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Bestuur, directie en alle medewerkers van
de Raad van Beheer wensen u en uw viervoeters
sfeervolle kerstdagen en een mooi,
succesvol en vooral gezond 2022!
Op 1 januari online
nieuwjaarstoespraak

Bereikbaarheid bureau raad van beheer

voorzitter (zie p. 14)

Het kantoor van de Raad van Beheer is gesloten op 31 december. De periode tussen Kerst en
Nieuwjaar is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een minimale personele bezetting, en kunnen telefonische wachttijden oplopen of kan een reactie wat langer op zich laten wachten. Graag uw begrip daarvoor.
Houden van honden
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Nieuwjaarsreceptie en Hond van het Jaar Show
2020/2021 uitgesteld
In verband met de geldende coronamaatregelen heeft
het bestuur van de Raad van Beheer besloten de
Nieuwjaarsreceptie en de Hond van het Jaar Show, die
gepland stonden voor het weekend van 16 en 17 januari
2022, uit te stellen.

We hopen deze evenementen in een aangepaste vorm
en onder de dan geldende voorwaarden te kunnen
houden op een later moment. We kijken naar een
geschikte datum en locatie in het eerste kwartaal van
2022. Zodra de datum en locatie bekend zijn, informeren
wij u via onze eigen media.

NIEUWE TITEL VOOR OUDERE HOND:
GRAND CHAMPION
De Raad van Beheer stelt met ingang van dit jaar een bijzondere nieuwe
titel ter beschikking voor de vitale oudere rashond. Honden die behalve het
Nederlands Jeugdkampioenschap en het Nederlands Kampioenschap dit
jaar hun “laatste” titel hebben behaald, Nederlands Veteranen Kampioen,
krijgen de titel Grand Champion.
De titel Grand Champion wordt alleen toegekend als de desbetreffende hond
in zijn leven alle drie genoemde kampioenschappen heeft behaald. De titel
valt derhalve te beschouwen als bekroning van een lange (show)carrière. Het
gaat dus altijd om oudere honden die deze titel kunnen behalen, een mooie
promotie voor de vitale oudere rashond. De titel wordt jaarlijks aan het eind
van het (show)jaar gegeven, nadat alle showuitslagen verwerkt zijn.

PAUL SANDERS BENOEMD TOT EREKEURMEESTER
Op 21 november jl. nam keurmeester Paul Sanders (64) tijdens een kampioensclubmatch afscheid van de
Nederlandse Basset Hound Club. Bij die gelegenheid werd hij feestelijk benoemd tot erekeurmeester, en kreeg hij
de versierselen die horen bij deze titel uitgereikt door Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken.

FOTO: JEANNE VAN BEERS:

Eind jaren ’70 werd Paul Sanders naar eigen zeggen
verliefd op de Basset Hound, een verliefdheid die niet
meer overging. Zelf fokte hij met zijn kennel Clayton’s
Clan een aantal nesten tot in de jaren ‘90. Exposeren
deed hij heel intensief en met veel plezier, ‘de wereld
van de Basset Hound was een grote vriendenclub’,
aldus Paul.
In 1988 deed hij zijn eerste keurmeestersexamen,
natuurlijk voor de Basset Hound. Snel na zijn benoeming
werd hij uitgenodigd om te keuren in Finland, gevolgd
door vele keuringen van Basset Hounds door heel
Europa. ‘Bij mijn keuringen zoek ik naar het mooie in de
hond en niet alleen maar naar gebreken.’ Na meer dan
dertig jaar keuren en inmiddels benoemd voor de
FCI-rasgroepen 4 en 6, stopt Paul als keurmeester.

Paul Sanders (rechts) krijgt de benoemingsoorkonde uitgereikt door voorzitter Hoenderken

Houden van honden
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TWEEDE KAMER NEEMT MOTIE AAN TEGEN IMPORT
‘GEZELSCHAPSDIEREN MET SCHADELIJKE KENMERKEN’
Op 7 december jl. nam de Tweede Kamer een motie van kamerlid Wassenberg (PvdD) aan, die de overheid
verplicht te onderzoeken hoe de handel in en import van gezelschapsdieren (honden) met schadelijke kenmerken
zoals extreem korte snuiten, te kleine schedels of afwijkingen in het skelet, verboden kan worden. De Raad van
Beheer heeft de Kamer opgeroepen tegen de motie te stemmen, helaas tevergeefs.
secundaire uiterlijke kenmerken
Onze oproep luidde als volgt: ‘De motie
vervullen in dat verband een
van de heer Wassenberg laat helaas
signaalfunctie. De dieren dienen dan
zien dat er onvoldoende kennis is over
aan de hand van die signalering
fysiek en mentaal welbevinden van
gescreend te worden op primaire
honden en hoe hiertoe bij te dragen. De
gezondheids- en welzijnsaspecten
Raad van Beheer weet, met wetenalvorens men deze dieren importeert,
schappelijke en gevalideerde onderboudan wel inzet voor de fokkerij.
wing, dat de schadelijkheid van uiterlijke
Wij vragen u op grond van bovenkenmerken niet eenvoudig te relateren
staande deze motie niet te onderis aan de lengte van de neus, de grootte
steunen.’
van de schedel of de vorm van het
Kamerlid Frank Wassenberg
Ondanks onze oproep werd de motie
skelet. Elk dier heeft kenmerken en
aangenomen. Wij zullen de Kamerfracdieren dienen individueel beoordeeld te
ties benaderen om ons standpunt bij het onderzoek
worden op hun gezondheid. Bepaalde kenmerken
nadrukkelijk naar voren te brengen.
kennen een hoger risico op bepaalde problemen. Deze

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

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

Dierenartsen werken samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

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.

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

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

Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
zorgverzekering voor je rashond.

Sluit nu af op:
www.houdenvanhonden.nl/petplan

Houden van honden
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BESLUITEN 55 e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN
BEHEER
Op zaterdag 4 december 2021 vond de 55e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.
Hieronder treft u de besluitenlijst.

Deskundige ondersteuning vanuit het bureau van de Raad

Voorzitter Hildeward Hoenderken opende de vergadering. In zijn inleiding keek hij terug op de vergadering
van 16 oktober, waarbij het nieuwe gezondheidsbeleid
van de Raad werd goedgekeurd. Ook memoreerde hij
het zeer geslaagde EK Coursing, de uitreiking van de
jaarlijkse erespelden, de geslaagde Holland Cup en
Bleiswijk Dogshow en de prachtige Nimrod.
Lees de complete inleiding

Bestuursleden waren permanent aanwezig tijdens de sessie

→ Voorstel tot aanpassing artikelen 5 en 10 HR en Artikel
III.23 KR (Verenigingsportaal) - niet aangenomen
→ De volgende personen zijn herbenoemd als lid van de
Geschillencommissie: mr. Gerdien Bouter-Rijksen, mr.
Jan Willem Veenendaal en mr. Rozemarijn in ’t Veld.
Na de Algemene Vergadering heeft het bestuur een
presentatie gegeven over de huisvesting Raad van
Beheer en het Beleidsplan Raad van Beheer.

→ Voorstel tot goedkeuring aangepaste begroting en de
tarievenlijst 2022 – aangenomen*)
→ De heer Freek Klijzing is benoemd tot bestuurslid
Raad van Beheer.
→ Aanpassing artikel III.7 KR (Aankeuren look-alikes)
- aangenomen
→ Voorstel tot vaststellen Uitvoeringsregels Aankeuren
look-alikes - aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikel 57 PRT (Lijst
gediskwalificeerde personen) - aangenomen
→ Voorstel tot aanpassing artikelen III.9, IV.89 KR
(Nationaal erkende rassen, VR G-0 en toekenning
CAC’s) - aangenomen

De stemcommissie was paraat

*) zie volgende pagina

Houden van honden
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Leden delen mee in financiële meevaller 2021
De Raad van Beheer kijkt terug op een financieel zeer positief jaar voor onze kynologie en zijn verheugd de leden en
onze fokkers te laten meeprofiteren van dit resultaat en ook volgend jaar verder te kunnen investeren in de kynologie.
De leden profiteren mee onder meer in de vorm van de
volgende stappen, die door de Algemene Vergadering
zijn goedgekeurd:
* Geen ledenafdracht in 2022
De leden ontvangen geen factuur voor de ledenafdracht
in 2022. De eventuele mutaties in ledenaantallen worden
hierin niet meegenomen. De niet berekende leden

afdracht heeft geen invloed op de begroting door
verrekening in 2021.
* Geen indexatie van tarieven
We zien in 2022 af van de jaarlijkse indexatie van alle
tarieven op de tarievenlijst.

presentatie NCS over Verzekeringen, overheden en
subsidies voor de Lokale Kynologie
Op dinsdagavond 30 november gaf Fred Peters namens de Nederlandse Culturele
Sportbond (NCS) een onlinepresentatie. Hij behandelde onder meer de verschillende
verzekeringen die de NCS aanbiedt en waar de aangesloten kynologenclubs tegen
gereduceerd tarief gebruik van kunnen maken. Denk aan ongevallenverzekering en de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen.
Onlinesessie
De presentatie was oorspronkelijk onderdeel van de Dag
van de Lokale Kynologie van 20 november, die wegens
verzwaarde coronabeperkingen helaas geen doorgang
kon vinden. Daarom werd gekozen voor een onlinesessie, waarvoor alle aangesloten kynologenclubs
(regionale verenigingen) waren uitgenodigd.

Overheden
Peters benadrukte het belang van goede relaties met onder
meer de gemeente. Weet ook wie je leden zijn, wellicht
zitten er mensen tussen die de weg weten binnen je
gemeente. Zorg voor een goede marketing van je vereniging , ook richting de gemeente. Laat zien wat het belang
van je vereniging is en wat de samenleving aan je heeft.

Verzekeringen
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een
belangrijke verzekering, aangezien bestuursleden
hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
geleden vermogensschade als gevolg van een fout van
henzelf of een collega-bestuurslid. De NCS-aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen dekt zaak-,
materiële- en letselschade toegebracht aan derden.

Subsidies
Door aansluiting bij de NCS kan het makkelijker worden
om voor een bepaalde subsidie in aanmerking te komen.
De NCS is aangesloten bij de NOC*NSF. Veel gemeentes
beschouwen aangesloten verenigingen daardoor als
sportclub wat onder andere kan helpen bij het aanvragen
van vergunningen. Het is daarom belangrijk bij de
gemeente aan te geven dat uw vereniging via de Raad
van Beheer is aangesloten bij de NCS.

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

HOND
UIT EE
N
G O ED
NES
KIES E T?
STAMB EN
OOM
H O N D! -

Houden van honden
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BEËINDIGING VOLLEDIG FCI-LIDMAATSCHAP BULGARIJE
Het FCI-bestuur heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische
Federatie) tot beëindiging van het volledig FCI-lidmaatschap aanvaard (Ex.48/08.11.2021)
met ingang van 1 januari 2022.
Vanaf 1 januari 2022 heeft dit de volgende consequenties:
1. Er zullen geen BRFC-keurmeesters meer worden erkend door de FCI. Hierdoor mogen
BRFC- keurmeesters niet keuren op internationale FCI-evenementen.
2. (Import)registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups (stambomen en exportstambomen)
is, conform eerdere mededelingen van de FCI van 12 augustus en 20 september 2021, vanaf 1 januari 2022 niet
meer mogelijk.

UPDATE: NIEUWE EN UITGESTROOMDE LEDEN RAAD VAN
BEHEER
In dit artikel geven we u een overzicht van de rasverenigingen die dit jaar lid van de Raad van Beheer zijn
geworden, alsmede van de leden die per 1 januari aanstaande uitstromen.
Nieuwe leden
Wij verwelkomden het afgelopen jaar de volgende
nieuwe leden:
→ Ierse Setter Vereniging Nederland (Ierse Setter) per 4
mei 2021
→ Chodsky Pes Club Nederland (Chodsky Pes) per 20 juli
2021
→ Nederlandse Old English Sheepdog Association (Old
English Sheepdog) per 20 september 2021
→ Duitse Herder Rasclub Nederland (Duitse Herdershond)
per 25 oktober 2021
→ Markiesjes Welzijn Vereniging (Markiesje) per 25
oktober 2021

Uitgestroomde leden
De volgende verenigingen zijn per 1 januari 2022 geen lid
meer:
→ De Wetterhoun Vereniging Nederland
→ Nederlandse Yorkshire Terrier Club
→ Westie Nederland
→ Thai Ridgeback Club Nederland

Wijziging criteria
aangesloten leden
In de bestuursvergadering van 7 juli 2021 is besloten
dat het volgende wordt toegevoegd aan de ‘Criteria
voor behoud van lidmaatschap’:
→ De vereniging voldoet aan de minimale eisen voor de
bestuursbezetting conform haar eigen statuten.
De oorspronkelijke inwerkingtreding van deze wijziging
zou 1 augustus 2021 zijn. Omdat deze wijziging echter
nooit eerder gecommuniceerd is, doen we dat nu alsnog.
Daarom gaat deze regel in per 1 januari 2022, de officiële
peildatum voor verenigingsgegevens.

Houden van honden
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IT4Dogs één jaar in gebruik!
Ons uitgebreide en geavanceerde IT-systeem IT4Dogs was op 1 december jl. precies
één jaar online. Het is een heel handig systeem voor de dek- en geboorteaangifte en
alle andere diensten voor stamboomhonden. Alle gebruikers worden bedankt voor hun
feedback en support om ons systeem te optimaliseren!
De kern van IT4Dogs is de zogenaamde Mijn-omgeving,
waar u als fokker uw eigen account hebt en toegang tot
een schat aan mogelijkheden: overzicht van uw honden,
een eigen pagina per hond, online dekaangifte doen,
overschrijven naar nieuwe eigenaar enzovoort.
Reeds vele duizenden rashondenliefhebbers hebben
gebruikgemaakt van deze nieuwe applicaties! Als u nog
geen account heeft, kunt u een account aanmaken op
www.mijnrvb.nl.

Dutch Dog Data
Dutch Dog Data ging ook op 1 december 2020 online. Wilt
u de afstamming, nakomelingen of nestgenoten van een
hond bekijken, dan kunt u dat hier doen. Ook vindt u hier
de resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels van honden. U kunt
zoeken op naam, stamboeknummer,
chipnummer, geboortejaar of ras.
Ga naar www.dutchdogdata.nl voor
meer informatie.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen 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.

Spreekuur voorzitter
Raad van Beheer-voorzitter Hildeward Hoenderken houdt maandelijks spreekuur.
Normaliter vindt het spreekuur op afspraak plaats op het kantoor van de Raad van
Beheer in Amsterdam, maar er kan ook voor worden gekozen dit online te doen.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gezocht: fokkers voor onderzoek hondenvoeding
Een van onze partners, Royal Canin, is bezig met een onderzoek. Daarvoor zijn zij benieuwd naar de ervaringen
van fokkers met hondenvoeding. Bent u fokker dan kunnen uw ervaringen, zowel positief als negatief, helpen bij
dit onderzoek.
Iedere fokker kan meedoen, het maakt niet uit welk merk
voeding u uw honden voert. Het onderzoek is anoniem,
duurt ongeveer 20 minuten en wordt uitgevoerd door
onafhankelijk onderzoeksbureau Metrixlab.

Bent u fokker en wilt u meedoen, dan waarderen we dat
zeer. Onder de deelnemers verloten we drie gratis Raad
van Beheer Kennis Tour-sessies in 2022.
Ga direct naar het onderzoek

Houden van honden
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NIEUW BOEK OVER HONDENGEDRAG
Onlangs verscheen het boekwerk ‘Hondengedrag begrijpen’
van Ineke van Herwijnen en Pascalle Roulaux. Het gaat over
waarom honden zich gedragen zoals ze doen. Maar ook over
de vraag waarom we zo gek zijn op honden of als een blok
vallen voor juist die ene hond.
Vanuit een combinatie van sprekende casussen en wetenschappelijke literatuur geeft het boek inzicht in ‘hond zijn’ in onze
mensenwereld. Het boek legt uit waarom zo veel hondenhouders tegen problemen aanlopen en geeft handvatten om
plezierig samen te leven met een opgevoede én gelukkige
hond.
De auteurs zijn deskundigen op het gebied van de hond en zijn
gedrag. Als team combineren ze de frisse blik van een jonge
hond en de jarenlange ervaring van een senior. Pascalle
Roulaux combineerde haar opleiding diergeneeskunde met
diergedrag en welzijn. Ineke van Herwijnen is jarenlang actief
geweest in de praktijk, was meer dan tien jaar directeur van de
Koninklijke Hondenbescherming en is bij Wageningen Universiteit gepromoveerd op de relatie tussen hond en mens.
Hondengedrag begrijpen - Ineke van Herwijnen & Pascalle Roulaux - ISBN 9789493201903 - 224 pag. - €29,95

Speciale
aanbieding

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

De Kennis Tour zijn lezingen voor
hondenliefhebbers die meer willen weten
over gedrag, gezondheid en fokken van honden.

Word nu abonnee
of geef cadeau!

10 nummers voor €

49,50
Exclusief bij het afsluiten van een Petplan
zorgverzekering voor je rashond.

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

Sluit nu af op:
www.houdenvanhonden.nl/petplan

Houden van honden
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DIERENARTS ANNETTE DIELS OP TRAINING IN ENGELAND
Op 9 december jl. volgde onze dierenarts Annette Diels de training Respiratory Function Grading Scheme bij de Engelse
Kennel Club in Stoneleigh, Engeland. Zij volgde deze training om Lead Assessor in Nederland te worden en collegadierenartsen in Nederland op te kunnen leiden voor het uitvoeren van deze BOAS-screening. Een kort verslag.
BOAS
Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) is
een belangrijk gezondheids- en wijlzijnsprobleem bij
meerdere rassen. Er zijn klinische BOAS-signalen waar
een eigenaar op kan letten bij zijn hond: ademhalingsgeluiden, dichte neusgaten (hoewel het probleem vaak ook
achter de neusgaten zit, bijvoorbeeld te veel weefsel),
moeilijk ademen tijdens het eten, braken, moeilijk/slecht
slapen, moeilijk ademen tijdens het slapen, hitte-intolerantie, blauwe slijmvliezen (bewusteloos raken, soort
epileptische aanval krijgen).
RFG-scheme
De Respiratory Function Grading Scheme is een wetenschappelijk onderbouwde screening, ontwikkeld voor de
Mopshond, Franse Bulldog en Engelse Bulldog. Het is de
bedoeling de screening verder uit te breiden naar andere
brachycefale rassen. Centraal staat het nauwkeurig meten
van de ademhaling voor en na inspanning. De bevindingen
van het onderzoek worden uitgedrukt in ‘graden’ van 0 tot
3, waarbij ‘0’ de meest gewenste en ‘3’ de minst gewenste
gradatie (klinische BOAS) is.
Beluisteren
Er waren veel eigenaren/fokkers aanwezig om hun hond te
laten screenen op hun ademhaling. Foto’s van de gescreende
honden van diverse gradaties ziet u hieronder. Als eerste

onderdeel werd de hond bekeken. Het lichaamsgewicht en de
Body Condition Score van de hond werden bepaald. Behalve
naar uiterlijke kenmerken als neus, neusgaten en ogen, werd
ook naar de ademhaling zelf gekeken ter hoogte van de borst
en buik van de hond. Daarna werd met een stethoscoop de
ademhaling beluisterd van de hond die nog “in rust” is. De
borst en hals werden beluisterd, waarbij de gehoorde geluiden
nauwkeurig in kaart werden gebracht. Welk geluid is er te
horen, is dit constant te horen of soms ook niet, en hoe hard is
het geluid? Waar is het geluid met name te horen?
Joggen
Vervolgens gingen de hond en de dierenarts 3 minuten
joggen. Gedurende die drie minuten let de dierenarts op
de hond en hoe die zich gedraagt tijdens de inspanning.
Na deze 3 minuten onderzoekt de dierenarts de hond
direct weer zoals aan het begin. Opnieuw wordt de
ademhaling op verschillende plekken met behulp van een
stethoscoop beluisterd en in kaart gebracht. Na afloop
vertelde dierenarts-onderzoeker en dagtrainer Jane
Ladlow welke graad zij de hond had gegeven op basis van
de bevindingen van het gehele onderzoek.
Het was een hele succesvolle dag die ik samen met Jane
heb mogen meedoen. Ik ben blij dat ik ondanks alle
coronamaatregelen en -restricties toch de reis heb kunnen
maken. Binnenkort zal de eerste groep dierenartsen de
training in Nederland gaan volgen.

Houden van honden
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Help mee!

DE GRAANVRIJE*
MANIER VAN LEVEN!
Uitsluitend dierlijke eiwitten
uit zeevis en zalm

meldpunt
meldpunt

erfelijke aandoening
aandoening
erfelijke

Hypoallergene voeding
Kipvrij recept
Met glutenvrije* zoete aardappel

Een rashond met epilepsie of een
erfelijke aandoening?

NIEUW

Meld het bij de Raad van Beheer!
www.houdenvanhonden.nl/meldpunt

*Geproduceerd in een fabriek waar graan wordt verwerkt.

eukanuba.nl - eukanuba.be

Petplan Goede Start
Petplan Goede Start: 30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan
Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering
met 30% premiekorting, speciaal voor fokkers.
Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw pups,
dan zijn ze in hun eerste levensjaar verzekerd
tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de
klant verrekenen in de verkoopprijs van de pup.
De hoogte van de premie wordt bepaald door het
type ras en de postcode van het nieuwe baasje.
U kunt Petplan Goede Start meegeven aan pups
tussen de 7 en 20 weken oud.

Voordelen voor u

Voordelen voor het baasje

U kunt uw pups verzekerd overdragen

De pup is na overdracht direct

Zo voorkomt u potentiële discussies
met de nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen

verzekerd zonder gebruikelijke
wacht termijn van 30 dagen

U biedt uw klanten extra kwaliteit en
onderscheidt uzelf van andere fokkers
Als dank voor uw hulp spaart u bij
iedere aanvraag voor een vergoeding

Geen financiële zorgen, maar
wel verzekerd van de beste

Binnen het Petplan fokkers
progamma kan je er naast
Petplan Goede Start ook voor
kiezen om een Maand Gratis
Verzekering mee te geven.

(medische) zorg

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren

Een gratis gepersonaliseerde
penning cadeau

en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand!

Houden van honden
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De Geschillencommissie voor de Kynologie is belast met de behandeling van beroepsschriften tegen besluiten
van (het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het Kynologisch Reglement.
De commissie behandelt tijdens een zitting beroepszaken met drie leden, van wie de voorzitter in ieder geval
jurist is. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van het bestuur – de
leden en de voorzitter benoemd en aan de Geschillencommissie toegevoegd. Wegens het vertrek van enkele
leden zijn wij op zoek naar enthousiaste

Vicevoorzitter en leden
Geschillencommissie voor de Kynologie (m/v)
Functie-inhoud
→ Het voorbereiden van beroepszaken voor zittingen.
→ Het houden van zittingen, inclusief het horen van de
indiener en de vertegenwoordiger van de Raad van
Beheer.
Functie-eisen
→ Kennis en ervaring met de kynologie, bijvoorbeeld als
bestuurslid van een aangesloten vereniging.
→ Een afgeronde wo-opleiding Nederlands Recht is een
pré, maar alleen noodzakelijk voor de vicevoorzitter.
Kandidaten met andere relevante kennis en/of
ervaring op hbo/wo niveau worden óók uitgenodigd
te reageren.
→ Uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
→ Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke
kynologische regelgeving.
→ Uitstekend analytisch en oordelend vermogen.
→ Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig.
→ Gedreven met een resultaatgerichte houding.
→ Integer.
→ Flexibel en stressbestendig.

Inzet
Op oproepbasis, gemiddeld twee à drie zittingsavonden per jaar.
Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende functie en een daarbij
passende vergoeding per zitting.
Procedure
Geïnteresseerden kunnen reageren door een motivatiebrief met CV per e-mail te sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. Reacties kunnen ingestuurd worden t/m
30 januari 2022.
Meer informatie
Meer weten over de Geschillencommissie voor de
Kynologie in het algemeen en deze vacature in het
bijzonder? Neem dan contact op met de Raad van Beheer,
mw. mr. Dieuwke Dokkum, telefoon (020) 6644471.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CH TS

€ 10

Houden van honden

KLIK
HIER

11

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer nummer 13 | december 2021

Raadar

HANDBOEK STATUTEN & REGLEMENTEN OPNIEUW AANGEPAST
Tijdens de Algemene Vergaderingen van 16 oktober en 4 december jl. zijn diverse wijzigingen van het
Huishoudelijk Reglement, de Algemene Voorwaarden van Levering, het Kynologisch Reglement en het
Procesreglement Tuchtrecht aangenomen. Deze wijzigingen treden op 1 januari 2022 in werking.
Op 15 november jl. waren al de wijzigingen met betrekking tot de SNP-data en het fokverbod (limited registration) in werking getreden. De wijzigingen die op 1 januari
2022 in werking treden, hebben onder meer betrekking
op de volgende onderwerpen:

→ bezwaar en beroep,
→ aankeuren look-alikes,
→ nationaal erkende rassen.
In het Handboek zijn de gewijzigde artikelen geel
gearceerd. Tevens is de datum van inwerkingtreding
toegevoegd. Het Handboek kan gedownload worden van
onze website

→ normenmatrix,
→ tuchtrecht,
→ reikwijdte taakveld aangesloten verenigingen,
→ windhondenrensport,

CORONAMAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT TOT 14
JANUARI
In de persconferentie van 14 december liet het kabinet
weten de huidige coronamaatregelen te verlengen tot
en met vrijdag 14 januari 2022. De situatie wordt op
vrijdag 14 januari opnieuw beoordeeld. Evenementen
blijven mogelijk, maar onder strikte voorwaarden.

meer gesport/getraind worden op binnen- en buitensportlocaties. Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is
toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur)
en op 1,5 meter afstand. Neem voor de zekerheid altijd
contact op met de gemeente/Veiligheidsregio.

Evenementen kunnen tussen 05:00 en 17:00 uur doorgaan,
met verplicht Corona Toegang Bewijs, zonder publiek
enzovoort. Om 17.00 uur moet alles klaar zijn en opgeruimd
en moet iedereen vertrokken zijn. Na 17.00 uur kan er niet

Voor vragen neemt u contact met ons op via
leden@raadvanbeheer.nl. Meer informatie over de
coronamaatregelen vindt u op de website van de
rijksoverheid. Zie ook pagina 13 van deze Raadar.

‘RAAD HET RAS’ DECEMBER:
POINTER
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 december is Pointer. Winnaar van
deze maand is Miriam Kafoe uit Hengelo. Zij heeft haar prijs
– een gratis sessie van onze Kennis Tour – inmiddels in
ontvangst genomen. Gefeliciteerd!
Houden van honden
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Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Horeca.
• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

hounen en sinds 2006 ook een
oe heeft ze een nestje gefokt. In
reerste keurmeesterexamen, ‘Het
Zeker vanaf 2011, tijdens de
n tijdens de Euro Dog Show,
als een rode draad door
oneerd als ze is, is ze een jaar
amenwerkingsverband De
Op dit moment is ze, naast
stuurslid van de Koninklijke
ophilia en vervult ze een aantal
lende rasverenigingen.

Raadar

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, FCI Obedience en
Werkhonden verwijzen wij naar onze actuele agenda op de
website: www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

1 januari 2022: 	online nieuwjaarstoespraak voorzitter
Hildeward Hoenderken op het YouTubekanaal, Facebookpagina en website van
de Raad van Beheer
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen
zijn diverse bijeenkomsten gecanceld c.q. uitgesteld.
Zodra er nieuwe data bekend zijn, maken wij die op onze
website en in de Raadar bekend!

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 Facebook-pagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like
en share onze berichten op Facebook.

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!

Partners in sport

Partners in youth
Actief met je maatje!

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

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

vooraanstaande persoonlijkheid
d. De kennel van Groevenbeek
weest, waarbij de honden zowel
eld over uitstekende kwaliteiten
zien is Janny actief geweest.
kadviescommissie van de
shond, secretaris van Rasgroep
dse kynologische pers en vele
haar sporen in de kynologie
met de Gouden Erespeld en
Drentsche Patrijshond. Op dit
Drentsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Nu
€ 19,95!

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

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN
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De Raad van Beheer steunt:

