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de hond lust ‘em rauw - lezing over voeding
Op 9 mei aanstaande om 17.30 uur organiseert de Raad
van Beheer in de seminarzaal van het Animal Event
op Beekse Bergen een lezing over het thema voeding.
Spreker is een van dé experts in Nederland op het
gebied van voeding, dr. Esther Hagen-Plantinga van de
Universiteit Utrecht.
De lezing De hond lust em rauw. Over verse voeding,
calcium en botgroei, en andere veelgehoorde
voedingsadviezen is onderdeel van de zogenaamde Raad
van Beheer Fokkerstour, maar is bij uitstek geschikt voor
alle hondeneigenaren die meer over voeding willen weten.

Inhoud sessie
Versvleesvoeding is volgens velen
de beste manier van voeren en
de oplossing voor alle problemen.
Maar wat houdt het in, wat zijn de
beoogde voordelen, en met welke
risico’s moet rekening gehouden
worden? Is het daadwerkelijk beter
dan brokvoeding? Esther Hagen
zet de voor- en nadelen op een rij. Daarnaast besteedt
zij aandacht aan veelgehoorde bakerpraatjes rondom
voeding: Wat is waar en wat is niet waar? En hoe zit het
nou precies met voeding en botontwikkeling?
Aanmelden en kosten
U kunt kiezen uit toegang tot alleen de lezing van Esther
Hagen, toegangsprijs € 19,50 (toegang tot terrein vanaf
16.30 uur), maar u kunt ook kiezen voor toegang met
korting tot het hele Animal Event inclusief deze lezing,
toegangsprijs € 29,50 (toegang hele dag).
Voor meer informatie en aanmelden zie
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID RAAD VAN BEHEER
In het kader service- en klantgericht werken hanteert
de Raad van Beheer sinds 10 april een vaste tijd voor
lunchpauzes, te weten van 12.30 tot 13.30 uur. In deze
tijdspanne is de telefooncentrale niet bereikbaar.

notitie op en vraagt
de betrokken collega
de klant zo spoedig
mogelijk terug te
bellen.

Buiten genoemde tijdstippen is de Raad telefonisch
bereikbaar. Wanneer een specifiek gezochte persoon
afwezig of in bespreking is, neemt de receptie een
Houden van honden
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Agenda ALGEMENE VERGADERING 20 JUNI 2015
Op 20 juni 2015 vindt de 38e Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland plaats. De AV is alleen toegankelijk voor bestuursleden van de erkende verenigingen. Hieronder de agenda.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen 37e Algemene Vergadering 6
december 2014		
5. Financiën:
a. Toelichting balans en staat van baten en lasten 2014
b. Verslag Financiële Commissie
c. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2014
d. Dechargeverlening aan bestuur
6. Goedkeuring jaarverslag 2014
7. Bestuursverkiezing
8. Aanpassing art. 26 statuten (afschaffing Ledenraad)
9. Aanpassing KR (diverse artikelen)
tentoonstellingen (termijnen)
a. Wijziging van babyklas naar jongste puppy klas
b. Termijn sluiten inschrijving tentoonstellingen

10. Aanpassing art. IV.21 KR
(gebruikshondenklasse windhonden)
11. Aanpassing art. III.21 en at. III.22 KR (digitale dek- en
geboorteaangifte)
12. Aanpassing Algemene Voorwaarden van Levering en
art. III.13 en III.63 KR
13. Aanpassing art. VIII.1 KR (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd)
14. Initiatiefvoorstel NVAI (recht van initiatief
voor rasgroepen en rayons)
15. Initiatiefvoorstel VISJ e.d. (NEK-verbod
weer invoeren)
16. Stand van zaken omtrent Fairfok
17. Rondvraag
Amendementen als bedoeld in artikel 13, lid 5 van het
Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingediend tot
8 mei 2015.

DOG HEALTH WORKSHOP DORTMUND
Op 14 en 15 februari vond in Dortmund de Dog Health Workshop plaats. Meer dan
125 deelnemers uit circa twintig landen kwamen bij elkaar om te praten over de
uitdagingen en mogelijke oplossingen omtrent de gezondheid van de hond. Uit
Nederland waren drs. Laura Roest van de Raad van Beheer en drs. Kerstin Ueckert van
de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje (VHNK) aanwezig.

Ake Hedhammer
benadrukte het
belang van samenwerking tussen dierenartsen, kennelclubs en
rasverenigingen

Behalve een aantal zeer interessante lezingen,
onder meer over zin en onzin van gedragstests,
over genetica en bewegingsleer, werden
er workshops georganiseerd over gedrag,
rasspecifieke gezondheidsprogramma’s,
genetische tests en honden in beweging. Alles
Brenda Bonnett, CEO van IPFD,
in het teken van de gezamenlijke inspanningen
lanceerde de nieuwe portalwebsite
van wetenschap en kynologie om te komen tot
DogWellnet.com
gezonde en sociale (ras)honden. De volgende Dog
Health Workshop wordt waarschijnlijk voorjaar van
2017 georganiseerd door de Franse Kennelclub.

Martin Fischer, auteur van ‘Dogs in Motion’,
liet aan de hand van röntgenfoto’s op fascinerende wijze zien hoe honden bewegen

Verslag
Een uitgebreid verslag van de Dog Health Workshop vindt
u deze maand in het maandblad Onze Hond/Raadar XL.
De tekst van de lezingen en verslagen van de workshops
vindt u in de Engelse taal op de
website van de Duitse Kennelclub VDH.
Houden van honden
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Nieuwe website in de maak!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigden we het al aan:
er komt een nieuwe website voor de Raad van Beheer! De
nieuwe website zal voldoen aan de eisen die gebruikers
vandaag de dag aan een website stellen. Informatie kun je
gemakkelijker vinden, maar je kunt straks ook zaken zelf
online regelen en betalen via je eigen account.
De website is een groeimodel. Dit betekent dat de
mogelijkheden in het begin – bij de eerste release – nog
beperkt zijn, maar dat de website in de loop van de tijd
steeds meer mogelijkheden gaat bieden.

De eerste release van de website zal in de loop van
2015 zijn. Bij de versie die dan beschikbaar komt,
wordt het bijvoorbeeld al mogelijk zelf je dek- en
geboorteaangifte online te doen. (Daarnaast blijft het
voorlopig ook mogelijk om de dek- en geboorteaangifte
op papier te doen!) Voor de tweede release werken we
hard door om een heel scala aan andere zaken online
mogelijk te maken. Tegelijkertijd bekijken we hoe we
de database ‘Darwin’ het beste kunnen uitfaseren. De
voorbereidingen hiervoor zijn voorzien voor dit najaar en
eerste helft van 2016.

DOG SHOW GOES
Op zaterdag 4 en zondag 5 april waren op de Dog Show
Goes maar liefst respectievelijk 25 en 20 deelnemers
ingeschreven voor de Junior Handling. Een bijzonder
hoge inschrijving vergeleken bij 2014. Toen waren er
op zaterdag veertien en op zondag twaalf junioren
ingeschreven.
De sfeer in en rond de ring was gezellig en ontspannen

en daar hebben we van genoten. We hopen natuurlijk
heel erg dat deze hoge inschrijving een nieuwe trend
is. De hoogste inschrijving in Nederland ooit, voor
zover ons bekend, was in Leeuwarden 1993 met maar
liefst 45 Junioren.
Meer informatie en uitslagen van de Dog Show Goes vindt
u op onze website.

Voorlichtingsavonden en -bijeenkomsten FAIRFOK
Op woensdag 29 april aanstaande vanaf 20.00
uur vindt er in De Camp te Woudenberg een extra
voorlichtingsavond plaats over het projectplan Fairfok.
Aansluitend, op dinsdag 26 mei en maandag 22
juni, vinden er nog twee extra voorlichtingsavonden
plaats in respectievelijk Partycentrum De Schimmel te
Woudenberg en in Den Durpsherd te Berlicum.
De eerste voorlichtingsavond vond plaats op de dag van
de overhandiging van Fairfok aan de staatssecretaris.
Een ieder die toen niet in de gelegenheid was deze
voorlichtingsavond bij te wonen, stellen we graag alsnog
in de gelegenheid om toch kennis te nemen van het
projectplan en daarover met ons te discussiëren.

Aanmelden via
www.raadvanbeheer.nl/plangezondehond.
Op 15 september organiseert de Raad van Beheer een
extra AV om de onderdelen
uit Fairfok die nog niet in het
Kynologisch Reglement (KR) zijn
opgenomen, alsnog in te bedden
in het KR. Ter voorbereiding van
deze AV organiseren we diverse
‘FAIRFOK’
informatiesessies in het land. De
precieze locatie voor de extra AV
in september wordt zo spoedig
mogelijk bekendgemaakt!

Houden van honden

houden van honden

Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland

Initiator:

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Ondersteund door:

Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord
Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.
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UITREIKING GOUDEN EN ZILVEREN ERESPELDEN
Op zaterdagmiddag 4 april jl. reikte de Raad van Beheer de jaarlijkse Gouden en Zilveren Erespelden uit aan 19
mensen die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse kynologie.
Plaats van handeling was het schitterende landgoed ‘De Heerlijkheid Mariënwaerdt’ in Beesd (Gld). Met dank aan
Janny Offereins voor het verslag.
Namens de Raad verrichtte bestuurslid Hugo Stempher
de officiële handelingen. In zijn welkomstwoord
vertelde hij dat in het jaar 2000 de criteria om alleen
keurmeesters deze Erespeld toe te kennen, zijn
gewijzigd. Verenigingen, maar ook individuen, kunnen
personen voordragen. Vervolgens wordt de meetlat zo
eerlijk mogelijk langs alle kandidaten gelegd, waarna
de Raad van Beheer beslist. Dat er desondanks aan
de randvoorwaarden iets kan worden verbeterd of
veranderd, is inherent aan een steeds veranderende
kynologische wereld.

Bont gezelschap
De gelauwerde kynologen hebben jarenlang hun steentje
bijgedragen aan de Nederlandse kynologie. Dikwijls gaat
het om hun eigen ras of vereniging, maar in de meeste
gevallen hebben zij ook een bestuurs- of commissiefunctie
vervuld. Het is een
bont gezelschap
van mensen uit álle
geledingen van
onze kynologie. De
volgende personen
hebben een speld
ontvangen: de heer
B.J. Kamphuis,
de heer H. Schut,

mevrouw S. de Graaf, mevrouw L. Grannetia Bührer –
Tavanier, mevrouw M. Jansen, mevrouw M. Maas, de heer
N. Horsten, mevrouw W.L. Pronk, de heer R. Venema, de
heer J. Woltjer, mevrouw A.J.M. van Leeuwen, mevrouw
A.J. Quartel – Scherling, mevrouw W.J.N. Bosman
– Wesselkamp, mevrouw G. Driessen, de heer J.P.
Spierenburg en de heer J. van Haren.
Helaas waren mevrouw P.H. Bitter – van Sliedrecht,
mevrouw H. Bruintjes – Schaap en de heer J. Thieken
verhinderd.
Lees meer over de Gouden en Zilveren Spelden in
een uitgebreid verslag in maandblad Onze Hond van
volgende maand en een kort verslag op onze website.

© Suzanne Verhagen

Staand van links naar rechts: mw. G. Driessen, mw. A.J.
Quartel, mw. W.L. Pronk, mw. L.G. Bührer, Hugo Stempher
(bestuur RvB), mw. A.J.M. van Leeuwen, mw. S. de Graaf,
mw. W.J.N. Bosman, J. van Haren, mw. M. Maas, N. Horsten,
mw. M. Jansen, J. Woltjer. Hurkend van links naar rechts:
R. Venema, B.J. Kamphuis, J.P. Spierenburg en H. Schut.

Houden van honden
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GOEDGEKEURDE OUTCROSS BELGISCHE GRIFFONS
In het kader van het project Fairfok
werken wij aan gezonde (ras)
honden. Een van de maatregelen is
het verbreden van de genenpool.
Dit kan door het toepassen van
outcross – het inkruisen van
een ander erkend hondenras.
Voordat met outcross begonnen
kan worden, moet eerst per ras een plan van aanpak
ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarin staat
beschreven hoe de kruising wordt uitgevoerd. Onlangs
heeft de Raad van Beheer het plan van aanpak
goedgekeurd voor de Petit Brabançon, de Griffon Belge
en de Griffon Bruxellois.
Genoemde rassen mogen vrij met elkaar gekruist
worden. Verandering ten opzichte van vroeger is dat
de rasvereniging de voorgenomen oudercombinatie
controleert. Na goedkeuring krijgt de fokker een verklaring.
De fokker moet deze verklaring van de rasvereniging
meesturen met de dekaangifte. Het convenant geldt voor
alle honden, dat wil zeggen alle dekaangiften van alle

fokkers van deze rassen. Dus niet
alleen voor de fokkers die zijn
aangesloten bij de rasvereniging.
Hoewel de goedkeuring al
eerder verleend was, kan deze
pas ingaan na publicatie door de
Raad van Beheer. In de tijd tussen
goedkeuring en publicatie zijn er
geen dekaangiften voor deze rassen bij de Raad van
Beheer ingediend. Dit betekent dat de ingangsdatum 31
maart 2015 is.
Naakthonden
Ten aanzien van de variëteitskruising (het kruisen van
verschillende variëteiten van een ras) bij de Peruaanse
en Mexicaanse Naakthonden, wordt het besluit over
de G-0 inschrijving van de nakomelingen op verzoek
van de rasvereniging opnieuw ingebracht in de
bestuursvergadering.
Voor meer informatie kijkt u op de website van de
rasvereniging de Pekingees en Dwergspanielclub

Nieuw pand FCI
Op 20 maart jongstleden nam de Fédération Cynologique
Internationale (FCI) officieel haar nieuwe hoofdkantoor in het
Belgische Thuin in gebruik. De officiële handelingen werden verricht
door de burgemeester van Thuin, die ter gelegenheid van deze
bijzondere gebeurtenis een standbeeld onthulde.
De FCI, opgericht in 1911, is de grootste rashondenorganisatie van de
wereld. Zij heeft wereldwijd 90 aangesloten leden, verdeeld over de vijf
continenten. Het FCI-hoofdkantoor is al sinds 1954 in Thuin gevestigd,
wat van deze kleine Waalse stad de ‘wereldhoofdstad van de honden’
maakt – zo genoemd door de burgemeester van Thuin in 2011, bij
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de FCI.

De Raad van Beheer schonk een
bronzen beeldje van een Kooikerhondje. Van links naar rechts voorzitter FCI Rafael de Santiago, Gerard
Jipping (vice-voorzitter FCI en
voorzitter Raad van Beheer), Jack
Alberts en Hugo Stempher, bestuursleden Raad van Beheer
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“Fikkie, braaf.”
17 mei 2015 • Sport & Spel
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www.dagvandehond.nl
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KynoCongres 2015: SAMENWERKING EN VERTROUWEN
Cesar-doodwensers – want zo ver gaat het – in de
training. Mensen moeten kiezen bij welke helft ze
willen horen. Maar: ‘Wil je wel bij een helft horen?’
Samenwerken, daar ligt volgens Geerd de sleutel: ‘Als
we als profs in staat zijn onze kennis te delen en onze
krachten te bundelen, dán wordt het gaaf! Vergeet
niet: het gaat niet om ons. Het gaat om al die mensen
met hun honden.’

Peter Beekman: ‘We willen te veel bepalen, niet alleen
voor onze honden, maar ook voor onze cursisten’

Op 4 april werd in Congrescentrum de Werelt te
Lunteren het KynoCongres gehouden, toegankelijk voor
iedereen die geïnteresseerd is in hondengedrag: voor
instructeurs, dierenartsassistentes, mensen met een
hondenuitlaatservice, gedragstherapeuten, dierenartsen,
hondeneigenaren, hondentrimmers. Doel is om jaarlijks
de laatste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar
de dagelijkse praktijk. Thema dit jaar: samenwerking en
vertrouwen. Opkomst: circa 250 mensen.
TomTom
Peter Beekman van Kynotrain, organisator en één van
de zes sprekers tijdens het congres, vindt dat we het als
instructeur over een andere boeg moeten gooien. We
willen te veel bepalen, niet alleen voor onze honden,
maar ook voor onze cursisten: ‘Alles is gestandaardiseerd
en oefeningen worden zo ingericht, dat er vooral geen
fouten kunnen worden gemaakt. Cursisten worden
door ons volledig door de oefeningen heen gepraat.
We vertrouwen ze niet! We nemen het helemaal van
ze over. Dames en heren, wij worden de TomTom van
onze cursisten! Met als gevolg dat ze het thuis na twee
handelingen al niet meer weten. We moeten ze niet
overal doorheen leiden, we moeten ze leren kaartlezen!’
Kennis delen, krachten bundelen
Het roer moet om in de kynologie, meende ook
hondentrainer en mensencoach Geerd de Rooij. In
de dertig jaar dat hij meeloopt, heeft hij niets anders
dan verdeeldheid gezien. Cynophilia versus de ‘wilde’
verenigingen in de organisatie, showlijnen versus
werklijnen in de fokkerij, en de Cesar-fans versus de

Respect en resultaat
‘Denk na over waarom
je denkt wat je denkt’,
adviseert Geerd.
‘Waar je eigenlijk voor
staat. Toon respect.
Probeer oprecht te zijn,
open en bescheiden.
Lever resultaat. Voeg
waarde toe. Blijf
jezelf verbeteren en
ontwikkelen. Wees
aanspreekbaar en
benaderbaar. Luister.
Ook naar de cursist!
Er is niets zo erg als
Geerd de Rooij: ‘Samenwereen hond die nog
ken, daar ligt de sleutel!’
niet luistert. Als dat de
hond van jouw cursist
is, lever je geen goed werk af. Stel je eens voor dat
wij in de kynologie met respect en met begrip met
elkaar zouden omgaan. Zouden we dan niet nóg
meer verbinding en vertrouwen krijgen? En veel meer
mensen en honden kunnen helpen? Vertrouwen is
eenvoudig en kost niets. Vertrouwen begint bij jou.
Hoe simpel kan het zijn?’

“Fikkie, pak bal!”

Houden van honden
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Nederlands Kampioenschap Werkhonden
Op 5 april, eerste paasdag, werd in Mierlo het Nederlands Kampioenschap voor Werkhonden gehouden. Zeer
plezierig was het dat dit jaar meer werkhondenrassen aanwezig waren dan de laatste jaren gebruikelijk was. Zo
namen niet alleen Duitse en Mechelse Herders deel, maar ook Bouviers, een Hollandse Herder en een Dobermann.
Winnaar werd Diana van de Berkt met Duitse Herder Berry van de Wiersdijk.
alles in gereedheid gebracht voor afdeling B, het appèl.
Dit is een moeilijke afdeling, omdat alle oefeningen tot in
detail correct en met uitstraling moeten worden getoond.
Dit valt niet altijd mee voor hoog gemotiveerde honden.
Keurmeester Willem Spies kon dan ook zijn hart ophalen
en beloonde het getoonde werk met punten die waren
verdeeld tussen voldoende en zeer goed.

Winnaar met 281 punten was Diana van de Berkt met
Duitse Herder Berry van de Wiersdijk. Tweede ex aequo
werden Joël Edery met Mechelse Herder Lukay van de
Annahenhof en Manon Dillenius met Mechelse Herder
Stormvogel›s India Joy, beiden met 278 punten

Op 5 april waren de dertien deelnemers met hun honden
al om 07.15 uur aanwezig op Werkhondenvereniging
Mierlo. Terwijl de paashazen op dit vroege tijdstip alle
kanten op renden, heette de voorzitter van de Commissie
Werkhonden, Jan Veeneman, binnen iedereen welkom.
Direct daarna kon secretaris Gerard Besselink namens
de CWH de loting beginnen. De spoorleggers waren
met keurmeester Wim van Dijk al naar de speurvelden
vertrokken.
Hoog gemotiveerde honden
Om 09.00 uur kon de eerste hond worden aangezet
op het 600 pas lange spoor, waarin vier hoeken waren
opgenomen en drie voorwerpen waren “verstopt”.
Drie combinaties konden deze proef niet doorstaan en
moesten hun wedstrijd met een onvoldoende beginnen.
De overige
honden speurden
zeer goed en
konden met
een gerust hart
de volgende
oefening (appèl)
beginnen. Op
het mooie terrein
van WHV Mierlo
was intussen

Pakwerk
Als sluitstuk moesten
de honden afdeling C,
het pakwerk, afwerken.
Hiervoor was keurmeester
Berry Kleinhesselink
uitgenodigd, die assistentie
kreeg van twee zeer
ervaren pakwerkers:
Bob van der Steen voor
het korte werk en Ruud
Broeders voor het lange
werk. Deze heren konden
echt aan de bak, want de
kwaliteit van honden was erg goed. Aan het eind van
de dag kon de CWH dan ook terugzien op een prima
wedstrijd met veel publiek, dat onder een lekker zonnetje
genoten heeft van prima hondensport. Een reclame voor
onze werkhonden.
(Verslag: Gerard Besselink)
De complete uitslagen vindt u op onze website.

Houden van honden
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hoe beoordeel ik het gebit van een hond?
Op 19 maart jl. hield in De Camp te Woudenberg tandheelkundig dierenarts Hildeward Hoenderken de interactieve
lezing ‘Hoe beoordeel ik het gebit van een hond?’. Hij deed dat op verzoek van de Vereniging van Keurmeesters op
Kynologisch Gebied in Nederland (VKK). Met dank aan Loes Mouchart voor het verslag.
Tips
Hoenderken gaf een aantal tips voor het beoordelen van
gebitten: denk aan je veiligheid, heb respect voor de hond,
zet een kleine hond op tafel en ga niet door je knieën.
Eigenlijk moet de eigenaar zelf het gebit tonen, maar in de

Hildeward Hoenderken is als dierenarts verbonden aan
dierenkliniek Pietersberg en Mijn Dierenarts te Oosterbeek.
Daarnaast is hij FCI-keurmeester van diverse rassen.

Hoenderken belichtte de ontwikkeling van het gebit
bij de hond en ging tevens in op functies zoals het
oppakken van voorwerpen, binnenhouden van de tong,
groomen van de vacht met de tanden en de hulp bij
geboorte van de pup. Naast deze normale ontwikkeling
kwamen allerlei afwijkingen aan bod, zoals hypodentie
(te weinig elementen), hyperdentie (te veel elementen),
mesioversie (hoektanden liggen horizontaal), linguoversie
(ondertanden staan te veel naar binnen waardoor de
hoektand in het gehemelte kan komen), geen interdigitatie
(kiezen vallen niet mooi in elkaar van opzij gezien) en te
korte of scheve kaken.

praktijk blijkt dat dit niet altijd zo gemakkelijk gaat.
Hoenderken is daarnaast van mening dat er niet met
de botte bijl geselecteerd moet worden op gebitten,
zeker niet bij rassen waar er maar weinig van zijn. Er zijn
ernstiger afwijkingen dan een gebitsfout (hartproblemen,
karakterproblemen of andere lichamelijke afwijkingen).
Verder had hij een duidelijke boodschap aan de
keurmeesters: kijk bij een schaargebit niet alleen naar
de tanden. Belangrijker is het dat de stand van de kiezen
correct is. Dus niet alleen even van voren de lippen
optillen, want dan kun je die kiezen helemaal niet zien.

‘RAAD HET RAS’ APRIL: border terrier
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste
dag van de maand meedoen aan het spel ‘Raad het
Ras’. In samenwerking met Kynoweb plaatsen we
een vertroebelde foto van een rashond en u moet
raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders
van het goede antwoord wordt iedere maand een
boek verloot: ‘Fokken van rashonden’ of ‘Handboek
Kynologische Kennis 1’.
De rashond van de maand april was een Border Terrier.
Winnaar van deze maand was Ramona Koster. Zij krijgt
het boek van haar keuze toegezonden. Gefeliciteerd!
Juiste antwoord april: Border Terrier
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World Dog Show Milaan 2015
Van donderdag 11 t/m zondag 14 juni 2015 wordt in Milaan de World Dog Show
gehouden in het schitterende, ultra-moderne Fiera Milano. Dit uitstekend bereikbare
gebouwencomplex is zo groot, dat slecht drie van de acht hallen gebruikt zullen
worden. De mooiste honden van over de hele wereld zullen er te bewonderen zijn
en men verwacht een groot aantal inschrijvingen.
Op donderdag 11 juni worden de rasgroepen 6, 7 en
8 geshowd. Vervolgens komen op vrijdag 12 juni de
groepen 2 en 4 aan de beurt, op 13 juni groep 3, 5 en
6 en op zondag 14 juni groep 1 en 9. Op die zondag zal
ook de Best in Show gekozen worden door (uiteraard) de
Italiaanse Keurmeester Francesco Balducci. De beste van
de Italiaanse rassen wordt gekozen door keurmeester
Claudio de Giuliani (IT) en de beste jeugdhond wordt
gekozen door Rafael de Santiago uit Puerto Rico.

dan niet aan de voorrondes meedoet, maar meteen in de
finale terechtkomt.
Meer informatie en inschrijven
Om te zien hoe ze het in Italië aanpakken, bekijk
het promotiefilmpje. Alle verdere informatie over de
show vindt u op de overzichtelijke Engelstalige website.
Daar kunt u ook inschrijven. De sluitingsdata zijn 2 mei
(tweede termijn) en 12 mei (derde termijn).

Clubshows
Voorafgaand aan de World Dog
Show worden er op woensdag 10
juni clubshows georganiseerd voor
rasgroep 6, 7 en 8, op donderdag 11
juni voor rasgroep 2 en 4, op vrijdag
12 juni voor rasgroep 3, 5 en 6 en op
zaterdag 13 juni voor groep 1 en 9.
Junior handling/Doggydance
Tijdens de show worden tevens de
wereldkampioenschappen Junior
Handling en Doggydance gehouden.
Hiervoor kun je inschrijven, en ieder
land kan een afgevaardigde sturen, die

Agility/Obedience: andere data
Tenzij de wereldshow op een ander continent gehouden wordt, is het gebruikelijk dat ook de WK Agility en de WK
Obedience tegelijkertijd gehouden wordt. Italië heeft besloten hiervan af te wijken.
• De WK Agility wordt gehouden van 8 t/m 11 oktober in de Unipol Arena in Casalecchio di Reno (Bologna).
Lees meer over dit WK.
• De WK Obedience wordt gehouden van 18 t/m 21 juni 2015. Locatie: Turijn (Italië). Lees meer over dit WK.

GOEDGEKEURDe VERENIGINGSFOKREGLEMENTen (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
• Rasclub voor Zwitserse Witte Herders (RZWH)
• Vereniging van Fokkers & Liefhebbers Duitse Herdershonden (VDH)

Houden van honden
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SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE KYNOLOGIE
Op woensdag 17 juni 2015 organiseert het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit
Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer een symposium over genetica
voor de fokkerij. In het programma leert u hoe u kunt vaststellen wat de gezondheidstoestand van uw ras in
Nederland is, hoe DNA-tests voor problemen van uw ras kunnen worden ontwikkeld en hoe u alle mogelijkheden
die er nu zijn kunt bundelen om een effectief fokbeleid vorm te geven.
Tijdens de workshop zal dieper worden ingegaan op
verschillende aspecten van de populatiegenetica en
moleculaire genetica en de toepassing daarvan bij het
fokken van gezonde rashonden. Hierbij gaan we aan de
slag met uw eigen voorbeelden en zetten we de theorie
om in praktijk. Onmisbaar voor degenen die een sleutelrol
vervullen op dit gebied in hun vereniging. Het Symposium
Genetica zal ieder jaar in juni worden georganiseerd, zodat
u op de hoogte kunt blijven van de snelle ontwikkelingen
op dit gebied. Locatie is de collegezaal Gezelschapdieren
van de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren (Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht).

zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar. De workshop
is bedoeld voor leden van de foktechnische commissie
of besturen van rasverenigingen. Slechts één persoon
per vereniging, zodat zo veel mogelijk verenigingen
de kans krijgen deel te nemen. Aanmelding loopt via
Universiteit Utrecht en is nog niet open. Zodra de
inschrijving open is, melden wij dat direct aan onze
leden, op onze website en in de social media via een
apart bericht.
Het definitieve programma volgt in een latere Raadar.
Bekijk hier het verslag van het Symposium Genetica
van 2014.

Aanmelding en kosten
Deelname aan het symposium kost € 20,- en deelname
aan de workshop kost € 30,- inclusief broodmaaltijd. Er

VACATURES: ZIT UW VRIJWILLIGERSFUNCTIE ERBIJ?
Deze maand hebben wij de volgende vacatures bij diverse verenigingen. Voor meer informatie over de vacatures
ga naar www.raadvanbeheer.nl/vacaturevereniging.
→→Alaska Malamute Club voor Nederland zoekt
bestuurslid/voorzitter (m/v)
→→Bracco Italiano Club zoekt penningmeester (m/v)
→→De Greyhound Club zoekt bestuurslid (m/v)
→→Duitse Pinscher Vereniging Nederland (DPVN) zoekt
Beoordelaar dekaangiftes (m/v)
→→Hondenschool Woef zoekt Agility-instructeur (of
stagiaire) voor recreantengroep (m/v)
→→Hondenschool Woef zoekt Instructeur G & G voor de
pups en jonge honden (m/v)
→→KC De Hofstad zoekt medewerker kantine (m/v)
→→KC De Hofstad zoekt instructeur Agility (m/v)
→→KC Gooi- en Eemland zoekt instructeur Agility en/of
stagiaire hiervoor (m/v)
→→KC Oss e.o. zoekt instructeur (m/v) Gehoorzaamheid
(of stagiaire)
→→KC Rijssen en Omstreken zoekt Instructeur Agility (m/v)
→→KC Rotterdam zoekt instructeur Agility (m/v)

→→KC Rotterdam zoekt hoofdinstructeur/verantwoordelijke
Agility (m/v)
→→KC Weert e.o. zoekt instructeur ringtraining (m/v)
→→KC Zwolle en Omstreken zoekt beheerder
clubgebouw (m/v)
→→Kynologenverbond Nederland (KVN) zoekt secretaris (m/v)
→→Nederlandse Vereniging «LANGHAAR» zoekt
voorzitter/bestuurslid (v/m)
→→Vereniging van Fokkers van Liefhebbers van Duitse
Herdershonden (VDH) zoekt (eind)redacteur (m/v)
→→Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden zoekt
penningmeester (m/v)
→→Ver. van liefhebbers Duitse Herdershond ‹De
Grensstreek› zoekt Pakwerker (m/v)

“Fikkie, braaf.”

“Fikkie, geef poot”

17 mei 2015 • Sport & Spel

www.dagvandehond.nl

17 mei 2015 • Sport & Spel

www.dagvandehond.nl
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VOOR DE AGENDA
21 april 2105:	Bijeenkomst Rasgroep 2a, Amrath
Hotel Maarsbergen
22 april 2015: 	Bijeenkomst Rayon Noord, KC Zwolle

9 januari 2016:

Nieuwjaarsreceptie - Spant! Bussum

10 januari 2016:

Hond van het Jaar - Flint Amersfoort

22 mei 2016:

Dag van de Hond, thema ‘Hond & Ras’

22 april 2015:	Bijeenkomst Rasgroep 1, Partycentrum
Schimmel, Woudenberg
23 april 2015: 	Informatieavond over
keurmeesterstraject, De Camp,
Woudenberg
28 april 2015: 	Bijeenkomst Rasgroep 5, KC Arnhem
29 april 2015: 	Voorlichtingsbijeenkomst Fairfok,
Woudenberg
8-10 mei 2015: 	Animal Event, Beekse Bergen,

Voor alle activiteiten op het gebied van Tentoonstellingen,
Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht,
Windhondenrensport en Werkhonden zie
www.raadvanbeheer.nl/agenda.

MELD U AAN VOOR RAADAR
...en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Raad
van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

Hilvarenbeek
8-10 mei 2015: 	VDH Europasieger & internationale
tentoonstelling, Dortmund
9 mei 2015: 	Fokkerstour sessie over voeding,
Animal Event Beekse Bergen
17 mei 2015: 	Dag van de Hond, diverse locaties
door heel Nederland
www.dagvandehond.nl

RAADAR OP IPAD OF
ANDROID TABLET
Raadar is ook gratis te lezen op uw iPad of Android
tablet. U kunt de app downloaden via:
App Store Apple
Android store

19 mei 2015: 	Bijeenkomst Rayon Midden, KC
Culemborg
26 mei 2015: 	Voorlichtingsbijeenkomst Fairfok,
Woudenberg
28 mei 2015: 	Evaluatieavond fokgeschiktheidskeuring Engelse Bulldog
Bijeenkomst Rayon Zuid, KC Roermond
9 juni 2015:	
11 t/m 14 juni 2015:

World Dog Show Milaan (Italië)

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging, kortom naar iedereen
die op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen bij de
Raad van Beheer en de nieuwtjes uit de (ras)
hondenwereld.

17 juni 2015: 	Symposium Genetica voor de
kynologie, Utrecht
18 tot 21 juni 2015:

WK FCI-Obedience Turijn (Italië)

20 juni 2015: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor leden)
22 juni 2015: 	Voorlichtingsbijeenkomst Fairfok,
Berlicum
27 juni 2015:

CAC show Nederlandse rassen

27 en 28 juni 2015:

NK Agility

4, 5 en 6 sept. 2015: 	European Dog Show Oslo (Noorwegen)
6 september: 	NK FCI-Obedience
15 september 2015:

Extra Algemene Vergadering Raad
van Beheer in kader Fairfok

8-11 oktober 2015:

LEES VORIGE EDITIES VAN
RAADAR...
U kunt alle voorgaande edities van Raadar terugvinden
en downloaden via de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl/raadar.

social media
Bezoek niet alleen de website van de Raad van Beheer:
www.raadvanbeheer.nl maar ook de Facebook-pagina:
www.facebook.com/raadvanbeheer.

WK Agility, Bologna, Italië

28 november 2015: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor leden)

Like en share onze berichten op Facebook met uw
Facebook-vrienden.

www.Houdenvanhonden.nl

