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GEMEENTE GRONINGEN SCHAFT HONDENBELASTING AF!
Op 6 juli jl. besloot de gemeenteraad van Groningen de hondenbelasting af te schaffen. Coalitiepartijen
GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn daar nu ook voor. Eerder waren zij tegen, omdat de inkomsten
van jaarlijks 133 euro per hond niet gemist konden worden. Om dat op te lossen verhoogt men nu de
onroerendezaakbelasting (ozb). Waarschijnlijk gaat de afschaffing van de hondenbelasting in per 1 januari 2022.
Een aantal oppositiepartijen vond de
hondenbelasting in Groningen (de
hoogste van Nederland) al langer een
oneerlijke belasting. Kattenbezitters
betaalden bijvoorbeeld niets. Ook het feit
dat ‘nieuwe’ inwoners van de gemeente
met de belasting werden geconfronteerd,
zoals inwoners van Haren en ten Boer,
was lastig uit te leggen.

Belastingvrij!
Fokkers Fokke Glastra van Loon en Joke van Bruggen, die
onze hulp hadden ingeroepen, waren zeer verheugd: ‘Wij
hebben als fokkers uw hulp ingeroepen, toen de
gemeente het kenneltarief wilde schrappen. [...] U hebt
daarop actie ondernomen richting gemeente Groningen
en in uw nieuwsbrief ‘Raadar’ uw afkeuring uitgesproken.

CARTOON: PLUIS, DE TELEGRAAF

Fokkerondersteuning Raad van Beheer
Mede ter ondersteuning van onze fokkers
in de regio, diende de Raad van Beheer op
15 februari jl. een bezwaarschrift in tegen
de voorgenomen afschaffing van het
speciale kenneltarief voor fokkers. Als de
plannen van de gemeente Groningen
waren doorgegaan, zou een fokker jaarlijks
maar liefst € 270,- belasting per hond
moeten betalen. Ook protesteerden wij
tegen de hondenbelasting als dekking voor
algemene middelen. Beide zijn nu gelukkig van de baan.

Wij zijn u nog steeds dankbaar voor dit initiatief. Gelukkig
is het niet gekomen tot afschaffing van het kenneltarief,
maar is de hondenbelasting in de gemeente Groningen
geheel van de baan. Wij hopen, dat nog vele gemeenten
in Nederland dit voorbeeld zullen volgen en dat deze
belasting uiteindelijk landelijk tot het verleden gaat
behoren. [...] Nogmaals veel dank voor uw inzet. Wij blijven
in ieder geval genieten van onze Drentsche Patrijshonden:
voortaan belastingvrij!’
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BERICHT AAN ALLE GETROFFENEN VAN DE
WATERSNOODRAMP IN LIMBURG
Een bericht ter bemoediging aan al onze fokkers,
leden en deelnemers aan activiteiten in Zuid- en
Noord- Limburg. Zij werden getroffen door de grootste
watersnood sinds de overstromingen in 1993 en 1995.
De beelden die wij dagelijks zien via de landelijke media
zijn vaak schokkend en geven aan hoe ernstig de situatie
is voor vele inwoners van de provincie Limburg. Als
bestuur, directie, medewerkers en officials van de Raad
van Beheer willen wij heel graag ons medeleven overbrengen aan alle getroffen families, verenigingen,
organisaties en hondeneigenaren, en hen waar mogelijk
onze steun aanbieden.

Maatwerk
Om te beginnen heeft onze buitendienstmedewerker
voor de provincie Limburg inmiddels contact gelegd met
alle ingeplande klanten om, indien gewenst, maatwerk te
kunnen leveren aan iedere specifieke situatie. Maar we
willen graag meer doen, dus heeft u nog verdere vragen,
neem dan contact met ons op. Daar waar dit binnen onze
mogelijkheden ligt, bieden wij graag passende ondersteuning in deze crisissituatie in een deel van ons land.
Wij zijn in gedachten bij alle getroffen bewoners en
hopen dat de situatie snel verbetert.
Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

De bijzondere band tussen mens en hond
zal ook deze tijden doorstaan.
Raad van Beheer steunt alle
hondenliefhebbers in overstromingsgebieden.
www.houdenvanhonden.nl

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.
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OPROEP AAN LEDEN: KOM NAAR ONZE ZOMERSE
LEDENSESSIES
Bij zijn aantreden deed het nieuwe bestuur van de Raad
van Beheer een aantal beloftes, waaronder toeganke
lijkheid tot het bestuur en openheid. Aan een van deze
beloftes, ‘Luisteren naar de leden’, wil het bestuur nu
invulling geven. Mede door het succes van het spreekuur
met de voorzitter, gaat men nu een stap verder met
zomerse ledensessies in Hotel Schimmel in Woudenberg.
Op zes verschillende data wil het bestuur graag een delegatie (één of twee bestuursleden) van een aangesloten
vereniging ontvangen. Per sessie wordt een indeling en
een tijdschema gemaakt, rouleren de delegatieleden
langs de diverse Raad van Beheer-bestuursleden en
verdelen hun vragen aan hen. Zo kan een aangesloten

vereniging op één dag uitgebreid kennismaken met
verschillende bestuursleden. En... delegatieleden kunnen
alles vragen wat zij op het hart hebben, terwijl andersom
de Raad van Beheer-bestuursleden ook benieuwd zijn
naar hun mening over enkele thema’s.
Aanmelden
Verenigingen kunnen zich aanmelden via 
leden@raadvanbeheer.nl. In een e-mail die alle leden
hebben ontvangen, staat een aantal data waaruit men kan
kiezen. Aanmeldingen hebben wij graag uiterlijk 26 juli
aanstaande binnen. Het bestuur hoopt vele delegaties te
ontmoeten. Bij gebleken succes (en daar rekenen wij op)
zullen wij dit soort bijeenkomsten vaker organiseren.

Raad van Beheer en Universiteit Utrecht werken
samen tegen malafide hondenhandel
Om de dier- en mensonvriendelijke malafide honden
handel vanuit onder meer het voormalig oostblok
tegen te gaan, werken de Raad van Beheer en
Universiteit Utrecht (ExpertiseCentrum Genetica)
samen. Laatstgenoemde werkt aan een methode om
de werkelijke leeftijd van een hond aan het gebit af te
lezen. Zo kan worden aangetoond wanneer pups op te
jonge leeftijd over de grens worden gebracht. De Raad
van Beheer faciliteert dit onderzoek door het onder
de aandacht te brengen van fokkers en eigenaren van
stamboomhonden.
Het Expertisecentrum doet onderzoek naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Hiermee wil men de
leeftijd in kaart brengen waarop bij pups van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Met de onderzoeks-

resultaten wil men een betrouwbare methode ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een pup. Dit
kan een belangrijk ‘wapen’ worden in de strijd tegen
malafide hondenhandel. Deelname van honden met een
stamboom van de Raad van Beheer is heel waardevol,
omdat de geboortedatum van deze dieren betrouwbaar
is. Uiteraard werken wij daar graag aan mee!
Zie ook pagina 7 van deze Raadar.

AAngepaste rayonindeling chippers
De Raad van Beheer heeft de rayonindeling van de chippers aangepast, waardoor een klein aantal fokkers te
maken zal krijgen met een andere chipper dan zij gewend zijn.
Fokkers kunnen in hun account op mijnrvb.nl bij ‘algemene gegevens’ zien wie hun (nieuwe) chipper is. De komende
weken gelden als overgangsperiode, waardoor het kan zijn dat in enkele gevallen alsnog de ‘oude’ chipper op bezoek
komt voor de lopende registratie van nesten of importhonden.
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Snelle toename coronabesmettingen: extra
maatregelen in de zomer
Nadat op 26 juni jl. bijna alle maatregelen waren ingetrokken, is het aantal besmettingen in Nederland sneller
gestegen dan voorzien. Dit noopte het kabinet om per 10 juli over te gaan tot extra maatregelen voor de zomer, die
voorlopig duren tot en met 13 augustus aanstaande. Voor hondenshows en -sportevenementen adviseren wij de
organisatoren om nauw contact te houden met de desbetreffende gemeente.
Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn
toegankelijk, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en
op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Bij gebruik

van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan
op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen
heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de
beschikbare ruimte: maximaal tweederde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest voor een
coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur
geldig. Dit was 40 uur. Evenementen mogen maximaal 24
uur duren.
Omdat het RIVM deze regels stelt en wij niet kunnen
bepalen of een show of wedstrijd altijd als evenement
wordt gezien, adviseren wij altijd voor toestemming
contact te leggen met de gemeente waar het ‘evenement’
plaatsvindt. Zie ook de corona-advertentie op pagina 14.

SINDS 14 JULI: TIJDELIJK IMPORTVERBOD VS VOOR
HONDEN UIT DIVERSE LANDEN
De Verenigde Staten hebben een lijst met landen
opgesteld waaruit sinds 14 juli jl. geen honden meer
mogen worden geïmporteerd, tenzij vooraf schriftelijk
aangevraagd. In de lijst staan ook enkele Europese
landen, zoals Rusland en Oekraïne.
De reden voor dit tijdelijke importverbod is gelegen in de
constatering dat het aantal fraudegevallen met rabiësvaccinaties in bepaalde landen sterk is toegenomen en er
daardoor een verhoogd risico is op de insleep van rabiës
(hondsdolheid).
Wie een hond uit een van de op de lijst geplaatste
hoogrisicolanden wil importeren, moet tenminste dertig
dagen tevoren schriftelijke toestemming van Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) aanvragen.
Honden die zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van CDC uit genoemde risicolanden aankomen,
wordt de toegang geweigerd. Zij worden op kosten van
de importeur teruggestuurd naar het land van afkomst.
Bekijk de complete lijst
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EUKANUBA
PUPPY APP

Consumenten komen alles
te weten over de aanschaf,
training en voeding van een
nieuwe pup!
•
•
•
•
•
•

Uitgebreide puppy kennisbank
Veel tips over het opvoeden van een pup
Alle informatie altijd bij de hand
Persoonlijk profiel voor elke pup
Handige notificaties op belangrijke momenten
Een leuke moderne tool om met de pup bezig te zijn

Download
Eukanuba fokkerswaarderingsprogramma:
Sparen voor mooie gadgets en kortingen!

NU!

Om de Eukanuba app te gebruiken maakt de consument een profiel aan. Een van de zaken die een
consument moet aangeven is waar zij de pup heeft aangeschaft. Daar begint uw spaarprogramma!
Met het fokkerswaarderingsprogramma kunt u als fokker sparen voor mooie Eukanubagadgets en kortingen
op Eukanubavoeding. Als fokker krijgt u 5 Fokkerpunten voor elke in de app aangemelde, door u gefokte
pup. Het systeem werkt als en ladder waarbij u steeds hoger komt, bij elke 25 punten kunt u een cadeau,
gadget of een mooie korting claimen. Als fokker kunt u altijd zien welke pups voor de app zijn aangemeld op
uw eigen fokkers pagina. Door deze app zal een pupkoper minder snel geneigd zijn over te stappen op een
inferieur merk, waardoor uw pup een betere kans heeft om gezond op te groeien.
Meld u nu als fokker aan voor de app op https://eukanuba.nalta.com/#/register-breeder of
scan de QR code rechts onder in de hoek:
Uw pup kopers kunnen u dan vinden in de lijst met fokkers en u begint direct
met het sparen van Fokkerpunten, uiteraard zonder verplichtingen of kosten.
Heeft u vragen, wilt u ook Eukanuba Breeder worden, of wilt u meer informatie
dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met de onze Eukanuba
Breeder Manager Benelux, Kris van der Schaaf via
kristian.vanderschaaf@eu.spectrumbrands.com
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VERBETERINGEN DOORGEVOERD IN IT4DOGS
In IT4Dogs hebben wij onlangs enkele wijzigingen ter
verbetering van het systeem doorgevoerd. In dit bericht
vertellen wij u graag om welke verbeteringen het gaat.
Vermelding digitale bijlage bij stamboom
De tekstregel, onderaan de stamboom, dat er een document bij de stamboom hoort, zorgde voor verwarring. Het
vermelde document is een aparte, digitale bijlage die
door de fokker en (pup)eigenaar zelf gedownload,
eventueel geprint en aangevuld kan worden. De tekst op
de stamboom is daarom aangepast naar: ‘De digitale
bijlage bij deze stamboom met resultaten van mogelijke
onderzoeken, titels en wedstrijden van deze hond en de
vermelde voorouders kan de eigenaar zelf downloaden
via zijn account in mijnrvb.nl.’
Fokkers kunnen de resultaten van ouderdieren die in hun
bezit zijn blijven uploaden, ook nadat de stamboom is
uitgegeven. Als de eigenaar de digitale bijlage downloadt, ontvangt hij altijd de laatste versie met alle toegevoegde resultaten van de voorouders van zijn hond.

de stamboom. Dit
geldt niet als de
voorouders uit een
buitenlands stamboek komen, omdat
daarbij de kleurvermelding vaak niet
uniform is of zelfs
ontbreekt en daardoor niet verwerkt
kan worden.
Melding bij verkoop
hond
Als de fokker (of eigenaar) een hond verkoopt, wordt er
nu ook een bericht naar de verkoper zelf gestuurd. Zo is
het voor de fokker makkelijker bij te houden naar wie en
wanneer het verkoopbericht is verstuurd. De geldigheid
van de code in de e-mail is aangepast naar 72 uur om de
koper meer tijd te geven de koop te bevestigen.

Vermelding naam/variëteit van het ras
Bij de start van IT4Dogs hebben wij voor een aantal rassen
de rasbenaming aangepast, waardoor er variëteiten en/of
kleuren vermeld werden. Deze aanpassingen hebben we
teruggedraaid. We hebben de rasbenaming op de stambomen weer aangepast naar de oorspronkelijke vermelding.

Aanvragen logboek via mijnrvb.nl
Tot nu toe kon men alleen via een formulier op de website
een logboek aanvragen bij een hond. Dit is nu ook
ingeregeld in mijnrvb.nl. Eigenaren kunnen vanaf nu ook
een logboek aanvragen direct via het actiemenu (de drie
puntjes voor de naam van de hond) in mijnrvb.nl.

Vermelding kleuren voorouders
Bij de start van de IT4Dogs waren de kleuren van de
voorouders niet meer bij alle rassen zichtbaar op de
stamboom. De kleuren werden wel vermeld op DutchDogData.nl en op mijnrvb.nl. We hebben dit aangepast.
Bij alle rassen zijn de kleuren van alle vermelde voorouders die in het NHSB zijn ingeschreven weer vermeld op

Nestoverzicht
Van fokkers kwam de wens voor een overzicht waarop alle
pups vermeld staan. Dit overzicht is onder meer handig om
mee te nemen naar de dierenarts bij entingen en bij
controles. Dit is vanaf nu geregeld - het nestoverzicht is te
downloaden via het blok ‘nesten’, blok ‘details’ en daarin
de knop ‘download PDF’ rechts onderaan in het blok.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E C HT S

€ 10

Houden van honden
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Pup in huis? Werk mee aan de aanpak van malafide
hondenhandel
Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is in 2020 een onderzoek gestart
naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import
van te jonge puppy’s naar Nederland en daarmee het tegengaan van malafide hondenhandel. Zowel fokkers als
nieuwe pup-eigenaren worden opgeroepen mee te helpen met dit onderzoek.

Doorkomen tanden
Om een reëel beeld te krijgen van de variatie in het
doorkomen van het melkgebit (snijtanden en hoektanden), vraagt men fokkers met een nest om tweemaal
per week een foto te maken van het gebit van iedere pup
in de periode vanaf de doorbraak van het eerste tand
element tot doorkomst van alle snij- en hoektanden. Het
doorsturen van de foto’s kan eenvoudig via WhatsApp.
Wisselen snijtanden
Nieuwe pup-eigenaren kunnen vervolgens waardevolle
informatie leveren over het wisselen van de snijtanden.

FOTO: UU, FACULTEIT DGK

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van
de leeftijd waarop bij pups van verschillende rassen de
snijtanden doorkomen en wisselen. Aan de hand van de
onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een
betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten
van de leeftijd van een pup. Deelname van honden met
een stamboom van de Raad van Beheer is heel waardevol, omdat de geboortedatum van deze dieren
betrouwbaar is. Inmiddels is van 200 pups het wisselpatroon in kaart gebracht. Voor een goed beeld van de
variatie tussen rassen en binnen een ras zijn nog meer
honden nodig.

Close-up van het gebit van een pup

Tussen de 10 en 20 weken vindt het wisselen plaats. Ook
dan kunnen eenvoudig twee foto’s per week via
WhatsApp worden doorgestuurd om het wisselen in
beeld te brengen. In samenwerking met de Raad van
Beheer heeft het Expertisecentrum Genetica flyers
gemaakt die fokkers aan de nieuwe pup-eigenaren
kunnen meegeven. De buitendienstmedewerkers nemen
deze flyers mee tijdens het chippen van de pups.
Aanmelden
Zowel fokkers als nieuwe pup-eigenaren kunnen zich
aanmelden voor het onderzoek via
www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling.

‘RAAD HET RAS’ juli: Kerry Blue Terrier
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 juli is Kerry Blue Terrier.
Winnaar van deze maand is Anja Bredie uit Nieuwerkerk aan
den IJssel. Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

Houden van honden
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Labrador Kring Nederland organiseert LKN-Café
Fokkers en vakspecialisten die kennis met elkaar delen over fokkerij en gezondheid van de Labrador Retriever. Dat
gebeurt in het LKN-Café, een nieuw initiatief van rasvereniging Labrador Kring Nederland. Op 13 juni jl. vond de
eerste online editie plaats en volgden ruim veertig fokkers en belangstellenden de discussie.

Vlnr Marie-Louise van Haersma de With, Pim Candel, Liesbeth Kodde en Hildeward Hoenderken

Gespreksleider/fokker Pim Candel sprak met een drietal
deskundigen: Hildeward Hoenderken, keurmeester,
veterinair en voorzitter van de Raad van Beheer, en
fokkers Marie Louise van Haersma de With en Liesbeth
Kodde. Centraal stond de vraag “Hoe selecteer ik mijn
fokdier”, waarbij er naar de pijlers gezondheid, karakter
en exterieur gekeken werd. Wat volgde was een open en
levendige discussie waarbij de aanwezigen actief
betrokken waren en de chat zich vulde met vragen en
opmerkingen.
Imperfecties
Zo werd het belang besproken van het verantwoord
fokken met fysiek gezonde honden die echter wel drager
of lijder zijn van een aandoening. Om de gezondheid te
waarborgen, maar ook de fokbasis breed te houden. “Het
is ongelooflijk fijn als een hond op veel dingen goed
scoort, zoals ED, HD en ogen, maar we moeten ook met
de imperfectie om kunnen gaan. En dat gaat de laatste 10
jaar een beetje fout. Er worden te veel dieren uitgesloten
van de fokkerij, waardoor het aantal fokdieren terugloopt.
Daar moeten we een oplossing voor vinden, tijdens
bijeenkomsten zoals deze”, aldus Hoenderken.
Verantwoord fokken
Het is van groot belang dat een fokker zich goed verdiept
in (de gevolgen van) het selecteren van een fokdier. Het
verenigingsfokreglement (VFR) is de basis, maar ontslaat
de fokker niet van de plicht om zelf na te denken en
keuzes te maken. “Als een reu op oudere leeftijd nog

steeds gevraagd wordt dan is dat positief. Want zodra er
iets is dat hij met regelmaat vererft, dan verspreidt dat
nieuws zich snel en dekt hij niet meer. Dus als iemand die
hond wil gebruiken, moet je dat goed vinden”, aldus
Kodde in de discussie over het wel of niet opnemen van
een dekbeperking in het VFR.
Karakter
Niet alleen gezondheid, maar ook het karakter van de
hond speelt een grote rol in deze selectie. De basis van
het karakter zit immers in de genen, ondanks dat de
opvoeding hier ook invloed op heeft. Van Haersma de
With: “De selectie van een fokdier begint al in het nest,
daar moet een hondje je al aanspreken en dan kan je de
ontwikkeling volgen. Als het hondje zich niet naar wens
ontwikkelt in gezondheid, karakter, exterieur of werk, dan
houdt het op.”
Bouw
Ook al valt er over smaak niet te twisten en kan de
rasstandaard op punten verschillend geïnterpreteerd
worden, over één ding zijn de deskundigen het eens: de
bouw van een hond is van grote invloed op de functionaliteit in beweging. Een goed gebouwde hond is dus zeker
niet alleen esthetisch, maar ook van groot belang voor de
mogelijkheid tot langdurig en goed bewegen.
Lees meer over het LKN-Café

Houden van honden
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SHOWS EN SPORTEN MET HONDEN: HET GAAT
VOORZICHTIG WEER BEGINNEN!
Hoewel er nog heel veel op losse schroeven staat, en het kabinet toch weer iets moest terugkomen van de
eerder afgekondigde versoepelingen, hopen we de draad voorzichtig weer op te kunnen pakken. Hieronder de
belangrijkste activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
Evenementen 2021 in chronologische volgorde
→ 26 t/m 30 juli 2021: Raad van Beheer Youth Zomerkamp – KC Delft
→ 7 en 8 augustus 2021: Pinkstershow (CACIB) in Gorinchem inclusief 10 kampioensclubmatches
→ 4 en 5 september 2021: Outdoor Zwolle (CAC) in Zwolle
→ 25 en 26 september 2021: Dogshow Maastricht (CACIB) in Maastricht
→ 2 oktober 2021: Gangwerk en beweging, ochtend- en middagsessie (Woudenberg - De Camp)
→ 30 september – 3 oktober 2021: Wereldkampioenschap Agility Duitse Herders VDH – Terrein Willem II – Tilburg
→ 9 en 10 oktober 2021: Royal Canin Masters Agility – KC De Kempen
→ 16 oktober: Algemene Vergadering Raad van Beheer - Aeres Barneveld
→ 21-24 oktober 2021: Europees Kampioenschap Coursing - Een (Drenthe)
→ 30 oktober 2021: uitreiking Erespelden Raad van Beheer - Marienwaerdt (ovb)
→ 31 oktober 2021: Dag van de Werkhond – De Camp, Woudenberg
→ 6 en 7 november 2021: Dogshow Bleiswijk (CACIB) in Plantarium Hazerswoude-Dorp inclusief Benelux Winner
→ 8 november 2021: Nimrod – Drenthe
→ 21 november 2021: 22e Dogachtigen show (CAC) in Breda
→ 4 december 2021: Algemene Vergadering Raad van Beheer - locatie nnb
→ 11 en 12 december 2021: Kerstwinner (CACIB) in Gorinchem

DUTCH

D G

DATA

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

Speciale
aanbieding

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

Word nu abonnee
of geef cadeau!

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.

10 nummers voor €

49,50

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

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!

Maand Gratis Verzekeren
Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau.
Pups die tussen de 8 en 20 weken oud zijn, mag
u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven.
U draagt op die manier de beestjes verzekerd over.
Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de
mogelijkheid zich te oriënteren op het afsluiten van
een verzekering.

Voordelen voor u

Voordelen voor het baasje

Uw pups verzekerd over

De pup is per overdrachtsdatum een

dragen, een veilig gevoel

maand gratis verzekerd met een Petplan

Een cadeautje van u voor

Basis pakket (exclusief chipvergoeding).

uw klant

Een geruststellende gedachte!

Als dank voor uw hulp

Geheel vrijblijvend zonder verdere

spaart u bij iedere

verplichting

aanvraag voor een

Bij verlenging van de proefmaand

vergoeding

ontvangt het nieuwe baasje een
gepersonaliseerde penning cadeau

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

Direct aanmelden? Ga naar
petplanvoorfokkers.nl/registreren
en houd uw Raad van Beheer
registratienummer bij de hand.
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VERSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN
2021
Op 3 juli jl. organiseerde de Commissie Werkhonden (CWH) in samenwerking met VDH-kringgroep Slingeland
in Gaanderen het Nederlands Kampioenschap voor Werkhonden 2021. Het evenement, dat met mooi weer èn
publiek kon worden gehouden, werd gewonnen door Manon Dillenius met haar Mechelse Herder ‘Aikido vom
puren Leben’. Kort verslag van Gerard Besselink.
Het werd een soort reünie: sporters die elkaar lange tijd
niet hadden gezien kwamen naar sportpark De Pol,
trainingslocatie van kringgroep Slingeland. Ze konden er
bijkletsen en van mooie hondensport genieten. Vooraf
aanmelden was noodzakelijk en binnen drie dagen was
het maximumaantal bezoekers bereikt; er moest zelfs
een reservelijst worden aangelegd. Ook de portefeuillehouder Werkhonden van de Raad van Beheer, Mark
Wisman, en de voorzitter van de FCI-gebruikshondencommissie waren aanwezig.
Speuren
Bij het leggen van de sporen door spoorleggers Carlo
Vervoordeldonk, Peter Boeters en Bert Nieuwenhuizen, werd gekozen voor lang gras – niet makkelijk

voor de hond om de concentratie vast te houden. Dit
ging de meeste van de in totaal twintig honden goed
af, maar sommige hadden er duidelijk moeite mee.
Keurmeester Toon Hop had de taak om het speurgeweld te beoordelen.
Gehoorzaamheid
Het onderdeel Gehoorzaamheid is al jaren het moeilijkste onderdeel van de IGP-sport. Concentratie, uitstraling en correctheid zijn de basiseisen en dat is niet
gemakkelijk met honden die een hoge motivatie hebben.
Keurmeester Berry Kleinhesselink had de taak dit allemaal te beoordelen. De uitslagen waren zeer wisselend
en om naar de kwalificatie Zeer Goed te kunnen werken
lees verder op pagina 13

Houden van honden
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FOTO’S: KYNOWEB/RON BALTUS

Manon Dillenius met haar hond op het onderdeel Gehoorzaamheid

... en bij Pakwerk!

Sam vom Meerblick van André van Eekelen in actie bij Gehoorzaamheid

Arjan Wetering met
zijn Mechelse
Herder ‘Germali’s
Naiki’ op Gehoorzaamheid

Manon Dillenius’ Mechelse Herder Aikido fanatiek in actie bij Pakwerk
Houden van honden
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moesten de combinaties alle zeilen bijzetten. De nog
hogere Uitmuntend is op het niveau van een Nederlands
Kampioenschap maar voor een enkeling weggelegd.
FOTO’S: KYNOWEB/RON BALTUS

Pakwerk
Het pakwerk werd beoordeeld door keurmeester Toine
Jonkers, geholpen door pakwerker Edris Fahti voor het
korte werk en Ruud Broeders voor het lange werk. Vooral
in het korte werk moesten de honden op dit grote terrein
behoorlijk aan de bak, met stevige belasting en gelijkwaardig voor elke hond. Kort nadat de laatste hond had
gedraaid, kon de afsluitende ceremonie protocollair
worden afgewerkt. Op naar het NK Werkhonden 2022, dat
zal worden georganiseerd door VDH Kringgroep Schijndel.

Deze toeschouwer had oog voor andere zaken...

Winnaars
Winnaar met 285 punten werd Manon Dillenius met
Mechelse Herder ‘Aikido vom puren Leben’, gevolgd door
André van Eekelen met Duitse Herder ‘Sam vom Meerblick’ en Arjan Wetering met Mechelse Herder ‘Germali’s
Naiki’ met respectievelijk 278 en 276 punten.
De trotse winnaars met hun prijzen...

Bekijk de complete uitslag

Speciaal actieaanbod
voor rashonden!

50% korting
op lezing Kennis Tour Sessie!

HET BESTE
VOOR UW PUP.
HET BESTE
VOOR U ALS
FOKKER!
Download

NU!

Want via ons Eukanuba Fokker
waarderingsprogramma spaart u
automatisch voor mooie prijzen,
cadeaus óf korting op het hele
assortiment Eukanuba voeding.
Wat u daarvoor moet doen?
Registreer u nu voor de
GRATIS Eukanuba Puppy app!

Meer weten?

Ga naar eukanubabreederclub.nl

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

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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19 juli 2021

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen is hoger dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

Wassen

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

Algemeen
Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Testen

Geef elkaar de ruimte.

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Extra maatregelen per 10 juli:
Horeca
Horeca open tot 0.00 uur.

.

Lucht

1,5 meter afstand verplicht.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Sport
1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.
Met coronatoegangsbewijzen
meer publiek toegestaan.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapjesplicht
In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Winkelen en boodschappen
Geen entertainment.
Reguliere openingstijden.
Nachtclubs en discotheken dicht.

Recreatie

Op stations en vliegvelden.

Evenementen en cultuur
In het voortgezet onderwijs.

Werk

Vaste zitplaats verplicht.
Maximaal 24 uur per evenement.

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

Reizen en vakanties

Met coronatoegangsbewijzen
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:
• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).
• Een vaccinatiebewijs.
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Reguliere openingstijden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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OOK DIT DOET DE RAAD VAN BEHEER: SPOEDADVIES
UTRECHTSE RASHONDEN VERENIGING
Op verzoek van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) gaf de Raad van Beheer medio
juni een spoedadvies over het verantwoord gebruik van voetbalvelden voor hondentraining.
Spoed was gevraagd, omdat de Utrechtse gemeenteraad op korte termijn moest beslissen
over toestemming voor het gebruik van voetbalvelden in sportpark Overvecht Noord.
Het snel uitgebrachte advies luidde (conform het advies van de lokale GGD) dat het vanuit gezondheidsoogpunt
verantwoord is om honden op een voetbalveld te laten trainen, mits de aanwezige honden zijn ontwormd en dat alle
hondenpoep wordt opgeruimd (natte poep moet nagespoeld worden).
Uitgesteld
Uiteindelijk besliste de gemeente Utrecht dat de verhuizing van de URV van sportpark Zuilen naar sportpark Overvecht
Noord met ruim een half jaar moest worden uitgesteld. Dit vanwege onvoorziene uitloop van werkzaamheden en de
mogelijke aanwezigheid van vleermuizen die verder moest worden onderzocht. We hopen dat de URV alsnog snel
terechtkan in sportpark Overvecht Noord.

GEZOCHT: FOKKERS DIE FOKKERS WILLEN HELPEN!
We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van
beginnende fokkers die in contact willen komen met
ervaren fokkers om hen te helpen. Dat kan hulp zijn met
kennis maar ook ondersteuning of aanwezigheid bij
een dekking of bevalling. We zijn constant op zoek naar
ervaren fokkers die hierbij willen helpen!

aspirant-fokkers aanbieden. We willen graag dat dat er
meer worden, dus doen we een oproep aan ervaren
fokkers: meld je aan en steun andere fokkers... en de
rashond! Delen onder fokkers wordt zeer op prijs gesteld!
Kijk ook op onze website

Beginnende fokkers die hulp zoeken krijgen van ons de
‘Fokkers helpen fokkers’-lijst. Helaas is deze lijst nog niet
landelijk dekkend, waardoor deze hulp niet overal
aangeboden kan worden.
Ervaren fokkers gezocht en gevonden!
We hebben de afgelopen periode een oproep gedaan via
Facebook die massaal werd gedeeld. Dit zorgde ervoor
dat we nu een verdubbeling van het aantal hulpvaardige
fokkers hebben gekregen. Tot nu toe hebben we landelijk zo’n 130 deelnemende fokkers die hun hulp aan

Houden van honden
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CORONAPUPS WELKOM BIJ KYNOLOGENCLUBS
In de media wordt er de laatste tijd veel zorg uitgesproken over de opvang van potentiële probleemhonden, de
zogenoemde coronapups. Honden die werden aangeschaft midden in de coronapandemie, toen men veel thuis
was en een hond afleiding bood. Men kocht vaak impulsief een pup. Veel ging natuurlijk goed, maar nu komen de
probleemgevallen boven. De kynologenclub in uw buurt kan helpen.
De aanschaf van een hond is iets waar je normaliter lang
over nadenkt en waarvoor je veel moeite doet om een
verantwoorde fokker te vinden, die jouw favoriete ras met
veel zorg heeft grootgebracht. Andersom zal deze fokker
er ook op toezien dat zijn pup
bij een verantwoord gezin
terechtkomt. Pups die bij zulke
fokkers vandaan komen, zullen
doorgaans niet de probleemhonden zijn. Toch gaat het met
geen enkele pup goed als hij
niet adequaat wordt opgevoed
en dan is het eerste levensjaar
cruciaal. Hij gaat dan zijn eigen
gang en kan het de eigenaar
erg moeilijk maken.
De Raad van Beheer adviseert
de eigenaren van een

‘probleemhond’ contact te zoeken met een
k ynologenclub in hun buurt. Daar vinden zij deskundige
begeleiders die kunnen meedenken en -werken aan een
goede maatwerkoplossing. Van harte aanbevolen!

OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR
KEURMEESTERS ONLINE!
Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertificeerde
keurmeesters? Kijk dan op Keurmeesters Online, daar staan alle gekwalificeerde keurmeesters van ons land bij
elkaar. U kunt zoeken op achternaam en op (sub)type keuring. Bij exterieurkeurmeesters kunt u zoeken op
rasgroep en op ras.
Ga naar Keurmeesters Online en vind de keurmeester die u zoekt

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 in verband met corona.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Houden van honden

16

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 9 | nummer 7 | juli 2021

Raadar

WK AGILITY VOOR DUITSE HERDERS BEDUCHT VOOR CORONA
De tegenvallende ontwikkeling van het coronavirus maken dat
de organisatie van het Wereldkampioenschap Agility voor Duitse
Herders waarschuwt voor een mogelijke afgelasting van het
evenement. Dit staat gepland voor 30 september tot en met 3
oktober aanstaande in Tilburg. Uiterlijk 13 augustus aanstaande
neemt men een definitieve beslissing over het al dan niet
doorgaan van het evenement.
De organisatie doet een beroep op alle aspirant-deelnemers om
snel in te schrijven, zodat men goed zicht krijgt op het aantal te
verwachten deelnemers. ‘Betaling hoeft nog niet, dit volgt later bij
de definitieve “go” van het evenement’. Buitenlandse deelnemers
wordt gevraagd alleen te komen als men met een door de EU
goedgekeurd vaccin geprikt is tegen corona. Uiteraard hoopt de
organisatie in augustus te kunnen melden dat het WK in Tilburg
doorgaat!
Het WK Agility voor Duitse Herders vindt plaats in Tilburg op het
terrein van voetbalclub Willem II (amateurs), en wordt georganiseerd
in samenwerking met de Vereniging Duitse Herdershonden (VDH).

15 augustus:
Workshop Flyball
Als vervolg op de uitkomst van de Flyball Enquête
organiseert de Commissie Flyball op 15 augustus
aanstaande een Workshop Flyball, bedoeld voor alle
flyballers, zowel NL-bak als FCI-box.
Voor meer informatie over deze workshop zie
www.flyballcompetitie.nl én onze Flyball-pagina op
Facebook. Inschrijven voor deze workshop kan op de
website van de Raad van Beheer.
Toernooikalender 2021
De Commissie Flyball is druk bezig met een toernooikalender voor na de zomer, mits de coronamaatregelen dit toelaten. We zijn hierover in overleg met de
verenigingen die na de zomer een toernooi willen
organiseren. In verband hiermee plannen we een
coachoverleg om de (on)mogelijkheden met elkaar te
bespreken. De datum voor dit overleg volgt zo
spoedig mogelijk!

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.

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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De Raad van Beheer zoekt naast de huidige Manager Marketing & Communicatie een tweede part-time (32 uur)

Manager Marketing- en Communicatie (m/v)
Hoofdbestanddelen functie
→ Het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van algemene
communicatiewerkzaamheden.
→ Verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren
van alle online communicatie, waaronder website,
social media, Google Grants, SEO/SEA.
→ Gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van
projecten zoals de Dag van de Hond, het
Jaaroverzicht en de maandelijkse nieuwsbrief.
→ Het begeleiden en taakinhoudelijk aansturen van de
vier medewerkers van de Servicedesk.
→ Het gezamenlijk uitvoeren en ondersteunen van
(online) bijeenkomsten en evenementen.
Functie-eisen
→ Minimaal HBO Communicatie.
→ Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
→ Uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
→ Thuis in social media en videokanalen.
→ Vaardig in het afstemmen van de verschillende
belangen van betrokken partijen.
→ Jij houdt, net als wij, van rashonden.
Bij deze functie behoren de volgende eigenschappen:
organisatie- en omgevingssensitief, proactief, dienstverlenend en stressbestendig. Wij zoeken een
betrokken collega die allround communicatiewerkzaamheden kan verrichten waarbij online ervaring
gewenst is.

Je bent flexibel en accuraat. Je bent een people-
manager. Je hebt begrip voor de verenigingsstructuur en
het speelveld waarin de Raad van Beheer zich bevindt.
Voor de uitvoering van de functie is het wenselijk dat je
grotendeels op het landelijk bureau in Amsterdam
aanwezig kunt zijn. Je woont dan ook bij voorkeur binnen
een straal van 40 km van Amsterdam. De verenigingsstructuur maakt dat er ook buiten kantooruren activiteiten plaatsvinden.
Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie met inhoudelijk
en persoonlijk ontwikkelingsperspectief in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk
van leeftijd en ervaring, marktconform en passend bij
de verenigingsstructuur van de organisatie.
Meer informatie
Meer weten over de vacature en de werkzaamheden?
Neem dan contact op met directeur Rony Doedijns,
telefoon 06-30598917. Meer informatie over de Raad
van Beheer vind je op www.houdenvanhonden.nl.
Interesse?
Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m 12 augustus
2021 sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. Rony Doedijns
(directeur), via personeelszaken@raadvanbeheer.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week
van 16 augustus 2021.

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

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

Deze campagne is een initiatief van:
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De afdeling Ledenzaken van de Raad van Beheer draagt onder andere zorg voor de administratieve verwerking
van tentoonstellingen/kampioenschapsclubmatches, sporten met honden, keurmeesterszaken, examens, werken
met honden en opleidingen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven

Allround medewerker Ledenzaken (m/v)
Over de functie
Samen met drie collega’s ben je onder meer verantwoordelijk voor de kampioenschapsclubmatches en
tentoonstellingen (verwerking aanvragen en uitslagen,
en bijhouden website), keurmeesterszaken/rasexamens, opleidingen, sporten en ondersteuning van
diverse commissies.
Werkzaamheden
→ Correspondentie telefonisch en schriftelijk.
→ Onderhouden van contacten met relaties/leden.
→ Verwerken van gegevens in diverse systemen.
→ Verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten.
→ Bijdrage leveren aan en meedenken over het
optimaliseren van interne en externe processen en
projecten.
→ Bijwonen van ledenbijeenkomsten en evenementen.
→ Ondersteunende werkzaamheden (bij uitzondering)
op andere afdelingen.
Functie-eisen
→ HBO-werk- en denkniveau.
→ Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
→ Zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
→ Beheersing van het MS Office-pakket.
→ In het bezit van een rijbewijs.
→ Jij houdt, net als wij, van rashonden.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

oraanstaande persoonlijkheid
De kennel van Groevenbeek
st, waarbij de honden zowel
over uitstekende kwaliteiten
is Janny actief geweest.
viescommissie van de
nd, secretaris van Rasgroep
kynologische pers en vele
r sporen in de kynologie
de Gouden Erespeld en
ntsche Patrijshond. Op dit
ntsche Patrijshonden Club
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BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95
exclusief verzendkosten

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Wij zoeken een allrounder die snel kan schakelen in
een dynamische werkomgeving, accuraat en oplossingsgericht is en goed kan samenwerken. Bij voorkeur
woon je binnen een straal van ca. 40 km van
Amsterdam.
Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie met inhoudelijk
en persoonlijk ontwikkelingsperspectief in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk
van leeftijd en ervaring, marktconform en passend bij
de verenigingsstructuur van de organisatie.
Meer informatie
Meer weten over de vacature en de werkzaamheden?
Neem dan contact op met directeur Rony Doedijns,
telefoon 06-30598917. Meer informatie over de Raad
van Beheer vind je op www.houdenvanhonden.nl.
Interesse?
Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m 12
augustus 2021 sturen naar Raad van Beheer, t.a.v. Rony
Doedijns (directeur), via
personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De eerste
gesprekken zullen plaatsvinden in de week van
16 augustus 2021.

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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Raadar

De Raad van Beheer zoekt voor de ondersteuning van de dierenartsen van afdeling Gezondheid, Welzijn en
Gedrag (GGW) een enthousiaste en gedreven part-time (32 uur)

Administratieve Ondersteuner
Gezondheidsbeleid (m/v)
Hoofdbestanddelen functie
→ Het uitvoeren van diverse projecten op het gebied
van gezondheid van rashonden, waaronder het
controleren van verenigingsfokreglementen en het
voorbereiden van testcases voor de normenmatrix.
→ Het voeren van correspondentie.
→ Het organiseren van bijeenkomsten en
vergaderingen.
→ Het onderhouden van contacten met en het
ondersteunen van rasverenigingen in hun
gezondheidsbeleid.
→ Het uitvoeren van diverse voorkomende
administratieve werkzaamheden, waaronder het
controleren en toevoegen van uitslagen van
gezondheidsonderzoeken, Norbergwaarden voor
HD-onderzoek en verwerken van uitslagen DNAafstammingsonderzoek.

Bij deze functie behoren de volgende eigenschappen:
klantvriendelijk, representatief, dienstverlenend, communicatief. Je bent flexibel en accuraat. Je woont bij voorkeur binnen een straal van 40 km van Amsterdam.

Functie-eisen
→ HBO werk- en/of denkniveau, dan wel mbo-niveau 4;
bijvoorbeeld paraveterinair.
→ Minimaal 3 jaar werkervaring.
→ Zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
→ Beheersing van het MS Office-pakket
→ Jij houdt, net als wij, van rashonden.

Interesse?
Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je t/m
12 augustus 2021 sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v.
Rony Doedijns (directeur), via
personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De eerste
gesprekken zullen plaatsvinden in de week van
16 augustus 2021.

Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie met inhoudelijk
en persoonlijk ontwikkelingsperspectief in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring, marktconform en passend
bij de verenigingsstructuur van de organisatie.
Meer informatie
Meer weten over de vacature en de werkzaamheden?
Neem dan contact op met directeur Rony Doedijns,
telefoon 06-30598917. Meer informatie over de Raad
van Beheer vind je ook op www.houdenvanhonden.nl.

DUTCH

D G

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

16 oktober 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden aangesloten

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.

verenigingen)
30 oktober 2021: 	uitreiking Erespelden Raad van
Beheer – locatie n.n.b.
31 oktober 2021: 	Dag van de Werkhond – De Camp,
Woudenberg
4 december 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend

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.

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!

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

De Raad van Beheer steunt:

Houden van honden

