordt het eerste 
Wereldkampioenschap (WK) voor Hollandse Herders 
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘�͚,ŽŶĚĞŶƐƉŽƌƚ�,ŽŽŐŬĞƌŬ͛�Ͳ�ŽŶĚĞƌ�ĂƵƐƉŝĐŝģŶ�
van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC) - tekent niet 
ĂůůĞĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�t<͕�ĚĞ�ĂŵďŝƟĞ�ŐĂĂƚ�ǀĞĞů�
verder. Na overleg met buitenlandse verenigingen wordt 
ŐĞĚĂĐŚƚ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ŽƉƌŝĐŚƚĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚĨĞĚĞƌĂƟĞ�ǌŽĚĂƚ�
ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�t<�ĞĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐ�ŬĂŶ�ŬƌŝũŐĞŶ͘�
De Commissie Werkhonden (CWH) krijgt van de Raad van 
Beheer het verzoek om als coördinator op te treden. Op 9 
ŵĞŝ͕�ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�t<͕�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�
ŽƉƌŝĐŚƟŶŐƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
dŝũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ŽƉƌŝĐŚƟŶŐƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ďĞƐƚƵƵƌ�
ŐĞŬŽǌĞŶ͘�sŽŽƌǌŝƩĞƌ�>ĞƐ�&ůŽƌĞƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�h^�͕�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�DĞůŝŶĚĂ�
&ĞŬŬĞŶ�Ƶŝƚ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ĞŶ�ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ�<ůĂĂƐ�^ƟĞŶƐƚƌĂ͕�
ook uit Nederland, vormen het kernbestuur, aangevuld met 
Lars Czylwik uit Zweden en Marion Flury ut Zwitserland.

�ĞŶ�ŚĞĞů�ŵŽŽŝ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ͕�ĚĂƚ�ŶƵ�ǀĞƌĚĞƌ�ŚĂŶĚĞŶ�ĞŶ�ǀŽĞƚĞŶ�
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.

� &�/�tKZ>���K'�^,Kt�,�>^/E</�ϴͳϭϬ��h'h^dh^�ϮϬϭϰ
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 & 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ��ĞŶƚƌĞ�ŝŶ�,ĞůƐĞŶŬŝ͘��Ğ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ�ƐůƵŝƚĞŶ�ŽƉ�ϵ�
juli as. 

�Ğ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�&�/�tŽƌůĚ��ŽŐ�^ŚŽǁ͛Ɛ��ǆŚŝďŝƟŽŶ�
�ŽŵŵŝƩĞĞ͕�<Ăƌŝ�:ćƌǀŝŶĞŶ͕�ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞ͗�&ŝŶůĂŶĚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�
ŚŽŶĚĞŶŵŝŶŶĞŶĚ�ůĂŶĚ͕�ǁĞƌŬĞŶĚ�ŽƉ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů�ŶŝǀĞĂƵ�ĞŶ�
met elk jaar zo’n 200.000 honden die op tentoonstellingen 
ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘��ĞŶ�tĞƌĞůĚƐŚŽǁ͕�ĂůĚƵƐ�:ćƌǀŝŶĞŶ͕�ŝƐ�
een unieke gelegenheid om de wereld te laten zien waartoe 
wij in staat zijn. 

Omdat de Finse 
Kennel Club dit 
jaar 125 jaar 
bestaat, 
vertrouwde de FCI 
Finland de World 
�ŽŐ�^ŚŽǁ�ƚŽĞ͘�<Ăƌŝ�:ćƌǀŝŶĞŶ�ƌŽĞƉƚ�ĚĞ�ŚŽŶĚĞŶǁĞƌĞůĚ�ŽƉ�Žŵ�
Ğƌ�ĚĞ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�&�/�tŽƌůĚ��ŽŐ�^ŚŽǁ�ĂůůĞƌ�ƟũĚĞŶ�ǀĂŶ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�
sŽŽƌ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�&ŝŶƐĞ�ƌĂƐƐĞŶ�ʹ�ǌŽĂůƐ�ĚĞ�&ŝŶƐĞ�^ƉŝƚƐ͕�ĚĞ�
Finse Stövare, de Karelische Berenhond, de Lapinkoira en de 
&ŝŶƐĞ�>ĂƉƉĞŶŚŽŶĚ�Ͳ�ďĞůŽŽŌ�ĚĞ�ƐŚŽǁ�ĞĞŶ�ĞǆƚƌĂ�ŐƌŽŽƚ�ĨĞĞƐƚ�ƚĞ�
ǁŽƌĚĞŶ͗�ŚƵŶ�ĞŝŐĞŶĂƌĞŶ�ďĞƚĂůĞŶ�ŐĞĞŶ�ŝŶƐĐŚƌŝũĨŐĞůĚ͘��ĞŶ�
ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŐĞƐƚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ŚƵŶ�ĨŽŬŬĞƌƐ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŽƉƟŵĂůĞ�
gelegenheid om deze rassen in grote getale te zien én te 
keuren.

De inschrijving voor de World Dog Show in Helsinki sluit op 9 
ũƵůŝ�ĂƐ͘�DĞĞƌ�ŝŶĨŽ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ǁŽƌůĚĚŽŐƐŚŽǁϮϬϭϰ͘Įͬ

KƉ�ĚĞ�ĨŽƚŽ͕�ǀĂŶ�ůŝŶŬƐ�ŶĂĂƌ�ƌĞĐŚƚƐ͗�&ƌĂŶƐ�:ĂŶƐĞŶ͕�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ��ǀĂŶ�
ĚĞ�&�/�'ĞďƌƵŝŬƐŚŽŶĚĞŶ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ͕�<ůĂĂƐ�^ƟĞŶƐƚƌĂ͕�DĂƌŝŽŶ�
&ůƵƌǇ͕�>ĞƐ�&ůŽƌĞƐ͕�DĞůŝŶĚĂ�&ĞŬŬĞŶ�ĞŶ�>ĂƌƐ��ǌǁǇůǁŝŬ

Registreer je pup op 
www.databankhonden.nl

1LHXZH�SXS�LQ�KXLV"

Databankhonden.nl is een initiatief van
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� d/:�^W>�EE/E'��E���Es�E'^d/:��E�<�hZ/E'�E�KW����ͬ���/��d�EdKKE^d�>>/E'�E
Met ingang van 1 januari 2014 is de regel van kracht geworden 
ĚĂƚ�ŵĞŶ�ŽƉ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƟũĚĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ŵĂŐ�ŬŽŵĞŶ�ŽƉ�
tentoonstellingen en dat men na de raskeuring de 
tentoonstelling direct mag verlaten. Het vraagt wat extra 
ŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐ�Žŵ�ĚĞ�ĞǆƉŽƐĂŶƚĞŶ�ĞŶ�ďĞǌŽĞŬĞƌƐ�ƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŚŽĞ�
ůĂĂƚ�ĞĞŶ�ďĞƉĂĂůĚ�ƌĂƐ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŬĞƵƌĚ�ǌŽĚĂƚ�ŵĞŶ�ŽƉ�ƟũĚ�
bij de ring is. 
�Ăƚ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ�ŝƐ͕�ďůŝũŬƚ�Ƶŝƚ�
ĚĞ�ĞǀĂůƵĂƟĞ�ĚŽŽƌ�ŬĞƵƌŵĞĞƐƚĞƌƐ�ĞŶ�ƌŝŶŐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ĚŝĞ�
ŚĞďďĞŶ�ŐĞŬĞƵƌĚͬŐĞǁĞƌŬƚ�ŽƉ�ƌĞĐĞŶƚ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�
tentoonstellingen. 
Er is soms zo ruim gepland dat de keurmeester en de 
ringmedewerkers na een ras te lang moeten wachten omdat er 
Ͳ�ǀŽůŐĞŶƐ�ĚĞ�ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ�Ͳ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŬŽŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞŐŽŶŶĞŶ�ŵĞƚ�
ŚĞƚ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƌĂƐ͘�KĨ�Ğƌ�ŝƐ�ƚĞ�ŬƌĂƉ�ŐĞƉůĂŶĚ͕�ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�ďŝũ�ĚĞ�
ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƌĂƐƐĞŶ͕�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ŬĞƵƌŵĞĞƐƚĞƌ�ĞǆƚƌĂ�ƟũĚ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞĞŌ�
Žŵ�ĚĞ�Z^/ͲĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ�ǀŽŽƌ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ�ŝŶ�ƚĞ�ǀƵůůĞŶ͘�
,ŽŽŐƐƚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ŝƐ�Ěŝƚ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽůŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƚĞ�ůĞƩĞƌůŝũŬ�
ŽƉǀŽůŐĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞŐƌŝƉ�ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ͘�

In het Kynologisch Reglement staat hierover het volgende:

�ƌƟŬĞů�/s͘ϴϬ
1. �Ğ�ŽŶĚĞƌ�ĂƌƟŬĞů�/s͘Ϯϯ�ůŝĚ�ϭ�ƐƵď�Ă�ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ŚŽŶĚĞŶ�

moeten uiterlijk bij aanvang van de keuringen op de 
tentoonstelling aanwezig zijn en mogen na te zijn gekeurd 
ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ�ŽĨ�ƚĞƌƌĞŝŶ�ǀĞƌůĂƚĞŶ͘�

2. De organisator dient ŵŝŶŝŵĂĂů�ƚǁĞĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚƐƟũĚĞŶ 
te vermelden in het programma.

^ŶĞůůĞƌ�ĚĂŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ
,Ğƚ�ŝƐ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚ�ŶŽĚŝŐ�Žŵ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌ�ƌĂƐ�ĚĞ�ĂĂŶǀĂŶŐƐƟũĚ�ƚĞ�
publiceren. De ene keurmeester is nu eenmaal sneller dan de 

ander en hierdoor 
gaat onnodig veel 
ƟũĚ�ǀĞƌůŽƌĞŶ͘�
Wij adviseren dan 
ook om de 
ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ�ŝŶ�
blokken te 
publiceren en die op 
de ringborden te 
vermelden. 
Bijvoorbeeld: tussen 
10:00 en 12:00 uur 
ĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ϭϮ͗ϬϬ�ĞŶ�ϭϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ŽĨ�ŝŶ�ĚƌŝĞ�ďůŽŬŬĞŶ�ǀĂŶ�ĂŶĚĞƌŚĂůĨ�
ƵƵƌ�;ĂůƐ�ŵĞŶ�Žŵ�Ϭϵ͗ϯϬ�ƵƵƌ�ďĞŐŝŶƚͿ͘
/Ɛ�ĚĞ�ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ�ƚĞ�ƌƵŝŵ͕�ĚĂŶ�ŝƐ�Ğƌ�ŝŶ�ĚĞ�ƌŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ǀĂŬĞƌ�ĚĂŶ�Ϯ�ǆ�
een pauze. Bedenk ook dat te laat met een ras beginnen minder 
erg is voor exposanten en bezoekers dan te vroeg beginnen. 
�ŝƚ�ŐĞůĚƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ǀŽŽƌĂĨ͗�ŝŶ�ĚĞ�ďĞǀĞƐƟŐŝŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�
ŝŶƐĐŚƌŝũǀĞƌƐ͕�ǀŽŽƌ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ŽƉ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�ĞŶ�
voor de ringborden. 

dŝũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ
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 
ƐƚĂƌƚ�Žŵ�ƵŝƚĞƌůŝũŬ�ϭϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ͘ �tŝũ�ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ�ĞĞŶ�ƟũĚƐƉůĂŶŶŝŶŐ�ƚĞ�
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 
ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ĂůƟũĚ�ďĞƌĞŝĚ�ĚĞǌĞ�ƚĞ�ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘

� s�Z�E/'/E'^&K<Z�'>�D�Ed��E�EKZD�ED�dZ/y�/E�KE���,KE��:h>/�ϮϬϭϰ
In het julinummer (verschijnt 
eind juni) van Onze Hond is de 
rubriek Raadar XL gewijd aan 
ŚĞƚ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĨŽŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ�
(VFR) en de Normenmatrix. In 
de kynologie is het 
sĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĨŽŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ�
inmiddels een bekend 
gegeven. De naam zegt het al: 
het is een reglement waarin 
de voorwaarden en normen 
van rasverenigingen voor 

ĨŽŬŬĞƌƐ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘
Alle bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen 
ŚĞďďĞŶ�ĞĞŶ�ĨŽƌŵĂƚ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕�ǁĂĂƌŝŶ�ǌŝũ�ŚƵŶ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�
ĞŶ�ŶŽƌŵĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ƉůĂĂƚƐĞŶ͘�DĞƚ�Ěŝƚ�ĨŽƌŵĂƚ�ŬƌĞŐĞŶ�

de rasverenigingen de mogelijkheid om de meeste van de 
ĞŝŐĞŶ͕�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ĞŝƐĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ĨŽŬŬĞƌŝũ�ǀĂŶ�ŚƵŶ�ƌĂƐ;ƐĞŶͿ�ŝŶ�ƚĞ�
ǀƵůůĞŶ͘��ŝƚ�ŝŶŐĞǀƵůĚĞ�ĨŽƌŵĂƚ�ŝƐ�ŚĞƚ�s&Z͘
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 
ďĞŚĂƌƟŐĚ͕�ĂůƟũĚ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ŶŽƌŵĞŶ�ĞŶ�ĞŝƐĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer worden gecontroleerd. De normen uit de 
ŶŽƌŵĞŶŵĂƚƌŝǆ�ŐĞůĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ĨŽŬŬĞƌƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƌĂƐ͕�
ŽŶŐĞĂĐŚƚ�ŽĨ�ŵĞŶ�ůŝĚ�ŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƌĂƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘

/Ŷ�ĞĞŶ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀĂŶ�ZĂĂĚĂƌ�ǌƵůůĞŶ�ǁŝũ�ŚŝĞƌ�
extra aandacht aan besteden.
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Lieve waker

WAT IS DAT ?
Normenmatrix 

TIPS 
Voor jachthonden

VERGELEKEN
De Leonberger en de Estrela
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DOE MEE 

EN WIN!

tĂĐŚƚĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�
ŚŽĞŌ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌǀĞůĞŶĚ�ƚĞ�ǌŝũŶ͘��ƌ�ŝƐ�
ŐĞŶŽĞŐ�ƚĞ�ǌŝĞŶ͘

ĨŽƚŽ͗�<ǇŶŽt
Ğď



ϭϬ

� E���Z>�E�^��>��Z��KZ�s�Z�E/'/E'�s/�Zd�ϱϬͳ:�Z/'�:h�/>�hD
Op 10 oktober 1964 
wordt door de heren 
:Śƌ͘�dŚ͘�ZŽģůů͕�:Śƌ͘�t͘�͘>͘�
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. 
KƉ�ϭ�ũƵŶŝ�ũů͘�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ϱϬͲũĂƌŝŐ�ďĞƐƚĂĂŶ�ĨĞĞƐƚĞůŝũŬ�ƌŽŶĚ�
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 
ůĞǌŝŶŐĞŶ͕�ƚĞƌǁŝũů�ƌŽŶĚ�ǀŝũĨ�ƵƵƌ�ŵĞƚ�ĂůůĞ�ŐĂƐƚĞŶ�ŚĞƚ�ŐůĂƐ�
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.   

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.

� ,KE��s�E�,�d�:��Z�ϮϬϭϮ�/E�͚,Kh��E�s�E�,KE��E�ϮϬϭϯ͛
In het jaaroverzicht  ‘Houden van honden in woord en beeld 
ϮϬϭϯ͕͛ �ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͕ �ƐƚĂĂƚ�ŽƉ�ƉĂŐŝŶĂ�
ϭϭ�ĚĞ�,ŽŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�:ĂĂƌ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ϮϬϭϯ�ĂĨŐĞďĞĞůĚ͘�/Ŷ�ŚĞƚ�
ďŝũƐĐŚƌŝŌ�ƐƚĂĂƚ�ŚŝĞƌ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ϮϬϭϮ�ǀĞƌŵĞůĚ͘��ĐŚƚĞƌ͕ �ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�
,ŽŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�:ĂĂƌ�^ŚŽǁ�ŝŶ�ϮϬϭϯ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ŚŽŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�
ŐĞŬŽǌĞŶ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞ�ũĂĂƌ͕ �ŝŶ�Ěŝƚ�ŐĞǀĂů�ĚƵƐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�
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 
;ƚĞĞĨͿ�&ŝĞĨŽĞƌŶŝĞŬ͛Ɛ�&ŝůůĞ�ĚĞ�&ŝůĂŶƚĞ�ǀĂŶ�^ĂŶĚƌĂ�ǀĂŶ�ĚĞ�'ƌĂĂĨ͘�
Best-in-Show keurmeester was Wim Wellens. 

,ŽŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�:ĂĂƌ�ϮϬϭϮ�ŚĞƚ�/ƚĂůŝĂĂŶƐ�tŝŶĚŚŽŶĚũĞ�;ƚĞĞĨͿ�
&ŝĞĨŽĞƌŶŝĞŬ͛Ɛ�&ŝůůĞ�ĚĞ�&ŝůĂŶƚĞ

� �h<�Eh���tKZ>���,�>>�E'��͵�dh^^�E^d�E��W�Z�ϭϮ�:hE/�ϮϬϭϰ
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 
ǀĂŶ�D͘W͘ D͘�^ƚŝƉŚŽƵƚ͘��ĞŝĚĞŶ�ŵĞƚ�ϲϱ�ƉƵŶƚĞŶ͘��Ğ�ŶƵŵŵĞƌƐ�Ϯ�ƚͬŵ�ϭϬ�ǌŝũŶ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�
deze link: ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶͲĞŶͲĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶͬƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͲ
ĞǆƚĞƌŝĞƵƌƐŚŽǁƐͬĞƵŬĂŶƵďĂͲǁŽƌůĚͲĐŚĂůůĞŶŐĞͬƉƵŶƚĞŶůŝũƐƚͲĞǁĐͲϮϬϭϰϮϬϭϯϮϬϭϮͬ

�ĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ�,ƵŐŽ�^ƚĞŵƉŚĞƌ�;ůŝŶŬƐͿ�ŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐƚ�ĂĂŶ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�
'Ğƌ�ǀĂŶ�ĚĞƌ�dĞĞŵƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�E>s�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�
ůĞŐƉĞŶŶŝŶŐ�ŵĞƚ�ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ�ŽŽƌŬŽŶĚĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ϱϬͲũĂƌŝŐ�
ũƵďŝůĞƵŵ͘



ϭϭ

� �/:��E<KD^d�sKKZ��E�ͳ�&E�D�
EĂĂƌ�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐĐŽŶƚƌŽůĞ�
per 1 juni 2014 hebben verschillende verenigingen het verzoek 
ŐĞĚĂĂŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�ƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�ǀŽŽƌ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ͘�
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 
ůĂƚĞŶ�ĂĨŶĞŵĞŶ͕�ŝƐ�ŚĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ĞĞŶ�
buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer te vragen. 
Deze medewerker zal zorgen voor het juiste materiaal voor de 
�E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ĞŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌǌĞŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�
laboratorium.
sĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ�ǁŝũ�ǀŽŽƌĂĨ�ĞĞŶ�ƐĐŚĂƫŶŐ�ǀĂŶ�
ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ŚŽŶĚĞŶ�ǁĂĂƌďŝũ��E��ǁŽƌĚƚ�ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘��ĂŶ�ĚĞ�
ŚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƐĐŚĂƫŶŐ�ǌŽƌŐƚ�ĚĞ�ďƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�
ǀŽŽƌ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ǀŽŽƌ��E�ͲĂĨŶĂŵĞ͘
�Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŚĞĞŌ�ĚŽŽƌŐĞƌĞŬĞŶĚ�ǁĂƚ�ŚĞƚ�ƵƵƌƚĂƌŝĞĨ�ǀĂŶ�
onze buitendienstmedewerker is; dit is een bedrag van 
ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ǌĞǀĞŶƟŐ�ĞƵƌŽ͘��Ğ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�
deze kosten niet integraal door te berekenen aan de 
verenigingen en komt daarbij op de volgende kosten voor de 
ĂĨŶĂŵĞ�ǀĂŶ��E��ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ͘
 
<ŽƐƚĞŶ�
De kosten die gerekend worden, zijn:
Φ�ϯϱ͕ϬϬ�ǀŽŽƌƌŝũŬŽƐƚĞŶͬŽƉƐƚĂƌƩĂƌŝĞĨ
Φ�Ϯ͕ϬϬ�ƉĞƌ�ŚŽŶĚͬƉĞƌ�ĂĨŶĂŵĞ�
Φ�Ϯϴ͕ϱϬ�ŬŽƐƚĞŶ��E�ͲƉƌŽĮĞů�;/^�'ϮϬϬϲͿ
�Ğ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǌŽƌŐƚ�ǀŽŽƌĂĨ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ůŝũƐƚ�;ŝŶ�ĚƌŝĞǀŽƵĚͿ�ŵĞƚ�
ĚĂĂƌŽƉ�ĚĞ�ŚŽŶĚĞŶ�ǁĂĂƌǀĂŶ��E��ŵŽĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘�
Hiervan wordt de stamboeknaam vermeld, het chipnummer 
en het NHSB nummer. Bovendien moeten alle eigenaren een 
ŽƌŝŐŝŶĞůĞ�ƐƚĂŵďŽŽŵ�ĞŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĨŽƌŵƵůŝĞƌ�ŵĞĞŶĞŵĞŶ͘�
Per bijeenkomst zal er gekeken worden naar de mogelijkheid 
om een buitendienstmedewerker beschikbaar te stellen. Zorg 
ĚĂƚ�Ƶ�ŽƉ�ƟũĚ�Ƶǁ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ŝŶĚŝĞŶƚ͕�ŵĂĂƌ�ŝŶ�ŝĞĚĞƌ�ŐĞǀĂů�ƚǁĞĞ�
weken voor het evenement. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag 
ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ĂĂŶŐĞĞŌ�ǁĞůŬĞ�ĚĂƚƵŵ�ŚĞƚ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ͕�
ǁĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ��E��ĂĨŶĂŵĞ�ŵŽĞƚ�ƐƚĂƌƚĞŶ�ĞŶ�ŚŽĞǀĞĞů�ŚŽŶĚĞŶ�Ƶ�
ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ǀĞƌǁĂĐŚƚ͘��ĞŶ�ŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐĞƌĞ�ƐĐŚĂƫŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƚĞ�
ǀĞƌǁĂĐŚƩĞ�ĂĂŶƚĂů�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ŬĂŶ�ŬŽƌƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�
doorgegeven worden.
 
�ƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ
We gaan ervan uit dat de verenigingen zorgen voor een goede 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ĞŶ�ĚĞ�ďƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ƉĞƌ�ƵƵƌ�ǀĂŶ�ϭϱ�
ŚŽŶĚĞŶ��E��ŬĂŶ�ĂĨŶĞŵĞŶ͘�DŽĐŚƚ�Ěŝƚ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ƐůĞĐŚƚĞ�
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŶŝĞƚ�ůƵŬŬĞŶ͕�ĚĂŶ�ŝƐ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ�
ŐĞŶŽŽĚǌĂĂŬƚ�Žŵ�ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĂĐŚƚĞƌĂĨ�Φ�ϯϬ͕ϬϬ�ƉĞƌ�ƵƵƌ�ƚĞ�
rekenen in plaats van € 2,00 euro per hond.
De vereniging krijgt na de bijeenkomst een rekening voor de 
�E�ͲĂĨŶĂŵĞ�ĞŶ�ŚĞƚ�ĂĂŶŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ��E�ͲƉƌŽĮĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�
honden van die dag. Pas wanneer die rekening is betaald, 

ǌƵůůĞŶ�ƉƌŽĮĞůĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĞŝŐĞŶĂƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚŽŶĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
gestuurd. 
/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ĞĞŶ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ŚĞĞŌ�ǁĂĂƌďŝũ��E��ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ�ŵŽĞƚ�
worden, dan kunt u dit verzoek sturen naar DNA@
Raadvanbeheer.nl 

:ŝƉƉŝĞ͊
/Ŭ�ŚĞď�ŵŝũŶ��E�ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚ�ŐĞŚĂĂůĚ͊
sĂŶĂĨ�ϭ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��E�ͲĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐƐďĞǁŝũƐ͘
sĂŶ�ĂůůĞ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶƉƵƉƐ�ĞŶ�ŚƵŶ�ŽƵĚĞƌƐ�ǁŽƌĚƚ�ĚĂĂƌǀŽŽƌ��E��ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘
,Ğƚ��E��ǁŽƌĚƚ�ŽŽŬ�ďĞǁĂĂƌĚ�ǀŽŽƌ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘
'ŽĞĚ�ŶŝĞƵǁƐ�ǀŽŽƌ�ƉƵƉŬŽƉĞƌƐ�ĞŶ�ƌĂƐŚŽŶĚĞŶĨŽŬŬĞƌƐ͊

sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĚŶĂĐŽŶƚƌŽůĞ

� sZ�'�E͕�KWD�Z</E'�E�K&�<>��,d�E͍
,ĞĞŌ�Ƶ�ǀƌĂŐĞŶ͕�ŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶ�ŽĨ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer? Laat het ons weten! Wij hebben uw inbreng nodig 
om verbeteringen te kunnen realiseren. De route die u 
ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ďĞǁĂŶĚĞůƚ͕�ŝƐ�ĚĂƚ�Ƶ�ĞĞƌƐƚ�Ƶǁ�ǀƌĂĂŐ�ŽĨ�ŬůĂĐŚƚ�
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 
ƌĞĐĞƉƟĞ�;ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŬ͕�ƚĞ�ďĞƌĞŝŬĞŶ�ǀŝĂ�ŝŶĨŽΛƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘
nl�ŽĨ�ϬϮϬ�ϲϲϰ�ϰϰ�ϳϭͿ�ǀĞƌǁŝũƐƚ�Ƶ�ŐƌĂĂŐ�ĚŽŽƌ͘ �<Žŵƚ�Ƶ�Ğƌ�ƐĂŵĞŶ�
ŵĞƚ�ĚĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ŶŝĞƚ�Ƶŝƚ͕�ĚĂŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ďŝũ�ǌŝũŶ�ŽĨ�
haar leidinggevende. Biedt ook dat geen uitkomst, dan kunt 
Ƶ�ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ďŝũ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ͘ �
WĂƐ�ĂůƐ�Ƶ�ŽŽŬ�ĚĂĂƌ�ŐĞĞŶ�ĂĨĚŽĞŶĚĞ�ƌĞĂĐƟĞ�ŬƌŝũŐƚ͕�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�
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!

mailto:dna@raadvanbeheer.nl
mailto:dna@raadvanbeheer.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl
mailto:info@raadvanbeheer.nl


� E/�ht���/Z��d�hZ�sKKZ����<KE/E<>/:<��E���Z>�E�^��:�'�Z^s�Z�E/'/E'
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. 
,ŝũ�ŚĞĞĨƚ�ŝŶ�ǌŝũŶ�ůŽŽƉďĂĂŶ�ƌƵŝŵĞ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ŽƉŐĞĚĂĂŶ�ŵĞƚ�
het besturen van complexe organisaties en met de 
inhoudelijke behandeling van dossiers binnen het 
ǁĞƌŬŐĞďŝĞĚ�ũĂĐŚƚͲ�ĞŶ�ĨĂƵŶĂďĞŚĞĞƌ͘�
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 
ŐĂƐƚĚŽĐĞŶƚ�ďŝũ�ĚĞ�ĨĂĐƵůƚĞŝƚ��ŝĞƌŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�hƚƌĞĐŚƚ͘��ĂŶ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�ƐƚƵĚĞĞƌĚĞ�
Laurens Hoedemaker Diergeneeskunde.
�Ğ�<E:s�ŝƐ�ǌĞĞƌ�ƉŽƐŝƚŝĞĨ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ďĞŶŽĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�>ĂƵƌĞŶƐ�

Hoedemaker als directeur
van hun vereniging. Voorzitter 
ZŽĞůĨ�,͘�ĚĞ��ŽĞƌ�ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞ͗�
‘Wij zijn verheugd over de 
benoeming van de 
heer Hoedemaker als 
directeur van onze 
vereniging. Zijn 
voornaamste 
taken zullen 
bestaan uit  het  
verder 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐĞƌĞŶ��
van het KNJV-bureau 
en de positionering van 
onze vereniging als belangrijkste 
belangenbehartiger van alle aan jacht verbonden partijen 
ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͘�DĞƚ�ĚĞ�ŚĞĞƌ�,ŽĞĚĞŵĂŬĞƌ�ŚĞĞĨƚ�<E:s�ĞĞŶ�
directeur gevonden die de belangrijke rol die jagers 
spelen in het Nederlandse buitengebied, goed kan 
uitdragen.’

ZĂĂĚ�ǀĂŶ��ĞŚĞĞƌ
Postbus 75901
1070 AX  Amsterdam

T 020 - 664 44 71
��� ŝŶĨŽΛƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘Ŷů
I  www.raadvanbeheer.nl

De teksten in RAADAR overnemen in uw 
ĐůƵďďůĂĚ�ŽĨ�ŽƉ�Ƶǁ�ǁĞďƐŝƚĞ͍�WƌŝŵĂ�ŝĚĞĞ͕�
maar graag met bronvermelding.

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

Ϯϴ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϰ͗� �lgemene Vergadering Raad van Beheer, 
uitsluitend toegankelijk voor aangesloten 
leden.

ϲͲϳ�ƐĞƉƚ͘�ϮϬϭϰ͗��� �ĞŶĞůƵǆ�tŝŶŶĞƌ�^ŚŽǁ͕�ZŽƩĞƌĚĂŵ͕
    www.beneluxwinnershow.nl
ϭϰ�ƐĞƉƚ͘�ϮϬϭϰ͗�� Tentoonstelling Rasgroep 5, Kees- en 

poolhonden, Zutphen,
    ǁǁǁ͘ŬĞĞƐĂĐŚƟŐĞŶͲƉŽŽůŚŽŶĚĞŶ͘Ŷů 
ϭϲͲϮϬ�ŽŬƚ͘�ϮϬϭϰ͗ 50 Plus Beurs, deelname voor aangesloten 

verenigingen. Leden van deelnemende 
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŐƌĂƟƐ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ďĞƵƌƐ͘

KŬƚ͘�н�ŶŽǀ͘�ϮϬϭϰ: Raad van Beheer Fokkerstour, sessie en
    data volgen.

sŽŽƌ�ĂůůĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�dĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕�
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, 
Windhondenrensport en Werkhonden zie: 
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬĂŐĞŶĚĂ

� D�>��h���E�sKKZ�Z����Z͙
͙ĞŶ�ďůŝũĨ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�
Beheer: ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ

� Z����Z�KW�/W���K&��E�ZK/��d��>�d
ZĂĂĚĂƌ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŐƌĂƟƐ�ƚĞ�ůĞǌĞŶ�ŽƉ�Ƶǁ�ŝWĂĚ�ŽĨ��ŶĚƌŽŝĚ�ƚĂďůĞƚ͘�h�
kunt de app downloaden via: 

App Store Apple
ŚƩƉƐ͗ͬͬ ŝƚƵŶĞƐ͘ĂƉƉůĞ͘ĐŽŵͬŶůͬĂƉƉͬƌĂĂĚĂƌͬŝĚϴϭϴϴϲϭϲϲϱ͍ŵƚсϴ
Android Store
ŚƩƉƐ͗ͬͬ ƉůĂǇ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬƐƚŽƌĞͬĂƉƉƐͬĚĞƚĂŝůƐ͍ŝĚсŶů͘ďĐŵ͘
ƌĂĂĚĂƌ͘ ĂŶĚƌŽŝĚΘŚůсŶů 

� ^dhhZ�Z����Z��KKZ͙
…naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 
ĨŽŬŬĞƌƐ͕�ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕�ŬŽƌƚŽŵ�ŶĂĂƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�
die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de 
Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)
hondenwereld.

� >��^�sKZ/'����/d/�^�s�E�Z����Z͙
U kunƚ�ĂůůĞ�ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ�ĞĚŝƟĞƐ�ǀĂŶ Raadar terugvinden en 
downloaden via de website van de Raad van Beheer: 
ǁǁǁ͘ƌĂĂĚǀĂŶďĞŚĞĞƌ͘ ŶůͬƌĂĂĚĂƌ

� sKKZ�����'�E��

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bcm.raadar.android&hl=nl

