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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR: NU INSCHRIJVEN!
Wegens groot succes maakt de Raad van Beheer ook dit jaar weer een
kennistour door het land. Heette de tour vorige jaren nog ‘Fokkerstour’,
dit jaar hebben de naam aangepast tot de Raad van Beheer Kennis
Tour. Hij is immers niet alleen voor fokkers bedoeld, maar ook voor
hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairs,
(aspirant-)keurmeesters, leden van fokadviescommisies, bestuursleden
van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden.
De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een
serie lezingen door toonaangevende sprekers.
Dit jaar zijn er drie verschillende sessies:
‘Beter weten over beter eten: fabels en feiten
over gezonde voeding voor de hond’ door
dr. Esther Hagen-Plantinga.
‘Rasgebonden KNO-problemen; van
(Oost-Indische) Doofheid tot
Ademhalingsklachten’ door
dr. Gert ter Haar.
‘Huidige inzichten over
vaccinaties bij de hond’
door dr. Herman
Egberink.

Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we
deze sessies tegen een aantrekkelijk
tarief (€ 19,50 incl. BTW) organiseren.
Meer informatie
Voor data, locaties én inschrijvingen zie
www.houdenvanhonden.nl/kennistour.

De Kennis Tour
sessies vinden
in november en
december ’s
avonds plaats
op drie
verschillende
locaties door het
land. Mede dankzij
onze partners Proteq

dr. Esther
Hagen-Plantinga

dr. Herman Egberink

dr. Gert ter Haar
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Raad van Beheer Youth van start!
In navolging van de internationale rashondenkoepel FCI heeft de Raad van Beheer dit jaar een
Nederlandse Youth-werkgroep opgericht. Tijd om de werkgroep voor te stellen!
Om bij de huidige generatie al op jonge leeftijd
betrokkenheid bij de kynologie te stimuleren, ontwikkelt en
coördineert Raad van Beheer Youth initiatieven voor
kinderen, tieners, jong volwassenen en jonge professionals.

Op de Holland Cup en Winnershow treedt de werkgroep
voor het eerst naar buiten met een aantal activiteiten, zowel
in de stand als in de activiteitenring. In de Onze Hond van
november kunt u in de rubriek Raadar XL meer lezen over
de Raad van Beheer Youth.
Enthousiast geworden? Kijk dan in de Raadar Special
over de Winnershow hoe laat er een activiteit van Raad
van Beheer Youth plaatsvindt, en kom kijken!

Verzin een slogan en win een gratis deelname aan het
RvB Youth zomerkamp!

Het team van Raad van Beheer Youth. Staand van links
naar recht: Sandra Dekker, Daniëlle Stoutjesdijk, Marjolein
van Rotterdam, Hugo Stempher, Mariska Roosink. Hurkend van links naar rechts: Maikel Koot, Ilse Frenk-Kleton,
Sabine van Tricht, Anne Plomp

De Raad van Beheer Youth is nog op zoek naar een
pakkende slogan voor haar activiteiten.
Heb je een idee voor een leuke, korte, pakkende slogan,
stuur hem dan in naar rvbyouth@raadvanbeheer.nl.
Vermeld daarbij je naam, adres en leeftijd. Onder de
inzenders verloten we een aantal leuke prijzen. De
indiener van de winnende slogan mag volgend jaar gratis
mee op het Raad van Beheer Youth zomerkamp!

Rashondengids helpt bij verantwoorde
aanschaf pup
Het Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren (LICG) lanceert
‘rashondengids.nl’, een website voor
iedereen die wil weten hoe gezond de
Nederlandse rashond echt is. De site
geeft van de populairste hondenrassen
duidelijk aan welke erfelijke aandoeningen voorkomen
in Nederland. De gegevens komen uit recent, kwalitatief
onderzoek door de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht. Rashondengids.nl is onderdeel van
het door sector gemaakte plan Fairfok.
De rashondenfokkerij ligt behoorlijk onder vuur en in
de argumentatie tussen voor- en tegenstanders van
rashonden worden de risico’s nog wel eens aangedikt
of juist te veel afgezwakt. De puppykoper, die
uiteindelijk een belangrijke invloed heeft op de fokkerij
in Nederland, weet daardoor vaak niet meer waar hij
aan toe is. Het LICG hoopt met rashondengids.nl te
bereiken dat mensen die een rashond willen, zich
bewust zijn van de risico’s en dat zij voor

hondenfokkers kiezen die er alles aan
doen om gezonde dieren op de wereld
te zetten.
Waar op letten?
De rashondengids maakt het eenvoudiger
om van een ras in te schatten wat de risico’s zijn en vertelt
waar je zoal op moet letten. De website geeft ook tips
over waar je op moet letten bij de aanschaf van een hond.
Dit is belangrijk, want kritische kopers hebben invloed op
hoe honden gefokt worden. Zo zouden kopers van een
pup langer moeten stilstaan bij de gevolgen van bepaalde
extreme uiterlijke raskenmerken, zoals een te korte neus,
te veel rimpels of een te kleine kop. Dit soort kenmerken
kunnen het welzijn van een dier aantasten. Als kopers
kiezen voor minder overdrijving van raskenmerken, zal
een fokker daarop moeten inspelen. Goede en
zorgvuldige fokkers kunnen zich op deze wijze
onderscheiden van fokkers die het niet zo nauw nemen
met de gezondheid van honden.
Lees meer op www.rashondengids.nl
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BEZOEK DE GROOTSTE
HONDENSHOW VAN NEDERLAND
MET RASHONDENSHOW, DEMONSTRATIES
EN GEZELLIG PROMODORP
De leukste dag uit voor iedere hondenliefhebber!

AMSTERDAM
WINNER SHOW

Datum: 11, 12 en 13 december / Locatie: RAI Amsterdam

Bestel nu je toegangskaarten via www.winnershow.nl

Winner Dog Show is een initiatief van:
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Vernieuwd hondendorp op de Amsterdam Winner 2015
Mede door het nieuwe en uitgebreide demonstratieen workshopprogramma is de Winner dit jaar
een uitje dat geen enkele hondenliefhebber wil
missen. Behalve dit mooie programma heeft ook
het Hondendorp een professionele metamorfose
ondergaan. Leden van de Raad van Beheer kunnen
zich nu al aanmelden!
Op zondag vindt als hoogtepunt de uitreiking van de
‘mooiste stand van het Hondendorp’ plaats. Deze titel

wilt u toch niet aan uw neus voorbij laten gaan? Dit is
bovendien een uitgelezen mogelijkheid om uw ras(sen)
te presenteren aan de vele duizenden honden
liefhebbers die de grootste hondententoonstelling van
Nederland gaan bezoeken!
Wilt u als aangesloten vereniging verzekerd zijn van een
stand? Meldt u zich dan snel aan door middel van het
inschrijfformulier op de website www.winnershow.nl.
Lees binnenkort ook de Winner Special van Raadar.

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL ENTHOUSIAST
ONTVANGEN!
De nieuwe website van de Raad van Beheer, www.houdenvanhonden.nl, is zeer positief ontvangen! Dat was
meteen te zien aan de bezoekersaantallen. Na de overgang van de oude naar de nieuwe website steeg het aantal
bezoekers gigantisch. Zelfs het bureau dat ons begeleidde had nog nooit zo›n enorme stijging gezien bij de
lancering van een nieuwe website.
Een bloemlezing uit de vele positieve reacties:
→→‘Leuk, de bewegende beelden op de startpagina! Leuk
ook dat de website nu de indruk geeft dat de Raad er
voor alle honden is, niet zozeer alleen voor show en
fok.’ (Een kynologisch instructeur)
→→‘Gefeliciteerd met uw nieuwe gemoderniseerde website
die er verfrissend uitziet.’ (Een fokker)

→→‘Ik mag zelf graag in de stambomen zoeken en de
nieuwe stijl is zeker een vooruitgang. Dus een
complimentje is op zijn plaats.’ (Een hondenliefhebster)
→→‘Buiten de kleine puntjes die ik heb aangetroffen kan ik
niets anders zeggen dan dat het vanuit mijn optiek een
fraaie en goed functionerende website is. Top!’ (Een
hondensporter)
→→‘Compliment voor de site. We hebben er in ons
clubblad aandacht aan besteed.’ (Bezoekster show van
een rasvereniging)
We zijn trots op onze nieuwe website en de positieve
reacties steunen ons om op de ingeslagen weg verder te
gaan. Natuurlijk kunnen er zaken nog beter; daar blijven we
aan werken. En natuurlijk blijven suggesties welkom. Met
daarbij de kanttekening dat we sommige suggesties direct
kunnen verwerken en dat andere wensen meer tijd kosten
doordat ze ingrijpender zijn of met de huidige stamboom
applicatie Darwin niet gerealiseerd kunnen worden.
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AANPASSING BASISREGLEMENT WELZIJN EN GEZONDHEID:
HANDIG SCHEMA
In de Raadar van september 2015 stond een artikel over de aanpassing van het Basisreglement Welzijn &
Gezondheid (BWG). De 10-maandenregel is namelijk veranderd naar een 12-maandenregel. Naar aanleiding van
dit artikel kregen wij veel vragen, omdat niet duidelijk genoeg was dat bij de nieuwe regeling gerekend wordt met
geboortedata, in plaats van met dekdata. Voor het gemak geven wij hieronder een schema waarin u heel duidelijk
kunt zien hoe het zit.
BWG-schema
Huidige situatie
24 maanden
10 maanden
dekking 1

10 maanden
geboorte 1

dekking 2

geboorte 2

dekking 2

geboorte 2

dekking 3

geboorte 3

dekking 3

geboorte 3

Vanaf 1 januari 2016
12 maanden
dekking 1

12 maanden

geboorte 1

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van de Raad van Beheer aan de
Emmalaan te Amsterdam heeft weer enkele mooie
aanwinsten te melden.
Allereerst het boek ‘Norske Hunderaser. Native dog
breeds of Norway’, uitgegeven door de Noorse
Kennel Klub ter gelegenheid van de European Dog
Show 2015 in Noorwegen. Daarnaast zijn we heel blij
met de onlangs door Judith Lissenberg gedoneerde
46 exemplaren van het inmiddels opgeheven blad
‘Hondenleven’.

NIEUWE BEDRIJFSKLEDING VOOR ‘CHIPPERS’
De buitendienstmedewerkers van de Raad van
Beheer, bij iedereen bekend als de ‘chippers’, zijn
voortaan herkenbaar aan de Raad van Beheer kleding
die zij dragen.

Enkele van onze chippers in de nieuwe bedrijfskleding.

Hun nette combinaties
van polo’s, jack en
bodywarmer in blauw
en grijs zijn nu
voorzien van het Raad
het geborduurde Raad van
van Beheer-logo. De
Beheer-logo.
chippers dragen de
kleding alweer enkele weken en het blijkt dat de fokkers
de herkenbaarheid erg op prijs stellen.

Houden van honden
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VERKORTE Agenda ALGEMENE VERGADERING
28 NOVEMBER 2015
Op 28 november 2015 vindt de 40e 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. Voorstel tot goedkeuring notulen 38e Algemene
Vergadering 20 juni 2015
5. Toelichting en voorstel tot goedkeuring begroting
2016
a) Exploitatie
b) Projectkosten IT

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

IT-Normenmatrix

2.

IT-Gezondheidsapplicatie voor diverse
gezondheidsonderzoeken

12.

3.

IT-Vervanging Darwin

13.
14.

IT-applicatie exposities en wedstrijden
c) Projectkosten campagne ‘Waarom een rashond’
d) Resterende projectkosten (IT-front & back office
algemeen, Fairfok, Rashondenbijsluiters)
4.

Verkiezing bestuur (penningmeester)
Voorstel aanpassing HR (samenstelling financiële
commissie)
Verkiezing financiële commissie
Voorstel tot aanpassing artikel 26 statuten
(afschaffing Ledenraad)
Voorstel tot aanpassing art. V. KR (formele
inbedding sporten)
Voorstel tot aanpassing art. III.29 KR
(registratiebewijs en stamboom)
Voorstel tot aanpassing art. IV.18 KR (weigering
inschrijving exposities bij diskwalificatie)
Rondvraag
Sluiting

CAMPAGNE ‘WAAROM EEN RASHOND?’
OOK OP RADIO
De Raad van Beheer legt de laatste hand aan de campagne om de verschillen
tussen rashonden met stamboom en honden zonder stamboom uit te leggen.
Nieuw is dat we ook spotjes op de radio gaan inzetten in de campagne. Een
primeur in het meer dan 110-jarig bestaan van de Raad van Beheer!
De advertentiecampagne heeft als thema ‘Zoek de verschillen’. Daarbij
benadrukken we de voordelen van de rashond met stamboom en promoten
zo de verantwoord gefokte rashond met stamboom. De campagne start eind
oktober, zowel online als in gedrukte media, met de nadruk op promotie
binnen de sector.

‘HERDING TRADITIONAL STYLE’ IS GEEN SCHAPENDRIJVEN
In de Raadar van september plaatsten wij een verslag van de eerste herding trials traditional style in Nederland,
die op 29 en 30 augustus jl. te Groede werden gehouden. Abusievelijk spraken wij daarbij van “schapendrijven”.
‘Herding traditional style is echter alles behalve drijven’, zo liet ons de Werkgroep Herderen snel weten. ‘Daarvoor
wordt juist de term collecting style gebruikt’. Met excuses van de redactie!
Meer weten over herding? We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over deze mooie vorm van hondensport.
Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar schapenbegrazing@gmail.com.
Houden van honden
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‘JONGE HONDEN DAG’ EGCN: DIALOOG EXPOSANT KEURMEESTER
Op 15 augustus organiseerde de Eerste Gezelschaps
honden Club Nederland (EGCN) een zogeheten Jonge
Honden Dag. Het eerste evenement na aansluiting van
de club bij de Raad van Beheer. Er deden maar liefst 101
hondjes mee, uiteraard allemaal uit rasgroep 9. Verslag
met dank aan Ellen Canta.
De keurmeesters Hans Boelaars, Jos Dekker en Peter van
Baaren Grob gingen tijdens het keuren een dialoog aan met
de exposanten. Een leuk concept, het biedt een unieke
kans om inhoudelijk met een rasspecialist van gedachten te
wisselen over de hond die op tafel staat. De exposanten
moesten er duidelijk nog een beetje aan wennen.
Medische test
Behalve een drietal commerciële stands op het terrein,

koffie met (gratis) cake en twee goody bags was het
mogelijk om deel te nemen aan een aantal andere
activiteiten. Zo kon je een demonstratie nagelknippen en
borstelen bijwonen, maar kon je ook je hond medisch
laten onderzoeken. Onder leiding van dierenarts
Hildeward Hoenderken kon je je hond laten testen op
patella-luxatie. Ook een gratis DNA-afname of een
vaccinatie “op maat” behoorden tot de mogelijkheden.
Deze jonge vereniging (2011) heeft in ieder geval op deze
dag een leuk concept neergezet. Het huidige bestuur,
bestaande uit voorzitter Hildeward Hoenderken,
secretaris Hans Boelaars en penningmeester Karen
Wagenaar, heeft de doelstelling om het eens “anders” te
doen, waargemaakt. En de volgende activiteit, een lezing
over vaccineren, staat inmiddels alweer gepland...

ROB BOUWMAN ONDERSCHEIDEN ALS EREKEURMEESTER
Op zondag 20 september jl. kreeg keurmeester Rob Bouwman op voordracht van de Nederlandse Briard
Vereniging het erekeurmeesterschap uitgereikt uit handen van bestuurslid Hugo Stempher. Dit gebeurde bij
aanvang van de eindkeuringen tijdens het Briardweekend in Zeeland.
Rob Bouwmans carrière begon eind jaren ‘60. Hij maakte de gehele
ontwikkeling van de gedragstest mee en had daar een groot
aandeel in, met name in de ontwikkeling van de Briardtest, een
aangepaste vorm van de MAG-test. Voor de Briard Club was
Bouwman zeker 25 jaar actief. Ook werkte hij mee aan de
ontwikkeling van de gedragstests die de Raad van Beheer
aanbood, en had hij zitting in de Gedragscommissie van de Raad
van Beheer.
De titel “Erekeurmeester” is voor keurmeesters die de Nederlandse
kynologie in binnen- en buitenland op bijzondere wijze dienen.
Een erekeurmeester wordt voor het leven op de Nederlandse lijst van
keurmeesters geplaatst. De erekeurmeester mag de titel in binnen- en
buitenland dragen. Bij de benoeming hoort een speciale oorkonde.
Houden van honden
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METRO-Column Elfie Tromp: Marktplaats-hondjes
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die wijzen op de gevaren van het aanschaffen van
pups bij oncontroleerbare adressen. Wij vonden de column van Elfie Tromp in de Metro
hierover erg goed. Met toestemming drukken we hem hieronder af.
‘Cesar Milan laat het er zo makkelijk uitzien; van een
bange, overgevoelige hond een evenwichtige viervoeter
maken. Wat er in de montage is uitgeknipt, zijn de uren
die je dagelijks intensief bezig moet zijn om van een
gestoord beest een aaibaar huisdier te maken.
Jaarlijks komen 70.000 puppy’s rechtstreeks uit
Hongaarse fokschuren Nederland in, onthulde Zembla
onlangs. Ongechipt, niet ingeënt tegen ziektes en vaak
te jong verkocht. De moederhonden worden bij elke
loopsheid volgegooid om nog meer koopwaar te baren.
Inteelt is waarschijnlijk meer regel dan uitzondering. Het
gevolg: zieke, zwakke en vaak geflipte honden. Wat er als
pup nog schattig uitziet, sterft snel of groeit op tot een
brok problemen waar de meeste mensen helemaal niet
mee om kunnen gaan. Ik noem het Marktplaats-hondjes.
Op vrijdagavond besluiten mensen dat ze wel zo’n
beestje willen, ze zoeken op Marktplaats en zaterdag
pikken ze er een op. Het zijn look-a-likes, volgens de
Raad van Beheer. Zo heeft de belangenorganisatie voor
rashonden berekend dat 96 procent van de chihuahua’s
in Nederland geen stamboom heeft, waardoor je niet
weet wie de ouders zijn en wat de afkomst is.
Uit ervaring weet ik dat verantwoord fokken wel kan. Ik
ben in roedelvorm opgegroeid. We hadden altijd honden
en af en toe een nestje. Als mijn moeder een nestje plant,
gaat ze tot de tiende generatie na wat voor ziektes er in
de bloedlijnen zitten om deze te voorkomen. De pups
worden bijgevoerd met belangrijke voedingstoffen voor

een opgroeiend dier. Na de eerste inentingen begint de
socialisatie. Een jeugdherinnering: mijn zus en ik met
ieder twee springende, trekkende pups aan een riem, het
tuinpad op en neer om ze aan de lijn te leren lopen. Voor
het eerst in de auto. Een wandeling door de stad, zodat
ze wennen aan geluid, aan mensen, aan het leven. Het
zijn ervaringen die Marktplaats-hondjes missen.
In de huidige cirkel van hondenuitbuiting zijn veel vingers
te wijzen; de malafide handelaren, de Hongaarse
fokschuren, Marktplaats die de advertenties toestaat, de
NVWA die niet ingrijpt, de politie met te weinig
mankracht, maar uiteindelijk begint het bij de vraag. De
meeste hondenbezitters zijn lieve baasjes, maar geen
Cesar Milans. Iets leuks om te knuffelen zit ook in het
asiel. Voor een echte rashond, met stamboom en stabiel
karakter, moet de Raad van Beheer het eerste
contactpunt zijn. Die weten hoe je een goed baasje wordt
en geen hondentherapeut hoeft te zijn.’

NIEUWE VACATURES BIJ VERENIGINGEN
Deze maand hebben wij géén nieuwe vacatures bij verenigingen te melden.
Voor meer informatie over de reeds openstaande vacatures bij verenigingen, ga naar de vacaturepagina op onze website.

Houden van honden
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OPROEP TOT GEZAMENLIJKE GESCHILLENCOMMISSIE
De Nederlandse Vereniging voor Belgische
Herdershonden (NVBH) vroeg ons of zij in Raadar een
oproep kon doen om te komen tot een gezamenlijke
geschillencommissie. Wij bieden haar graag dit
podium.
Tot voor kort beschikte de NVBH over een interne
geschillencommissie die bevoegd was bindende
uitspraken te doen inzake geschillen tussen leden en/of
bestuursleden onderling.
Inmiddels lukt het niet meer om voor deze commissie
binnen de vereniging leden te vinden. Nu zijn er buiten de
rashondenwereld voorbeelden van geschillenbeslechting
waarbij meerdere rechtspersonen gebruikmaken van één
gezamenlijke geschillencommissie.

Wij zijn benieuwd of het binnen de kring van rasvereni
gingen of binnen de Raad van Beheer mogelijk is zo’n
gezamenlijke geschillencommissie in het leven te roepen.
Bijkomend voordeel is dat er meer zaken kunnen worden
behandeld dan alleen voor een individuele rasvereniging,
waardoor de commissie meer ervaring opdoet. Daarnaast
heeft een gezamenlijke commissie een meer
onafhankelijke uitstraling.
Interesse?
Heeft u(w vereniging) interesse in een gezamenlijke
geschillencommissie, dan kunt u dat melden via
inventarisatie@raadvanbeheer.nl, onder vermelding van
‘gezamenlijke geschillencommissie’. De Raad van Beheer
stuurt de reacties door naar de NVBH.

‘FIT FOR FUNCTION, FIT FOR LIFE’
Op 11 oktober jl. hield de Vereniging
van Keurmeesters op Kynologisch
Gebied in Nederland (VKK) haar
jaarlijkse Keurmeestersdag. Dat ook
de exterieurkeurmeesters gezondheid
en welzijn hoog in het vaandel hebben,
blijkt wel uit het feit dat als spreker
was uitgenodigd de Oostenrijkse
dierenarts Andreas Schemel,
keurmeester en fokker van onder
andere Cavalier King Charles Spaniels,
King Charles Spaniels, Griffonnetjes en
Kerry Blue Terriërs.
Andreas Schemel woont sinds 1993 in Engeland waar hij
werkt als dierenarts/chirurg met als specialisatie
cardiologie. Hij heeft een indrukwekkende staat van
dienst en leidt het dierenartsenteam dat actief is op
Crufts en op de grote
CC-shows van Windsor
en Birmingham.
Schemel gaf een
interactieve presentatie
met de prikkelende titel
Showing dogs in the
21st Century. BreedersJudges-Veterinarians:
Conflicting positions?
Hij ging in op de taak

van de keurmeester om veel aandacht
te geven aan de gezondheid en welzijn:
‘Fit for function, Fit for life.’ Hij gaat
hierbij uit van vier aandachtspunten:
ademhaling, ogen, huid en beweging.
Per onderdeel ging Schemel in op zaken
die je als keurmeester kunt tegenkomen.
Puur door goed te kijken is volgens hem
al veel te constateren. In Engeland
vullen keurmeesters voor de aandachts
rassen een formulier in om verslag uit te
brengen aan de Kennelclub, vergelijk
baar met ons RSI (Ras Specifieke
Instructies)-systeem. De dierenarts
teams die in Engeland de BOB-winnaars van die
aandachtsrassen controleren, gebruiken hiervoor geen
instrumenten. Al met al een verhaal dat interessante
discussies teweegbracht.
Tot slot konden de
aanwezigen nog wat
bijpraten en genieten
van een heerlijk buffet.
De muzikale omlijsting
door twee van de
S(w)inging Judges, Fons
Simons en Victor van
Raamsdonk, droeg
zeker bij aan het slagen
van deze dag.

Houden van honden
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WK Agility in Italië
Van 8 tot en met 11 oktober werd in Bologna, Italië gestreden om Wereldkampioenschap Agility. De Nederlandse
deelnemers hebben, na een strenge selectieprocedure en een aansluitende intensieve trainingsperiode, hun beste
beentje voorgezet op de ruim opgezette parcoursen op het grastapijt in de indoor locatie.
Er waren afgevaardigden van de meeste Europese
landen, maar ook van landen als de VS, Canada, Brazilië,
Argentinië, Colombia, Zuid-Afrika en Japan. Met volle
tribunes, ruim 7.000 toeschouwers in de hal en nog veel
meer kijkers via de livestream, werden de deelnemers
enthousiast aangemoedigd. Ook voor Nederland was er
een groep trouwe supporters op de tribunes aanwezig.
Helaas kon geen van de Nederlanders, in teamverband
noch individueel, het podium betreden. Daarentegen zijn
er heel mooie parkoersen gelopen. De deelnemers
deden dat met lef en hebben alles gegeven.
De belangrijkste uitslagen
Small team
1. Tsjechië
2. Oostenrijk
3. Litouwen

Large team
1. Groot Brittannië
2. Slovenië
3. Frankrijk
Small individueel
1. Vlad Ciprian Stefanut & Liebe (Italië - Parson Russel)
2. Roland Kolenko & Ammy (Slovenië- Parson Russel)
3. Samir Abu Laila & Lali (Brazilië - Parson Russel)
Medium individueel
1. Silvia Trkman & Le (Slovenië - Pyr. Shepherd)
2. Andy de Groote & Deedee (België - Border Collie)
3. Daniel Schröder & Nick (Duitsland - Sheltie)
Large individueel
1. Pavol Vakonic & Fiona (Slowakije - Border Collie
2. Pavol Vakonic & Ikea (Slowakije - Border Collie)
3. Jouni Orenius & Neela (Zweden - Border Collie)

Medium team
1. Tsjechië
2. Zwitserland
3. Slovenië

Op Facebook zijn video’s, foto’s, interviews en alle
uitslagen te vinden.

Pups in beslag genomen bij malafide fokker
Half oktober nam de Haagse politie veertien pups in
beslag, zo meldt De Telegraaf. Elf daarvan werden
nota bene gehouden in de kruipruimte van een woning
in de Haagse wijk Laakkwartier. In de kruipruimte
zaten Yorkshire Terriërs en Shih Tzu›s, boven de grond
hield de fokker ook nog eens drie Chihuahua’s en een
Pekinees. De hondjes, allemaal zonder FCI-stamboom,
werden te jong en zonder verplichte rabiësinentingen te
koop aangeboden.

De twee verdachten die zijn aangehouden werden al
eerder aangepakt. Zij gingen in anderhalf jaar tijd voor de
derde keer in de fout. Eerder werden in Den Haag en
Rotterdam al 45 honden in beslag genomen. De
verdachten importeren de honden uit Polen voor
ongeveer 75 euro per stuk en bieden de dieren voor
gemiddeld 300 euro te koop aan. Niet voor niets voert de
Raad van Beheer de komende tijd campagne om de
rashond met stamboom te promoten.

Houden van honden
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‘RAAD HET RAS’ OKTOBER: Thai Bankaew Dog
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’.

Juiste antwoord oktober : Thai Bankaew Dog

De rashond van de maand oktober was Thai Bankaew Dog. Winnaar
van deze maand was Rudy Schreuder uit Schijndel. Hij krijgt het boek
van zijn keuze toegezonden. Gefeliciteerd!

FCI-REGELS Internationaal Kampioenschap
aangepast
Het Internationale Kampioenschap van de FCI was tot voor kort niet bereikbaar voor alle rashonden. Zo kwamen
honden met een “Bijlage”-stamboom, of honden die in de eerste drie generaties van hun afstamming voorouders
in de Bijlage hadden, niet in aanmerking. In de praktijk kregen veel honden die voldoende punten hadden
verzameld voor het Internationale Kampioenschap om deze reden de titel niet. De Raad van Beheer heeft zich
ingespannen om deze ongelijke behandeling bij de FCI aan te kaarten, en met succes!
Ons uitgangspunt was dat het Internationale
Kampioenschap voor iedere rashond bereikbaar moet
zijn, zonder daarbij te kijken naar “Bijlage”-honden in de
afstamming. De laatste jaren waren nogal eens het
Nederlands Kooikerhondje en de Hollandse Herder de
dupe van deze regel.
De FCI heeft op verzoek van Nederland in zijn vergadering
van juni 2015 in Milaan de regels voor het Internationale
Kampioenschap aangepast: “Een hond wordt beschouwd
als pure-bred indien de stamboom minimaal drie complete

generaties (14 honden) bevat, geregistreerd in een door de
FCI erkende stamboekhouding of bijlagen van het
stamboek waarbij de naam van de hond, de initialen van
een door de FCI erkende stamboekhouding/Bijlage van het
stamboek en registratienummer zijn vermeld.”
Wij zijn uiteraard erg blij met dit resultaat en wensen
alle exposanten die vanaf nu met hun (bijlage) hond het
Internationale Kampioenschap willen gaan behalen,
veel succes!
Zie voor de originele tekst de website van de FCI

VACCINATIEBOEKJES VOORTAAN
GENUMMERD
Vanaf nu zijn de Nederlandse vaccinatieboekjes genummerd, net
zoals de EU-paspoorten. De Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) administreert aan welke
praktijken de boekjes worden
gestuurd. De nummering is mede
van belang in de strijd tegen
malafide en illegale hondenhandel.
Door de nummering zijn
vaccinatieboekjes traceerbaar. Kijk ook
op de website van de KNMvD
Houden van honden
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VERSLAG INFORMATIEAVOND MARKIESJE
In samenwerking met de Nederlandse Markiesjesvereniging organiseerde de Raad van Beheer op 29 september jl.
een informatiebijeenkomst over mogelijkheden om FCI-erkenning van het Nederlandse Markiesje te realiseren.
Een eerdere poging (2009) om internationale erkenning
te verkrijgen voor het Markiesje mislukte vanwege het
ontbreken van het vereiste aantal stamlijnen. Na recent
overleg met de FCI zijn er nu misschien nieuwe
mogelijkheden om een poging te wagen. Willen we een
kans van slagen hebben, dan is een goed plan nodig.
Daarnaast is het überhaupt de vraag of internationale
erkenning door de FCI op dit moment gewenst is. Een
verhaal met deze strekking hield directeur Rony Doedijns
als opening van de avond.
Dierenarts Berty Blom gaf een presentatie over het ras.
In vergelijking met andere rassen spelen er weinig
gezondheidsproblemen bij het Markiesje. Behalve
neuropathie, een zenuwaandoening die niet veel
voorkomt bij het Markiesje, maar wel een ernstig
probleem is. De vereniging probeert hier samen met de
Faculteit Diergeneeskunde een DNA-test voor te
ontwikkelen. Denk hierbij aan het uitsluiten van
combinaties waarbij beide ouderhonden nerveuze
eigenschappen hebben. Daarnaast wordt er natuurlijk
rekening gehouden met inteelt; positief is dat de nesten
steeds groter worden. Men is ook bezig met de inzet
van nieuwkomers in het ras. Tot nu toe één, dat zullen er
naar verwachting meer worden.
Laura Roest, dierenarts bij de Raad van Beheer, vertelde
over onderzoek dat de Raad van Beheer heeft
uitgevoerd. De populatie is klein, dus moet er heel
bewust worden gekeken naar het aantal honden dat
wordt ingezet. De fokkers van het ras doen dat op dit
moment goed. De gemiddelde leeftijd van het Markiesje
bij de inzet voor de fok is erg jong. Dit kan van pas komen
als er iets uit het ras moet worden gefokt, maar de inteelt
stijgt langzamer als er wordt gekozen voor een langere

generatie-interval. Daarnaast kan een jonge hond op
latere leeftijd nog gezondheidsproblemen ontwikkelen,
wat niet altijd te zien is als de hond jong ingezet wordt
voor de fokkerij. Daarom valt er veel te zeggen voor het
fokken met iets oudere honden, zodat zij zichzelf kunnen
‘bewijzen’.
Het inteeltpercentage neemt bij het Markiesje meer toe
per generatie dan ideaal is. Een risico is dat er erfelijke
problemen kunnen ontstaan wat er weer moeilijk uit te
fokken is omdat de populatie door selectie afneemt. De
uitkomsten van het onderzoek kwamen overeen met de
uitkomsten uit Zooeasy, die voor het onderzoek door de
Wageningen Universiteit en Research Centre worden
gebruikt.
Dierenarts Roest liet zien dat in vergelijking met de
stamboom van de Golden Retriever, de stamboom van
het Markiesje nog erg klein is, gevolg van de nog kleine
populatie. Omdat het zo’n klein ras is, lijkt het nu nog niet
verstandig het Markiesje te laten erkennen door de FCI.
Door zo’n erkenning wordt het stamboek automatisch
gesloten, wat betekent dat er niet zomaar een outcross
gedaan kan worden. Zeker met zo’n klein ras zal de
inteelt dan sneller stijgen. Om het ras gezond te houden
is het belangrijk om samen te werken, het belang van het
ras boven eigen belang te stellen en de honden zo
efficiënt mogelijk in te zetten.
Zie ook de PowerPoint-sheets van de presentatie.
Tot slot werd er nagepraat over de toekomst van het ras.
Mensen willen gebruikmaken van outcross nu het nog
kan. Het ras kan en mag nog groeien door het open
stamboek en er is genoeg vraag naar de dieren. In de AV
van de Markiesjes Vereniging wordt er verder over
gepraat. Daarnaast zullen de resultaten van Wageningen
University & Research Centre afgewacht worden.

Raad van beheer
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Succes fairfok: ambitie 10 gehaald!
Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: ‘Veterinair handelen inzake
welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke
raskenmerken’. Deze richtlijn is Ambitie 10 uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re)
en sociale hond in Nederland’.
Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de
richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het
bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens
vaststellen in december dit jaar. De richtlijn geeft
handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan
met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk
bij een hond richting eigenaar of fokker. De richtlijn moet
de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de
juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven
handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep
wetenschappers en practici als de beste manier van
behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de
richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen)
waarom hij dat niet doet.
De richtlijn spitst zich toe op vier onderdelen:
1.	Welzijnsrisico’s: Hoe weet je dat een dier een probleem
heeft? Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft?
Hoe communiceer je dat met de eigenaar?
Bij iedere erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk zal
de dierenarts ook het welzijnsrisico beoordelen. Hij/zij zal
kijken naar de inperking op het welzijn en er moet gekeken
worden naar de betekenis hiervan voor het individuele dier,
maar ook voor de populatie en de fokkerij. De dierenarts
zal ook kijken naar schadelijke raskenmerken, waarvan de
eigenaar de ernst van de inperking niet goed kan
beoordelen ofwel denkt dat deze rastypisch zijn en ze
daarom niet als probleem erkent. De dierenarts weet welke
DNA-tests er beschikbaar en bruikbaar zijn voor bepaalde
rassen en stimuleert het gebruik hiervan. Door vroege
constatering is het mogelijk om bij bepaalde aandoeningen
een begeleidingstraject op te stellen, zodat problemen in
de toekomst voorkomen of in ieder geval op tijd
gesignaleerd worden. De dierenarts wijst de eigenaar ook
op de wettelijke verantwoordelijkheid dat men altijd moet
proberen gezonde honden te fokken.
2.	Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een
hond of kat
De dierenarts adviseert potentiële eigenaren over de
aanschaf van de hond en kat. In zo’n gesprek wordt
gekeken welke hond/kat het beste bij de eigenaar en zijn

levensomstandigheden past. Naast de belangrijk aspecten
van voeding, verzorging en het mogelijke gedrag van de
hond/kat wordt er ook aandacht besteed aan mogelijke
risico’s van erfelijke aandoeningen en schadelijke
raskenmerken. De aanschaf van dieren met een
onduidelijke genetisch herkomst moet ontraden worden!
3.	Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie
met behulp van (gegevens in) hun administratie
Deze aanbeveling sluit nauw aan bij de wens van de
kynologie om een nulmeting te krijgen betreffende de
“gezondheidstoestand” van de rashond ten opzichte van
de look-alikes en de kruisingen. Daarnaast draagt hij bij
aan de maatregelen die genoemd zijn in Fairfok
(maatregel 3.2: Wetenschappelijk onderzoek). Het is een
mooi voorbeeld van samenwerking binnen de sector.
4. Electieve handelingen: inzetten van kunstmatige
inseminatie, electieve keizersneden en vroegcastratie
Dit zijn de geplande keizersneden, kunstmatige inseminatie
en vroegcastratie. Het welzijn van de hond of kat en hun
nakomelingen moet altijd voorop staan bij de afweging of
een dergelijke handeling is toegestaan.
Kunstmatige inseminatie zou beperkt moeten worden tot
de volgende situaties:
→→Het inbrengen van genetisch materiaal waarbij de hond
zelf niet fysiek beschikbaar is, maar de dekking wel
bijdraagt aan het voortbestaan van een gezonde
populatie. Denk aan een overleden reu of bijvoorbeeld
een hond uit het buitenland. Wel geeft de richtlijn het
advies om dergelijk genetisch materiaal toe te voegen op
basis van een rationeel fokbeleid.
→→Een andere indicatie is het “niet in staat zijn om natuurlijk
te dekken” door een verkregen aandoening die
uitdrukkelijk NIET erfelijk bepaald is. Denk aan een
gebroken poot door een aanrijding. De richtlijn geeft aan
dat de dierenarts mee moet denken/kijken of de
voorgestelde ouderdieren ten minste vrij bevonden zijn
op de voor dat ras geprioriteerde erfelijke aandoeningen.
Keizersneden: de richtlijn volgt de Wet dieren: een
keizersnede mag alleen bij een niet vorderende partus
(geboorte). Als uitzondering hierop is het mogelijk een
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keizersnede uit te voeren waarbij sprake is van een
verlengde dracht, vooral bij een- en tweelingdrachten. Of
een te verwachten abnormale partus door een verkregen
probleem. Indien een erfelijke aandoening of schadelijke
raskenmerk waarschijnlijk de oorzaak is voor een niet
vorderende partus, moet het advies van de dierenarts zijn
dat dier niet meer voor de fokkerij in te zetten.
Castreren/steriliseren: niet vóór de leeftijd van 5 maanden.
Hierdoor is het beter mogelijk om te kijken of het dier
fokgeschikt is en kan bijdragen aan de volgende generatie.
Raad van Beheer is kritisch
De Raad van Beheer is kritisch over de gewekte
verwachtingen in de richtlijn. We zien en horen in de

Raadar

praktijk dat niet elke dierenarts even goed op de
hoogte is van het fokbeleid van rasverenigingen inzake
het voorkomen van erfelijke aandoeningen en
schadelijke raskenmerken. Daarnaast is de Raad van
Beheer kritisch over het wegen van de welzijnsrisico’s
bij erfelijke aandoeningen. Om dit goed uit te kunnen
voeren is veel tijd nodig, en die heeft de eerstelijns
dierenarts mogelijk niet. Wij hopen evenwel dat alle
dierenartsen volgens de richtlijn gaan werken en dat zij
fokker en eigenaar gaan ondersteunen bij het
terugdringen van schadelijke raskenmerken en erfelijke
aandoeningen.
Lees hier de hele richtlijn

‘VERANTWOORD HONDEN HOUDEN’ NU IN SAMENVATTING
In 2013 publiceerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zijn zienswijze ‘Verantwoord honden houden.
Paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders’. De zienswijze benadrukt het belang van
preventie van bijtincidenten en onderstreept de primaire verantwoordelijkheid van de eigenaar hierbij.
De aandacht voor deze verantwoordelijkheid verdwijnt vaak
wanneer een bijtincident tot ingrijpende maatregelen leidt,
zoals een muilkorf- of aanlijngebod of zelfs euthanasie. Het
oorspronkelijke slachtoffer is dan vaak uit beeld, terwijl de
hond en eigenaar op wie de maatregelen
zijn gericht, als slachtoffer worden gezien.
De maatschappelijke veiligheid moet
echter altijd vooropstaan, aldus de RDA.
Hondeneigenaren moeten zich realiseren
dat het beleid erop is gericht risico voor
de maatschappij zo goed mogelijk uit te
sluiten. Nemen zij hun verantwoorde
lijkheid niet, dan gaat dat uiteindelijk niet

alleen ten koste van de gebeten persoon, maar altijd ook ten
koste van de bijtende hond.
Lees de samenvatting van deze zienswijze.
De RDA is een onafhankelijke raad van
deskundigen die de staatssecretaris van
Economische Zaken gevraagd en
ongevraagd adviseert over
multidisciplinaire vraagstukken
op het gebied van dierenwelzijn en –
gezondheid. Het resultaat van zijn
beraadslagingen legt de raad neer in een
‘zienswijze’.

Nimrod: top jachthonden bijeen
Het jaarlijkse topevenement op jachtproevengebied is
de Nimrod-proef. Deze vindt dit jaar plaats op maandag
9 november aanstaande in Lisse.
Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. De
Commissie Jachthonden benadert hiervoor de honden die
in het afgelopen seizoen het best hebben gepresteerd, zo
veel mogelijk één per ras. Bezoekers zijn van harte welkom
op de fantastische locatie Kasteel Keukenhof.
Meer informatie vindt u op de website van Nimrod
Nederland, www.nimrodnederland.nl
Houden van honden
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IMPRESSIE WK WERKHONDEN ZWITSERLAND
Het FCI wereldkampioenschap voor
werkhonden werd dit jaar gehouden
van 10 t/m 13 september in het
Zwitserse Delemonde. In totaal
namen er 150 combinaties deel uit
45 landen, waarbij het Nederlandse
team uitstekend presteerde.
Voor Nederland namen deel Diana
van de Berkt met Duitse
Herdershond Berry van de
Wiersdijk, Manon Dillinius met
Mechelse Herdershond
Stormvogel’s India Joy, Arjan
Weterings met Mechelse
Herdershond Gabber van de Zilveren Loop, Zoltán Tóth
met Duitse Herdershond Isa vom Haus TTH en Joël
Edery met Mechelse Herdershond Lukay van de
Annahenhof. Na een gedegen voorbereiding in

Nederland, waarbij een uitstekende
teamgeest werd ontwikkeld, kon de
ploeg deze onderlinge saamhorig
heid tijdens het kampioenschap
voortzetten. Prestaties zijn natuurlijk
belangrijk, maar je moet ook het
plezier van het werken met je hond
uitstralen. De prestaties van het
Nederlandse team waren dan ook
uitstekend, met de kwalificaties
viermaal ‘goed’ en eenmaal ‘zeer
goed’.
Bijzondere dank gaat uit naar het
grote aantal sponsoren: bedrijven en
verenigingen die wij zeer veel dank verschuldigd zijn. Zij
hebben laten zien dat zij de hondensport een zeer warm
hart toedragen. U vindt ze met hun logo op de website
van de Commissie Werkhonden.

GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’s)
In de afgelopen periode heeft de Raad van Beheer de VFR’s van de onderstaande rasverenigingen goedgekeurd:
→→Airedale Terriër Verbond Nederland
→→Beauceron Vereniging Nederland (BVN)
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VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van op het gebied van Tentoonstellingen, Gedrag en
Gehoorzaamheid, Agility, Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden verwijzen wij naar onze zeer actuele
agenda op de website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.
9 november 2015: 	Nimrod-proef, Kasteel Keukenhof
Lisse, www.nimrodnederland.nl
28 november 2015: 	Algemene Vergadering Raad van
Beheer (uitsluitend voor leden)

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

9 januari 2016: 	Nieuwjaarsreceptie - ‘t Spant!
Bussum
10 januari 2016: 	Hond van het Jaar Show 2014,
De Flint Amersfoort, bekijk de
website
22 mei 2016: 	Dag van de Hond, thema ‘Hond &
Ras’, www.dagvandehond.nl

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow, clubmatch of
ander type keuring, ga dan naar www.houdenvan
honden.nl/agenda voor alle keuringsevenementen in
Nederland. Let op: De inschrijving voor een
tentoonstelling/clubmatch sluit vaak al een maand voor
de datum van het evenement. Wees dus op tijd met uw
inschrijving!

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

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.

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

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

www.Houdenvanhonden.nl

