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WOORD VAN DE VOORZITTER
Lieve mensen, bij het verschijnen van
deze Raadar grijpt het coronavirus nog
steeds om zich heen. De crisis komt
ook in ons kynologische wereldje hard
aan. Afgelaste evenementen en
bijeenkomsten, gesloten restaurants
en winkels enzovoort, dat alles maakt
ons onzeker en angstig. We zullen
deze voor ons zeer ongewone situatie
samen het hoofd moeten bieden.

de samenwerking die de Raad van
leden ondervindt bij het uitvoeren van
maatregelen.
Graag wil ik iedereen die inmiddels
persoonlijk door het virus is getroffen,
beterschap en sterkte toewensen. Ik
hoop dat wij over enige tijd onze
kynologische activiteiten weer in volle
omvang en vooral in goede
gezondheid kunnen voortzetten.

De door de overheid genomen
maatregelen treffen uiteraard ook de
kynologie. De uitoefening van onze
hobby komt in het gedrang en er is
onzekerheid over de nabije toekomst.
Directie en medewerkers van de Raad
van Beheer werken hard om de
dienstverlening draaiende te houden
en daar waar nodig aan leden en
fokkers ondersteuning te bieden. Voor
hun inzet dank ik hen. Ook wil ik mijn
waardering uitspreken voor de hulp en

Houden van honden

Jack Alberts, voorzitter
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CORONACRISIS: PROTOCOL BUITENDIENST
Een belangrijke en kwetsbare beroepsgroep wordt gevormd door onze buitendienstmedewerkers/chippers. We
willen de fokkers de mogelijkheid geven om hun honden netjes te laten identificeren en DNA af te laten nemen.
Zo kan de stamboomafgifte doorgaan en kunnen de pups, met de juiste documenten, naar de nieuwe eigenaren.
Vooralsnog kiezen we ervoor deze dienst te blijven aanbieden, maar wel met inachtneming van de nodige
veiligheidsmaatregelen.
→→ De bench wordt naar binnen gereden door de
buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam
buiten het gebouw op afstand meekijken
(afstandsrichtlijnen RIVM).
→→ Pups worden een voor een gechipt en er wordt DNA
afgenomen.
→→ Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die
elkaar helpen.
→→ Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench
buiten het gebouw gezet.
→→ De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de
doordrukken van de formulieren.
→→ De fokker zet de pups weer in zijn auto.
→→ Benodigde administratie (wordt op de bench gelegd):
stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs
lidmaatschap rasvereniging..
→→ De moederhond hoeft niet mee te komen als het DNA
van haar al bekend is.
→→ Alle overige activiteiten van de buitendienst worden
voorlopig opgeschort.
De overheidsrichtlijnen kunnen per dag worden
aangepast. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Zie ook volgende artikel.

Buitendienstmedewerkers in betere tijden

De chippers komen niet meer naar de fokkers toe, maar
wij vragen de fokkers met hun nest naar een locatie in
de regio te komen. Tien verschillende kynologenclubs
door het land hebben hun locatie hiervoor beschikbaar
gesteld. Daar kunnen wij veilige en verantwoord
uitvoering blijven geven aan de pupregistratie conform
de richtlijnen van het RIVM.
Werkwijze
→→ De buitendienstmedewerker maakt telefonisch een
afspraak.
→→ De fokker neemt een eigen bench (transportkenneltje)
mee, op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
→→ Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de
geboorte-aangifte/gewenste namen. Als de pups niet
duidelijk genummerd zijn, zal er alleen rekening mee
worden gehouden dat chipnummers en NHSBnummers voor reuen en teven kloppen.
Houden van honden
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Coronacrisis: alle evenementen in
april en mei gecanceld!
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen
die op de agenda stonden in de maanden maart, april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen www.houdenvanhonden.nl en Facebook - houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn
voor onze vereniging en organisatie.
Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend
dit beleid ook over te nemen voor alle
verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen,
keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke. De Raad
van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en
geeft nu al aan om ook rekening te houden met de
voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en
juli van dit jaar.

Kantoor en Buitendienst
Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op
de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens
een speciaal protocol (zie het artikel op pagina 1 ). De
betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden
hier vooraf over geïnformeerd. Wij houden u op de
hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen
in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

Algemene Vergadering
Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/
beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw
beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit
nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor
besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit
zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de
geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de
rasgoepen- en rayonvergaderingen die noodzakelijk zijn
ter voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke
wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via
digitale communicatie online informatiesessies een optie
zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of de AV van
juni op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.
Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke
procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de
noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken,
zullen geagendeerd worden. Voor de overige
onderwerpen zal een Buitengewone Algemene
Vergadering gehouden worden.

Beleid na de crisis
Er bereiken ons vragen over hoe omgegaan wordt met
het behalen van titels die gebonden zijn aan een
bepaalde termijn en/of leeftijd. In de huidige situatie is
een ieders gezondheid en het continueren van onze
(kern)dienstverlening aan onze fokkers topprioriteit.
Voor het chippen van de pups gelden immers
wettelijke termijnen waar wij ons aan moeten houden.
Tevens zullen wij naar aanleiding van de landelijke
richtlijnen en adviezen van dag tot dag moeten
bepalen hoe wij vorm en inhoud kunnen blijven geven
aan de gewenste (kern)dienstverlening.
Wanneer Nederland weer open kan gaan voor onze
activiteiten en evenementen, zullen wij de termijnen/
leeftijden die inmiddels als gevolg van de crisis zijn
verstreken voor het behalen van bepaalde titels,
aanpassen aan de nieuwe realiteit en mogelijkheden.
Aldus proberen wij maatwerk te leveren voor deze
onvoorziene omstandigheden. Wij zullen hierover tijdig
informatie verstrekken aan onze achterban.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de
dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni
te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan
ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer
niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke
verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat
geval ook de overheid de termijnen zal verruimen.
Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen
op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch
rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Actuele informatie
Voor de meest actuele informatie kunt u ieder moment
terecht op onze Facebook-pagina, waar wij steeds
aanvullende berichten plaatsen. Kijk ook regelmatig op
onze website www.houdenvanhonden.nl en voor meer
algemene corona-informatie op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze
moeilijke en onzekere periode.

Houden van honden
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GELDIGHEID GEZONDHEIDSONDERZOEKEN IN TIJDEN VAN
CORONACRISIS
De meeste dierenartsen stellen niet-spoedeisende
diergeneeskundige zorg uit. Zo hebben de dierenartsoogartsen aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1
juni niet uit te voeren (zie artikel hieronder over ECVOonderzoek). Ook andere praktijken hebben aangegeven
niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren.
Daarnaast is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren
niet meer wordt aangeboden (progesteronbepaling).
Deze maatregelen worden genomen om ervoor
te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel
beschikbaar blijft!
De gezondheid van de honden en het inzetten van de
juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste
belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende
voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen
geldt dat wij de normale geldigheid van de
gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni
aanstaande. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid
de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van
fokdieren.
ECVO, MRI, Hartonderzoek
Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek
tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15
maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRIonderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die
op driejarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten
kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De

uitslag van hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020,
geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het
eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.
MAG-test
De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat,
wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze
levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het
verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu niet
mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij
de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij
zullen geen stambomen afgeven zonder een voldoende
testresultaat.
Overige screeningonderzoeken
De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor
andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een
stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het
verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie
omgaan met de voor hun leden verplichte onderzoeken.
Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van
kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het
gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Als de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is
het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen
aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch
verantwoord een nestje willen fokken.

ECVO-OOGONDERZOEK STOPGEZET
In verband met het Coronavirus worden de ECVO-oogonderzoeken tot 1 juni aanstaande niet meer uitgevoerd, zo
maakte het ECVO-panel op 24 maart bekend. Alleen in zeer dringende gevallen kan men contact opnemen met
één van de oogartsen om te overleggen.
De dierenarts-oogarts kan helaas niet thuiswerken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de
1,5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid achtte
men het dan ook noodzakelijk om contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig te annuleren.

Houden van honden
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Veterinair microbioloog: Honden verspreiden
Coronavirus niet

FOTO: KYNOWEB/RON BALTUS

Zowel dierenarts Peter Klaver als veterinair microbioloog Els Broen bevestigt dat het coronavirus niet door honden
of katten kan worden overgedragen. Zij kunnen de ziekte eenvoudigweg niet krijgen en de kans dat zij het virus
overdragen is nihil. Voor veel dierenliefhebbers een hele geruststelling...

Honden (en katten) spelen geen rol in de verspreiding van het coronavirus. Een knuffel moet kunnen, maar blijf voorzichtig!

Als je hond niet ziek wordt, kan
hij het dan wel overdragen?
“Die kans is echt nihil,
verwaarloosbaar”, vertelt
dierenarts Klaver. Met een
voorbeeld legt hij uit: “De kans
dat je het virus van een mens
krijgt, via een hond, is even
groot als dat een ooievaar
ergens over het land vliegt, er
staat een fles in het land, en die ooievaar poept precies
in die fles. Dan zou ik zeggen: dat is nihil.” Broens is het
eens. “Voor zover wij nu weten lijkt het erop dat
huisdieren zoals honden en katten het virus niet kunnen
krijgen en ook geen rol spelen in de verspreiding ervan”,
zegt ze.
Coronavirus dieren
Er zijn wereldwijd heel veel coronavirussen, vertelt
Broens. Ieder dier heeft zijn eigen coronavirus, dat bij
elke soort weer andere klachten oplevert - met name
darmklachten. De coronavirussen van dieren gaan ook

niet over naar andere dieren: het katten-coronavirus
geeft alleen bij katten problemen en het hondencoronavirus alleen bij honden.
Het coronavirus waar wij nu als mens mee te maken
hebben, is waarschijnlijk wel van een dier afkomstig. “We
weten nog niet helemaal zeker wat die bron is geweest.
Maar er zijn dus kennelijk veranderingen geweest in het
genetisch materiaal waardoor die opeens wel de
oversprong heeft kunnen maken van dier naar mens.
Maar vervolgens vindt er dus vooral verspreiding plaats
van mens naar mens”, vertelt Broens.
Tips voor baasjes
Wordt je hond of kat ziek en wil je naar de dierenarts? Bel
dan van tevoren, zegt Klaver. “Als je gezond bent en je
huisgenoten zijn gezond, dan mag je hier gewoon komen.
Maar bel even, want we laten een ruimere tijd tussen de
afspraken zodat mensen elkaar hier niet tegenkomen.
Loop lekker veel met je hond. Ga niet overal stilstaan,
gewoon lekker doorlopen. Je hond vindt dat hartstikke leuk
en het is ook goed voor je eigen weerstand”, zegt Klaver.
Bron: AVRO-TROS Radio 1

Houden van honden
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De bijzondere band tussen
mens en hond zal ook deze
tijden doorstaan.
Raad van Beheer steunt
alle hondenliefhebbers
in deze tijd.
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AUTOMATISERINGSPROJECT IT4DOGS OP SCHEMA
Samen met het softwarebedrijf VX Company hebben we de afgelopen tijd hard verder gebouwd aan IT4Dogs, ons
nieuwe IT-systeem. Niet alleen van het softwarebedrijf, waar een team van acht experts continu aan het bouwen
is, maar ook van de eigen medewerkers vergt het project de nodige inspanningen. Een zeer omvangrijke klus
derhalve, die naar verwachting najaar 2020 zal leiden tot de lancering van het nieuwe systeem.

Het VX-team dat keihard werkt aan IT4Dogs

Vanaf dit najaar hebben alle fokkers een eigen account
met daarin een volledig overzicht van al hun honden,
inclusief dek- en geboorteaangifte, tentoonstellings
resultaten, resultaten gezondheidstests, overlijdens
registratie, eigen berichten en gegevens over de
stamboom.
Sinds medio 2019 organiseert VX Company regelmatige
demo’s voor medewerkers van de Raad van Beheer.
Daarbij laat men zien hoe de gewenste functionaliteiten
eruitzien, wat de mogelijkheden zijn en hoe ze werken.
De resultaten tot nu toe zijn zeer veelbelovend.

Modules
Daarnaast hebben we gewerkt aan
diverse functionele modules zoals
DNA-afstammingscontrole, de
Normenmatrix, Kampioenschappen en
Gezondheidsonderzoeken. Zo kunnen
mensen straks veel meer
gezondheidsonderzoeken registreren,
inclusief niet-geprotocolleerde
onderzoeken. Ook zijn we volop bezig
geweest aan de automatisering van
de Chippersmodule. Straks komen
onze chippers bij fokkers op bezoek
met een tablet of laptop, in plaats van
met een stapel formulieren. Tot slot
hebben we gewerkt aan een geheel
nieuw format voor stambomen,
waarbij titels en gezondheidsuitslagen niet meer op de
stamboom zelf komen, maar in een bijlage. Die bijlage
is vervolgens weer te downloaden in het Mijn-account
van de fokker.
Flexibiliteit
Veel aandacht steken we samen met VX Company in de
flexibiliteit van het systeem, zodat het gaandeweg
aangepast, geactualiseerd en verbeterd kan worden,
ook nadat het ‘live’ is gegaan. Zo wordt het een
toekomstbestendig systeem, waar we vele jaren mee
vooruit kunnen.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C H T S

€ 10

Houden van honden
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HIER
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FOKKERONDERSTEUNING: CHECKLIST FOKKER
STAMBOOMHONDEN
Als koepelorganisatie die staat voor houden van honden,
vindt de Raad van Beheer het fokken van gezonde en sociale
honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij fokkers
graag bij het verantwoord fokken. Gericht op mensen die
voor het eerst een nestje stamboompups fokken hebben we
de Checklist Fokker Stamboomhonden gemaakt. Handig en
verstandig!
Stel: u bent van plan een nest stamboompups te fokken. Dan is
een overzicht van de procedure en regels die u moet volgen
een handig hulpmiddel. De checklist voorziet daar heel goed in.
Zo zet hij de procedure voor het online aanmelden van een
nestje stamboompups duidelijk uiteen.
Vier fases
De folder is verdeeld in vier fases die u doorloopt bij het fokken:
1. dekaangifte
2. geboorte-aangifte
3. nestcontrole, chippen & DNA-afname
4. stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg
Voor iedere fase geeft de checklist stapsgewijs aan wat er
allemaal moet gebeuren. Per handeling kunt u afvinken of
deze is gedaan. Een handig hulpmiddel om te voorkomen dat
u iets vergeet!
Fokkerondersteuning

Voor meer informatie en het downloaden/bestellen van de
folder bezoekt u onze website.

Informatiedagen gecanceld
De informatiedagen over de professionele fokkerij, gepland voor 14 maart en 18 april 2020, zijn
wegens het Coronavirus gecanceld.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOMHOND!
Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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geslaagdenavond EXTERIEUR EN BEWEGING (e&b)
Op dinsdag 18 februari jl. vond de terugkomavond
plaats voor de E&B-geslaagden uit het cursusjaar 2019.
Van de negen examenkandidaten zijn er zes geslaagd.
Daarvan waren er vijf geslaagden aanwezig, die
uiteraard in het zonnetje werden gezet.
Namens de Raad van Beheer was portefeuillehouder
keurmeesterszaken Carel Canta aanwezig en namens de
E&B-docenten Dick Rutten en Erna Upmeijer. Namens de
keurmeesterscommissie woonden Nicole Horsten en Rob
Douma de avond bij.
Coach
Na de opening door bestuurslid Carel Canta gaven
Dick Rutten en Rob Douma een presentatie over het
verdere verloop van een mogelijke keurmeestersloopbaan en de daaraan voorafgaande rasexamens en
-opleidingen. Later kregen alle geslaagden een
intakegesprek en werd hen een coach toegewezen,
die hen sturing zal geven ter voorbereiding naar een
rasexamen, maar die zij ook gedurende hun opleiding
(en daarna) kunnen raadplegen. Voor de geslaagden

De geslaagden samen met Nicole Horsten (4e van rechts),
Dick Rutten (tweede van rechts) en Rob Douma (uiterst rechts)

was het een smak aan informatie en terecht merkten zij
op, dat een goede voorbereiding veel tijd kost, maar
dat zij het zeer op prijs stelden dat zij een coach
toegewezen hebben gekregen om hen te begeleiden.

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren - info voor eigenaren

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem
bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden
beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met
dierenartsenpraktijken in het hele land. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose
• het fokken van zieke nakomelingen kan worden
voorkomen
• een snellere en betere behandeling van uw huisdier

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht
en de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden

9

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 8 | nummer 6 | maart 2020

Raadar

CRUFTS 2020 GEWONNEN DOOR DASHOND MAISIE
Van 5 tot en met 8 maart jl. werd in het Engelse Birmingham de jaarlijkse Crufts gehouden, de grootste
hondenshow van de wereld. Best In Show werd Dashond Ruwhaar Maisie van de Britse Kim McCalmont. In het
deelnemersveld van circa 20.000 honden bevond zich ook een aantal Nederlanders. In deze Raadar aandacht voor
enkele (zeer succesvolle) sporters. In de volgende Raadar aandacht voor Nederlandse showhonden.

De gelukkige winnaars met hun buitengewone beker

Best In Show Maisie was de eerste Dashond ooit die
deze titel op Crufts in de wacht sleepte. In een volle
arena kregen de 2,5 jaar oude Maisie en haar baasje
Kim McCalmont een ovationeel applaus van het publiek.
Het was de ontknoping van vier dagen strijd waar bijna

Reserve Best in Show werd Dwergpoedel Frankie van
Melanie Harwood

Houden van honden
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Dinky Dutch werd winnaar overall British Small Agility

20.000 honden uit heel de wereld aan deelnamen. Uit
al deze honden werd een finalegroep van zeven
honden gekozen die voor de titel gingen. Reserve Best
in Show werd Dwergpoedel Frankie van de eveneens
Britse Melanie Harwood.
Michèle Taffijn wint Agility-small
Michele Taffijn, in het dagelijks leven werkzaam bij de
Raad van Beheer, was dit jaar uiterst succesvol met
haar twee hondjes in de Agility-sport. Michèle: ‘Dit jaar
mocht ik voor de achtste keer naar Crufts. Het avontuur
begon al in augustus 2019, op de wedstrijd van de
Kennel Club International. Mijn hondje Dutch RePlay
won the International Class en had meteen een ticket
voor Crufts te pakken. En bij The British Open, met ruim
220 honden in de klasse Small aan de start, eindigden
mijn hondje Dinky Dutch en zijn dochter Dutch RePlay

Raadar

Dutch RePlay werd tweede, meteen achter haar vader...

bij de beste zeven - Dinky werd vijfde en RePlay zesde
- en kregen een ticket voor de grote finale op Crufts.
Ook door het winnen van de Nations Cup
(landenteamwedstrijd), met RePlay in een team met een
Iers en een Spaans hondje, ontvingen wij nogmaals een
ticket. Onze deelname aan Crufts 2020 was dus meer
dan zeker!
Op donderdag 5 maart, op RePlay’s 4e verjaardag, was
het zover. Uiteindelijk won Dinky het tweede
onderdeel, het vast parcours, en dat was samen met
zijn vijfde plaats op het eerste onderdeel, de jumping,
goed voor de eerste plaats overall. Ook RePlay liep het
vast parcours foutloos en werd tweede achter haar
vader. Hoe trots kan je zijn...’
Bekijk de verrichtingen van Michele en haar hondjes op
YouTube
Eveneens op het onderdeel Agility kwamen Patrick
Bouwmans met zijn hond Pace uit in de International
Class. Na goed gescoord te hebben in de
onderdelen Agility en Jumping bereikten zij de
finale, maar vielen daar helaas niet in de prijzen.
Patrick en Pace mochten naar Crufts via een
zogeheten ‘international invitation’, waar de Border
Collie Club Nederland op 22 december jl. in
Hoogerheide kwalificatiewedstrijden voor
organiseerde. Daar werden zij eerste.

Patrick Bouwmans en Pace haalden de finale...

Junior Handling: Melissa van Oosten
Door tijdens de Kerst Winner Show in december jl.
Nederlands Kampioen Junior Handling te worden, mocht
Melissa van Oosten Nederland in 2020
vertegenwoordigen op een aantal grote internationale
shows, en zo ook op Crufts. Melissa deed het geweldig en
Houden van honden
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en maakte een bijzonder gebaar door haar ticket voor
Crufts aan ons te schenken, omdat zij wist hoe graag ik
met A’Mayzie op Crufts wilde staan. Prachtig! Ook de
laatste aanloop naar Crufts verliep niet zonder hobbels:
Wat zouden de Brexit en het Corona-virus doen? Maar het
lukte, 7 maart was onze dag om te kunnen stralen op het
groene tapijt. Zo bewust naar toegeleefd, zo hard voor
getraind en zo ontzettend klaar voor. En wat hebben we er
van genoten! Alles klopte, de sfeer was geweldig, de
organisatie top. En A’Mayzie heeft me versteld doen staan
van hoe zij prachtig in balans was. Haar focus, haar
motivatie, maar vooral haar plezier. Als kers op de taart
werden we beloond met een keurige zesde plek in een
sterke competitie. Iets waar ik heel trots op ben!’

Melissa van Oosten werd derde bij Junior Handling

behaalde met de Ierse Setter Phen een derde plaats
achter respectievelijk Zweden en Duitsland.
Dogdance: Brigitte van Gestel
Op het onderdeel Dogdance namen Brigitte van Gestel en
haar Bordercollie A’Mayzie deel. Brigitte: ‘Met A’Mayzie
lukte het vele jaren net niet om te kwalificeren voor Crufts.
Ook eind 2019 was op 0,10 punt verschil een “net niet”ervaring, die een onverwachte wending kreeg. Grietje
Wagenaar had zich gekwalificeerd met Bordercollie Floris

Brigitte van Gestel met A’Mayzie

Seminar zeldzame Japanse rassen
Op vrijdagavond 5 juni aanstaande organiseert de rasvereniging Nippon
Inu in samenwerking met Jan Coppens en Ricky Lochs een seminar over
zeldzame Japanse hondenrassen voor (aspirant) keurmeesters.
Keurmeesters die hiervoor in aanmerking komen, kunnen na het volgen van
dit seminar benoemd worden voor deze rassen. Ook levert deelname aan
het seminar 15 accreditatiepunten voor exterieurkeurmeesters op.
Datum: 5 juni 2020
Locatie: Steenovenweg 1
5091 JS Oost-, West- en Middelbeers (Oirschot)
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden bij Irma JansenMelskens, secretaris Nippon Inu,
e-mail: secretaris@nipponinu.nl. Alles
onder voorwaarde dat de
Coronacrisis het toelaat.
Houden van honden
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je op voor antwoord op je
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Hulpmiddel met overzicht
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Servicegesprek
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Raadar
Fokker Special

Ontmoetingsplek voor
fokkers op locatie in
de regio.

Maak een afspraak
met onze ervaren
buitendienstmedewerker.

Deskundige sprekers
tijdens een hele dag
vol informatie.

Nieuwsbrief met
informatie specifiek
voor fokkers.

Ondersteuning nodig bij het verantwoord fokken van honden?
De Raad van Beheer Fokker Ondersteuning biedt voor elk wat wils!
Meer informatie op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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VOORBEREIDINGEN FCI 2020 GAAN VOORALSNOG DOOR
Ondanks de Coronacrisis gaan de voorbereidingen van FCI 2020, het Wereldkampioenschap voor Werkhonden,
gewoon door. De organisatie hoopt dat na 1 juni de selectiewedstrijden alsnog kunnen plaatsvinden. Het WK vindt
van 9 tot en met 13 september plaats op sportpark CSV in Apeldoorn. De inschrijving (voor de geselecteerden uit
het land van herkomst) is gestart op 23 maart op de website van Caniva
de 3.000 bezoekers in het sportpark te Apeldoorn,
liefhebbers over de hele wereld bedienen!
Speurvelden
Inmiddels zijn de ruim 150 speurvelden gevonden en
ingetekend en zijn er voor alle deelnemers setjes van
drie speurvoorwerpen beschikbaar, gesponsord door de
firma Apport Hondesport.
Meer informatie over het evenement vindt u op
www.fci2020.nl.
Alvast oefenen met de hond in het grasland...

Voor alle deelnemers zijn er drie speurvoorwerpen die ze
moeten vinden

Het Corona-virus houdt heel Nederland, dus ook de
kynologie, in de greep. Zo moesten voor april en mei
alle hondensportevenementen en -trainingen afgezegd
worden. Omdat de selectiewedstrijden voor juni zijn
gepland, gaan wij er vooralsnog van uit dat het
evenement kan doorgaan. Uiteraard volgen wij hierin
het advies van de Nederlandse overheid.
Live-stream
De organisatie is er ontzettend trots op dat dit WK van
begin tot eind via live-stream te zien zal zijn. We gaan
dat realiseren in samenwerking met de bekendste
werkhondenwebsite www.working-dog.com, onlangs
tekenden we het contract met de firma Dögel waar
zowel Caniva als Working-Dog een onderdeel van zijn.
De ervaring leert dat deze live-stream de hele wereld
over gaat. Dat is geweldig, want zo kunnen we behalve
Houden van honden
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KORT VERSLAG SECRETARIATENDAG AGILITY
Op 22 februari jl. hield de Commissie Agility in Woudenberg de jaarlijkse Secretariatendag, bedoeld voor alle
verenigingen die een of meer landelijke Agilitywedstrijd(en) organiseren. Met 46 deelnemers van 21 verenigingen
was de opkomst groot te noemen. Het werd een prettige en constructieve bijeenkomst.

Besproken werden onder meer de nieuwe manier van
inschrijven die na het Nederlands Kampioenschap 2020
wordt ingevoerd, de hoogte van de afdracht,
voorstellen van een nieuw commissielid en vacature,
wijziging van FCI-regels (EO/OWJAC), de gastlicenties
voor buitenlandse combinaties, de nieuwe
keurmeestersopleiding en de regels voor het
aanvragen en toekennen van Agility-wedstrijden.
Verder werd er uitgebreid gesproken over de wijziging
van de reglementen en voorschriften (promotie/

degradatie) en de ontwikkelingen voor de toekomst.
Dit was een lange discussie waar men niet makkelijk
uitkwam. Een nieuwe werkgroep maakt een voorstel
voor het seizoen 2021/2022. Deze werkgroep houdt
voortdurend ruggespraak met de Commissie Agility,
die mogelijke aanpassingen uiteindelijk moet
goedkeuren.
De Secretariatendag van volgend jaar is gepland op 13
februari 2021, ook weer in Woudenberg.

OPLEIDINGEN GESTREMD DOOR CORONACRISIS
Het zijn rare tijden. Op 6 maart werd bij KC Pampus in Almere het eerste examen op locatie gedaan van
Module 9 Rassenherkenning en Terminologie. Daarna zette de Coronacrisis een vette streep door de
rekening. Ook de kynologie wordt natuurlijk geraakt door de maatregelen en daardoor is er inmiddels al heel
wat uitgesteld.
Het ministerie heeft aangegeven dat alle sportactiviteiten
tot en met mei zijn afgelast en daaronder vallen ook
activiteiten van kynologenclubs. De KC’s die al bezig
waren met de Basiscursus Fokken en Houden van
honden (BFH) en de Voortgezette Kynologische Kennis
(VKK) hebben die dus moeten stilzetten.
Examens uitgesteld
De eerste mondelinge examens voor modules van de
cursus VKK, die zouden worden gehouden bij de Raad van
Beheer in Amsterdam op 17 april, zijn uitgesteld.
De examens van de MSV (Maastrichtse Hondensport
Vereniging) en KV Waalwijk (examen 17 april) zijn uitgesteld
(nieuwe datum nog niet bekend). De KC Zwolle heeft de

examens verplaatst van 6 april naar 8 juni, en ook die datum
is onder voorbehoud, net als het geplande examen in mei.
Onzekere situatie
Al met al hebben we dus een onzekere situatie. De
overheidsmaatregelen zijn formeel tot en met mei,
dus heeft de Raad van Beheer alle evenementen,
bijeenkomsten, seminars, examens enzovoort in april
en mei gecanceld. Het lijkt verstandig de dingen per
dag te bekijken. Dat geldt dus ook voor de cursussen
en examens. Bekijk de BFH-examens op locatie en
bel van tevoren even met de organisatie of het wel
doorgaat. Kijk sowieso regelmatig op onze website
voor updates, wij vullen die regelmatig aan!

Houden van honden
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PUPBoekje OVER Friese Hondenrassen
De Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen (NVSW) heeft al vele jaren een boekje waarin nieuwe
pupeigenaren alles kunnen lezen over de opvoeding, verzorging het gedrag, de gezondheid en de oorsprong van
de Friese Hondenrassen. Dit boekje is onlangs volledig herzien en bestaat nu uit 110 pagina’s full color leesplezier.
Het boekje is samengesteld door leden van
de NVSW en bevat vrijwel alle informatie
die eigenaren moeten kennen. Het is op
een toegankelijke manier geschreven en
biedt praktische handvatten, van de A van
‘Allereerste nacht’ tot de Z van ‘Zweetwerk’.
Natuurlijk is de opvoeding van een pup niet
alleen met boekenwijsheid gewaarborgd.
Gezond verstand en liefdevolle verzorging
zijn erg belangrijk en voor rekening van de
nieuwe eigenaar. Blijven er daarna nog

vragen onbeantwoord, dan staan de fokkers
van de NVSW en de diverse NVSWcommissies de nieuwe eigenaar met raad en
daad bij.
Als aspirant-pupeigenaren krijgt u het boekje
gratis als u zich aanmeldt voor de
pupbemiddeling bij de NVSW. Koopt u de
pup niet via de pupbemiddeling, dan krijgt u
het boekje van de fokker. Het boekje is ook
los te koop voor € 12,95 bij de webwinkel
www.nvsw.nl/webshop.

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in
Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend op afspraak.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Speciale
aanbieding

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

42,95
20 nummers voor € 74,95
Ga naar www.onzehond.nl/raadar
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)
Volg ons op

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl

Houden van honden
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HONDENTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen organiseren regelmatig tentoonstellingen, variërend van
kampioenschapsclubmatch voor één ras tot internationale tentoonstellingen met meer dan 200 rassen. Hieronder
een overzicht van de eerstvolgende shows, de shows in april/mei zijn in principe afgelast.
Aankomende shows:
→→20 - 21 juni Brabant Cup CAC-CACIB alle rasgroepen
→→29 - 30 augustus Dog Show Rotterdam CAC-CACIB
alle rasgroepen
→→20 september Keesachtigen & Poolhonden CAC

→→26 -27 september Dog Show Maastricht
CAC/CACIB alle rasgroepen
Een volledig overzicht van alle hondententoonstellingen
in Nederland vindt u op
www.houdenvanhonden.nl/specifieke-agendas.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is
het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te
tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het
paspoort van uw hond te controleren.

‘RAAD HET RAS’ maart:
Västgötaspets
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking
met fotobureau Kynoweb plaatsen we een
troebele foto van een rashond en u moet
raden om welk ras het gaat. Onder de
inzenders van het goede antwoord wordt
iedere maand het boek ‘Fokken van
rashonden’ verloot. De winnaar kan ook
kiezen voor een gratis sessie van onze
Kennis Tour
De rashond van de maand maart is
Västgötaspets. Winnaar van deze
maand is Liselore Bas. Zij heeft haar
prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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ounen en sinds 2006 ook een
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erste keurmeesterexamen, ‘Het
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s een rode draad door
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philia en vervult ze een aantal

nde rasverenigingen.

VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te
downloaden via App Store Apple en Android Store.
Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

27 juni 2020:

A
 lgemene Vergadering Raad van Beheer
(uitsluitend voor bestuursleden aangesloten
verenigingen)

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.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!

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die
op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)
hondenwereld.
SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

ooraanstaande persoonlijkheid
De kennel van Groevenbeek
eest, waarbij de honden zowel
d over uitstekende kwaliteiten
en is Janny actief geweest.
dviescommissie van de
ond, secretaris van Rasgroep
se kynologische pers en vele
aar sporen in de kynologie
et de Gouden Erespeld en
rentsche Patrijshond. Op dit
entsche Patrijshonden Club

Raadar
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRA
SSENDE
NEDER
LANDSE
HONDE
NRASSE
N’
bestel
nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA

De Raad van Beheer steunt:

EEN UITGAVE VAN

Houden van honden

