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SNP: NIEUWE STAP IN DNA-AFSTAMMINGSCONTROLE
Sinds 2014 werkt de Raad van Beheer met DNA-afstammingscontrole bij pasgeboren stamboompups. Het Van
Haeringen Laboratorium (VHL) in Wageningen voert deze controle voor ons uit en slaat de informatie op. Op 5
februari jl. bracht een delegatie van de Raad van Beheer een werkbezoek aan VHL en werden de voorbereidingen
getroffen voor de nieuwe, geavanceerde SNP-markers. Hiermee wordt de afstammingscontrole nog betrouwbaarder.

Vlnr Jakko Broersma, Laura Roest (staand), Rony Doedijns en H
 ildeward
Hoenderken. Rechtsachter Daniël Mioch en Mark de Jong (VHL).

Uitleg
Tijdens het bezoek aan het VHL kregen de
nieuwe bestuursleden Jakko Broersma en Hildeward Hoenderken samen met directeur Rony
Doedijns en dierenarts Laura Roest uitleg over de
nieuwe mogelijkheden. Het blijkt dat er veel
mogelijk is, maar dat deze mogelijkheden pas
beschikbaar komen na investeringen. Daarop
komen we zeker bij de leden terug, onder meer
met de vraag welke mogelijkheden zij verder
uitgewerkt willen hebben, hoe dat terug gaat
komen bij de fokkers enzovoort. Met die feedback
kan de Raad van Beheer fokkers en rasverenigingen faciliteren en zorgen dat mogelijkheden
gecreëerd worden voor de fokkerij van stamboomhonden in de toekomst. Wordt vervolgd!

Voor DNA-afstammingscontrole verplicht het Kynologisch
Reglement het gebruik van internationaal geaccepteerde
markers. Tot op heden gebruiken wij ISAG 2006-markers.
Inmiddels is er vanuit het ISAG (International Society for
Animal Genetics, verantwoordelijk voor standaardisatie
van markers) een nieuwe standaard bijgekomen, de ISAG
2020. Deze maakt gebruik van SNP (Single Nucleotide
Polymorfisme) markers, waarmee de afstammingscontrole nog betrouwbaarder wordt. Dat is ook de reden
waarom wij met het Van Haeringen Laboratorium een
soepele overgang van de ISAG 2006 naar de ISAG 2020
hebben afgesproken.
Houden van honden
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VLOGS4DOGS: VOORZITTER HILDEWARD HOENDERKEN
PRAAT ONS BIJ
Graag vragen wij uw aandacht voor de videopresentatie
van onze voorzitter Hildeward Hoenderken, waarin hij
een update geeft over de aandachtgebieden vanuit het
bestuur en de planning voor de komende periode.

De videopresentatie is onderdeel van onze ‘vlogs4dogs’
waarin u vaker een bericht van het bestuur kunt
verwachten. De video duurt ongeveer 7 minuten.
Bekijk de video direct via ons Youtube-kanaal.

MET DANK: GOEDE RESPONS KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
De Raad van Beheer vindt het belangrijk om te weten wat klanten - leden en belanghebbenden - vinden van onze
activiteiten en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder leden
en fokkers. In november 2020 benaderden wij onze achterban opnieuw met dit onderzoek. Daar is heel goed op
gereageerd, met een uitstekende respons. Onze welgemeende dank daarvoor!
Wij zijn heel blij met het grote aantal respondenten. Vele
leden en fokkers hebben gehoor gegeven aan onze
oproep om mee te doen met dit KTO. Dat is heel prettig,
want hoe groter de respons, des te beter wij ons een
beeld kunnen vormen van wat er leeft bij onze achterban.
Met dit beeld voor ogen kunnen wij ons buigen over
acties en maatregelen die aansluiten bij hun wensen. De
eerste indruk van de opmerkingen, adviezen en
suggesties die uit het onderzoek naar voren komen, is
dat daar veel bruikbaar materiaal bij zit.

Terugkoppeling
Het onderzoek is inmiddels gesloten. De Raad van
Beheer gaat nu aan de slag met de verwerking en
analyse van de ingezonden gegevens. Natuurlijk komt er
via onze eigen media (website, Raadar, socal media) een
terugkoppeling met een samenvatting van de resultaten
zodra we de gegevens verwerkt hebben. Met de resultaten uit dit onderzoek gaan wij vervolgens actief aan de
slag om onze dienstverlening te optimaliseren.
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RAAD VAN BEHEER HOUDT VAN ALLE HONDEN
De laatste tijd klinken er geluiden dat de Raad van Beheer er niet meer voor de rashond of de stamboomhond
zou zijn. Dit gevoel is aangewakkerd door het voorstel voor het aankeuren van look-alikes en het stopzetten van
de afgifte van stambomen voor kortsnuitige rassen. Niets is echter minder waar. De Raad van Beheer houdt nog
steeds - en net zoveel als daarvoor - van rashonden. Om dit te onderstrepen hebben we onze uitingen aangepast.
een aanpassing ‘houden van werkhonden’. In deze
Raadar treft u al een voorbeeld aan van deze aangepaste koers.

De hoofdvorm blijft ‘houden van honden’, de naam die
we ook voor de website blijven gebruiken. Dat is onze
algemene missie en geeft aan waar we met elkaar –alle
verenigingen, fokkers, kynologen en eigenaren – voor
staan. Maar als we met en voor onze fokkers of ras
verenigingen communiceren, gaan we vaker en
bewuster kiezen voor de term ‘rashond’ of ‘houden van
rashonden’ in plaats van ‘hond(en)’.
Daar waar het gaat om het grote publiek, houden we
vast aan de koers die we met de campagne gestart zijn
en kiezen we voor ‘stamboomhond’ om het verschil met
de rashonden zonder stambomen duidelijk te blijven
maken. Ook zullen we kijken of we bij specifieke onderdelen, denk bijvoorbeeld aan werkhonden, kiezen voor

Gevoel
De Raad van Beheer vertegenwoordigt zo’n 200 ras
verenigingen die zich inzetten voor hun ras en die een
belangrijke schakel zijn in onze organisatie. Natuurlijk
houden we van hen. Maar als overkoepelende organisatie
vertegenwoordigen we ook zo’n 80 actieve verenigingen
waar tevens niet-stamboomhonden komen en waar veel
eigenaren actief zijn binnen de kynologie. Ook van deze
verenigingen houden we. Desondanks begrijpen we dat
het gevoel is ontstaan en hopen dit gevoel door deze
nuancering enigszins weg te kunnen nemen.

RAAD VAN BEHEER VOLOP IN GESPREK MET SECTOR
In de video van voorzitter Hildeward Hoenderken
(zie p. 2) en in het bericht over ons afscheid van
Fairdog (zie p. 6) gaven we al aan dat we graag in
gesprek blijven met de organisaties in onze sector.
Hierbij een update.
De afgelopen periode heeft Hildeward Hoenderken
kennismakingsgesprekken gevoerd met Hille Fieten,
coördinator van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht, met Sophie

Deleu, voorzitter van de dierenartsenkoepel KNMvD en
met Gijs van den Assum, voorzitter van Dibevo, brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten.
Voor de komende periode staan er gesprekken gepland
met Marjan van Hagen, Hans Kooistra en Jeffrey de Gier
van diverse afdelingen van Departement Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In deze kennismakingsgesprekken bekijken we hoe we in de toekomst samen
projecten kunnen starten in het belang van de stamboomhond en onze fokkers. Wij houden u op de hoogte.

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
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SISCA LENTJES MET PENSIOEN
Op maandag 22 februari ging Sisca Lentjes, chipper
in Midden- en Oost-Brabant, na een dienstverband
van ruim 24 jaar officieel met pensioen. Directeur
Rony Doedijns zwaaide haar thuis uit met een grote
bos bloemen.
Het is niet vreemd dat Sisca zo’n lang dienstverband
achter de rug heeft. Ze is zelf een enorme hondenliefhebber, had ooit Duitse Herders en heeft momenteel een
Whippet. In haar vrije tijd geeft Sisca diverse opleidingen
op het gebied van hondentraining en -begeleiding.
Omdat een fysieke receptie door corona niet mogelijk
was, bezocht directeur Rony Doedijns Sisca thuis en
overhandigde haar een fraaie bos bloemen. Bij die
gelegenheid keken beiden terug op Cisca’s lange en
plezierige carrière bij de Raad van Beheer als buitendienstmedewerker, en kwamen er diverse anekdotes
voorbij. Wij wensen Cisca heel veel plezier met haar
pensionering.

Deze kaart kreeg Sisca bij een grote bos bloemen. Ze ging
liever zelf niet op de foto

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

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

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
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Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en maak en
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen
Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Contactberoepen
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart gedeeltelijk open.

Horeca en evenementen

Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.
Evenementen verboden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.
Binnen: sportaccommodaties
dicht.
Wedstrijden verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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RAAD VAN BEHEER STAPT UIT FAIRDOG-PROJECT
Per 1 februari 2021 heeft de Raad van Beheer de samenwerking binnen het Fairdog-project beëindigd. De
doelstelling van Fairdog, een goed aanbod van gezonde en sociale rashonden, blijven wij onderschrijven als
organisatie. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in het door ons ingezette beleid en alle activiteiten die
ontwikkeld worden vanuit de Raad van Beheer om de rashond in Nederland de positie te geven die recht doet aan
de inzet van onze fokkers.
Fairdog is een voortzetting van het succesvolle
Fairfok-project van de Raad van Beheer, en loopt nu zo’n
twee jaar. De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar
hebben voor de Raad van Beheer echter niet de
verwachte en gewenste voortgang laten zien. Wij zien
een tendens waarin onze organisatievorm, onze verenigingen en de fokkerij van stamboomhonden niet op het
begrip en de waardering kunnen rekenen die recht doet
aan onze inspanningen. Binnen Fairdog worden regelmatig verantwoordelijkheden bij de rashondenfokkers
gelegd, terwijl veel problemen bij de ongeregistreerde
honden en fokkers liggen. De doelen van Fairdog lijken
daarbij soms tegenstrijdig: men wil meer aanbod van

zorgvuldig gefokte honden, maar bemoeilijkt de fokkerij
van zorgvuldig gefokte honden in Nederland.
Het bestuur heeft alles overwegende besloten om de
samenwerking binnen Fairdog als partner te beëindigen.
Wanneer er vanuit Fairdog advies gevraagd wordt, zullen
wij dat zo mogelijk geven. Uiteraard zullen wij de samenwerking of overleggen met de afzonderlijke organisaties
uit Fairdog daar waar het andere projecten of acties
betreft, voortzetten of oppakken. Wij blijven als organisatie openstaan voor de contacten met de sector.
Lees meer over ons vertrek uit Fairdog

ELS SIEBEL MAAKT KENNIS
MET COMMISSIE FLYBALL
Els Siebel (op de foto in het midden] is in het nieuwe
bestuur van de Raad van Beheer waarnemend portefeuillehouder Sporten. Op 1 februari jl. maakte zij online
kennis met de Commissie Flyball en werd zij in een
prettig gesprek bijgepraat over de taken en activiteiten
van de commissie.

NIEUWE DATA FCI WORLD DOG SHOW
MADRID 2020
De nieuwe data voor de FCI World Dog Show 2020 zijn bekend: het
evenement wordt in Madrid gehouden van 23 tot en met 26 juni 2022.
Zoals bekend moest het evenement in verband met de coronapandemie
worden uitgesteld. De show volgt kort na de World Dog Show 2022, die van
16 tot en met 19 juni 2022 in Sao Paulo, Brazilië, wordt gehouden.
Op initiatief van het Algemeen Comité van de FCI is ook afgesproken dat naast
de titels die gewoonlijk worden toegekend op een Wereldshow, ook de titel
FCI Dog of the Year 2022 zal worden vergeven aan de honden die de titel
“FCI World Winner”, “FCI-Junior Winner” of “FCI-Veteran Winner” (in de open
Junior- en Veteranenklassen) hebben behaald op beide FCI World Dog Shows,
in Madrid en Sao Paulo.
Houden van honden
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RDA PUBLICEERT ZIENSWIJZE OVER STERFTE BIJ
JONGE DIEREN
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), een
adviesorgaan van de overheid, heeft eind januari
een zienswijze (rapport) gepubliceerd over sterfte
bij jonge dieren: ‘Zorg voor het jonge dier’. Voor de
hondenfokkerij geeft men aan dat er nog weinig wordt
vastgelegd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de runderen varkensfokkerij.
De RDA adviseert dierhouders om verzorgings- en sterfte
cijfers bij te houden van productie- en gezelschapsdieren
om daarmee een benchmark (vergelijkingsmogelijkheid)
op te zetten. Het onderling vergelijken van de cijfers kan
helpen om meer inzicht te krijgen in de kritische fases en
risico’s voor jonge dieren. Verder is het nodig om een
dialoog tussen dierhouders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te starten, om zo de mogelijkheden
van het terugbrengen van sterfte in beeld te brengen.
Jonge rashonden: 2,7 procent
Ook de Raad van Beheer heeft gegevens aangeleverd
voor het onderzoek. Zo komen we op een sterfte onder
jonge dieren (<6 maanden) van 2,7 procent. We hebben

daarbij het voorbehoud gemaakt dat honden die geboren
zijn, maar sterven voordat de namen worden doorgeven
(max na 10 dagen), mogelijk niet gemeld zijn. Er kan dus
sprake zijn van een onderrapportage.
Lees de hele zienswijze

IN ‘ONZE HOND’: ENTHOUSIASTE
REACTIES OP IT4DOGS
We zijn blij met ons nieuwe en moderne IT-systeem IT4Dogs. Een gebruiks
vriendelijk en overzichtelijk systeem waarin u als fokker of hondeigenaar
uw eigen gegevens en die van uw honden kunt beheren en waarmee u
gemakkelijk van onze diensten gebruik kunt maken. Uiteraard zijn wij minder
blij met de vertraging bij de levering van sommige stambomen van december
en januari. Komende maand vindt u in het glossy hondenmagazine ‘Onze
Hond’ een uitgebreid artikel, waarin fokkers commentaar geven op IT4Dogs.
Lees het hele artikel op onze website

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

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
E
STAMB N
OOM
HOND! -

Houden van honden
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PROTEST TEGEN AFSCHAFFING
KENNELTARIEF GEMEENTE GRONINGEN
Wij werden onlangs door fokkers en hondeneigenaren benaderd, omdat de
gemeente Groningen het voornemen heeft het speciale kenneltarief, een belangrijk
belastingvoordeel voor hondenfokkers, af te schaffen. Hiertegen heeft de Raad van Beheer
op 15 februari jl. schriftelijk bezwaar aangetekend bij de gemeente Groningen.
De Raad van Beheer is in principe tegen heffing van
hondenbelasting, met name als dekking voor algemene
middelen. Als doelbelasting kan het zinvol zijn, maar dat
is in de praktijk maar zeer zelden zo.
Het kenneltarief in Groningen bedraagt €332,40 per jaar.
Als het voornemen van de gemeente wordt uitgevoerd,
komt dit echter te vervallen per 1 januari 2022. Een fokker
in de gemeente Groningen betaalt dan belasting voor
elke hond, wat met € 270,- per hond enorm kan oplopen.
Desastreus voor fokkers in de regio.
Met het verdwijnen van het fiscale voordeel van een
kenneltarief komt de bonafide hondenfokkerij steeds
meer onder druk te staan. Juist in deze tijd, waarin de
markt wordt overspoeld met illegaal gefokte pups, is dit
een slechte ontwikkeling. De vraag naar pups overstijgt
al jaren het aanbod, maar is nu buitensporig. Er is in
Nederland juist een grote behoefte aan verantwoord
gefokte rashonden, waarbij begeleiding en achtervang

door de fokker een must is. Dit alles zou door afschaffing
van het kenneltarief ernstig worden belemmerd.
Wij hopen derhalve dat de gemeente Groningen afziet
van dit onzalige plan.
Onheus bejegend
In ons bezwaarschrift protesteren wij ook tegen de
onheuse bejegening die onze fokkers trof in de motivatie
van de partijen (PvdD en GroenLinks) die de desbetreffende motie hebben ingediend: ‘voorts overwegende dat
handel in dieren en het fokken van dieren (denk aan de
vele erfelijke afwijkingen die geconstateerd worden) vaak
gepaard gaat met dierenleed.’ Deze generaliserende en
volstrekt onjuiste zienswijze willen wij gerectificeerd zien.
Niet alleen wordt hier volledig voorbijgegaan aan de
inspanningen van de rashondenfokkers, maar ook worden
hierdoor alle verantwoorde fokkers gelijkgesteld aan de
(malafide) handelaren en fokkers in het buitenland.

GEGEVENS Dutch Dog Data BIJGEWERKT
De gegevens op DutchDogData.nl zijn bijgewerkt. Van sommige pups waren de gegevens nog
niet compleet, maar werden de gegevens toch al vermeld op de website. Dit is nu aangepast.
De verenigingen of fokkers die een link hebben geplaatst naar de gegevens van hun honden op
DutchDogData, moeten deze link aanpassen. De link verwijst namelijk niet meer naar de
oorspronkelijke hond(en). Wel kunt u de nieuwe link opvragen en deze daarna weer gebruiken
op uw website. Meer op www.dutchdogdata.nl.

Maak nu kennis

4 nummers
Hart voor
Dieren

VO O R S L E CH TS

€ 10

Houden van honden

KLIK
HIER
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NIEUWE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN
Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De overheid wil met deze wet
voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. De wet geldt ook voor de rasverenigingen,
kynologenclubs, windhondenrenverenigingen en bijzondere verenigingen die zijn aangesloten bij de Raad van Beheer.
De WBTR is bedoeld om het bestuur te verbeteren en
gaat over de positie, plichten en aansprakelijkheid van
bestuursleden, het financieel beleid en de goedkeuring
van uitgaven, regels omtrent belangenverstrengeling en
procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Verplichtingen en aansprakelijkheid
Bestuursleden hebben de plicht om het belang van de
vereniging en de met haar verbonden organisatie voorop
te stellen. Deze verplichting gold al voor ondernemingen,
maar is nu voor het eerst ook voor verenigingen in de wet
opgenomen. Andere belangrijke elementen zijn:
→→Wanneer bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben
vervuld en de vereniging gaat daardoor failliet, zijn zij
hiervoor aansprakelijk.
→→In de statuten moet een regeling worden opgenomen
voor belet- en ontstentenis van alle bestuurders en er
kan een regeling worden opgenomen ingeval van
belet- of ontstentenis van een of meer bestuurders.
→→Bij ontstentenis of belet wordt degene die op grond van
een statutaire regeling de taken van een bestuurder
vervult, voor het vervullen van die taak gelijkgesteld
met een bestuurder.
→→De invoering van een tegenstrijdigbelangregeling, op
grond waarvan een bestuurder met een direct of
indirect persoonlijk tegenstrijdig belang niet mag
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming
over een bepaald onderwerp.
→→Een bestuurslid mag niet meer stemmen kunnen
uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus
niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.
→→Wettelijk wordt vastgelegd dat bestuurders als zodanig
een raadgevende stem in de algemene vergadering
hebben.

nu of op termijn noodzakelijk of gewenst zijn. Bij de eerstvolgende statutenwijziging moet de vereniging in ieder
geval de statuten aanpassen, op zo’n manier dat bovengenoemde punten zijn o
 pgenomen.
Op een statutaire regeling die inhoudt dat in alle gevallen
waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met
een of meer bestuurders, de vereniging wordt vertegenwoordigd door een ander dan het bestuur of een bestuur
der, kan na de inwerkingtreding van de wet geen beroep
meer worden gedaan.
Statutaire bepalingen die inhouden dat een bestuurder
meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen
gezamenlijk, komen bij een eerstvolgende statutenwijziging
of uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR te
vervallen.
Nadere informatie
Om te zorgen dat verenigingen en hun bestuurders goed
voorbereid zijn, is het belangrijk om tijdig advies in te
winnen bij een notaris. Ook vindt u op internet diverse
stappenplannen. In alle gevallen geldt dat er kosten aan
verbonden zijn.
Het bestuur van de Raad van Beheer zal de aangesloten
verenigingen in een aparte mailing benaderen over een
speciaal WBTR-stappenplan dat aan de leden kan
worden aangeboden.
Bekijk de gehele wet, of bekijk het bronartikel op
www.vandoorne.com/kennisbank (bericht 4 januari)

Statutenwijziging
De wet heeft onmiddellijke werking, met dien verstande dat
voor sommige onderwerpen een overgangsregeling
bestaat om aan de bestaande praktijk tegemoet te komen.
Bestuurders doen er dus verstandig aan zich goed voor te
bereiden en tijdig, voor 1 juli 2021, advies in te winnen. Dan
kan worden bezien of een statutenwijziging of een eventuele aanpassing van reglementen en interne procedures
Houden van honden
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Wegens het vertrek van één van de leden van de Geschillencommissie zijn wij op zoek naar een
enthousiast nieuw:

Lid Geschillencommissie voor de Kynologie (m/v)
De Geschillencommissie voor de Kynologie behandelt beroepsschriften die zijn ingediend tegen besluiten van
(het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het Kynologisch Reglement. De
Geschillencommissie 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.
Inhoud van de functie
→→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 universitaire opleiding Nederlands Recht is een pré, maar niet noodzakelijk. 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 hun belangstelling kenbaar maken door een motivatiebrief met CV per e-mail te
sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. Reacties kunnen ingestuurd worden t/m 14 maart 2020.
Verdere 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, mevrouw mr. Dieuwke Dokkum, telefoon (020) 6644471 (dinsdag
t/m donderdag).

Houden van honden
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houden van rashonden

De bijzondere band tussen
fokker en rashonden zal
ook deze tijden doorstaan.
De Raad van Beheer steunt
alle rashondenfokkers
in deze tijd.
www.houdenvanhonden.nl
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‘Vlogs4dogs’: laat ons weten waar ze over
moeten gaan!
In 2020 startte de Raad van Beheer met Vlogs4Dogs: korte video’s
over actuele, interessante onderwerpen uit de kynologie. De video’s
zijn bedoeld als aanvulling op de informatie die u al via Raadar, onze
website en sociale media van ons ontvangt. Graag willen we door met
dit communicatiekanaal, en u kunt ons daar bij helpen!
In Vlogs4Dogs kunnen onderwerpen aan bod komen die
de Raad van Beheer zelf aangaan, bijvoorbeeld over het
actuele beleid of activiteiten, maar ook activiteiten van
commissies, een wedstrijd of een evenement, een Kennis
Tour-sessie, een Youth-evenement, een algemene vergadering of een kijkje achter de schermen bij onze chippers
kunnen interessant zijn. Het kan echter ook een interview
zijn met iemand uit onze achterban - denk aan een fokker
of een rasvereniging met een bijzondere gebeurtenis op
het gebied van welzijn of gezondheid, of een antwoord of
uitleg over een thema dat u belangrijk vindt.
Graag uw wensen en ideeën!
Graag willen wij met de Vlogs4Dogs zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en ideeën die bij onze

achterban
leven. Wij
zijn op zoek
naar
verhalen, ervaringen of gebeurtenissen die ons allemaal
kunnen inspireren, informeren en enthousiasmeren als
het gaat om onze gedeelde passie, de kynologie. Heeft u
ideeën voor een mogelijke Vlog4Dogs of onderwerpen
waar u graag in de vorm van een video meer over zou
willen weten, stuur dan een e-mail naar
communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw
betrokkenheid!
Meer over Vlogs4Dogs leest u op
www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

Celebrate

Janny Offereins
Janny is al meer
dan 45 jaar een vooraa
nstaande persoo
binnen de Drents
nlijkheid
che Patrijshond.
De kennel van Groeve
is lange tijd toonaa
nbeek
ngevend gewee
st, waarbij de honden
in de showring als
zowel
in het jachtveld over
uitstekende kwalite
beschikken. Ook
iten
bestuurlijk gezien
is Janny actief gewee
Als bestuurslid en
st.
lid van de fokadv
iescom
missie van de
Vereniging de Drents
che Patrijshond,
secretaris van Rasgro
7/8, redacteur van
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de Nederlandse
kynologische pers
andere nevenfuncties
en
vele
, heeft ze haar sporen
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in de kynologie
cheiden met de
Gouden Erespeld
is erelid van de Verenig
en
ing De Drentsche
Patrijshond. Op
moment is ze adviseu
dit
r van de Drentsche
Patrijshonden Club
Nederland.
Diana Striegel
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Diana heeft ruim
25 jaar Stabijhounen
en sinds 2006 ook
Drentsche Patrijsh
een
ond. Af en toe heeft
ze een nestje gefokt
2001 slaagde ze
. In
voor haar alleree
rste keurmeesterex
Nederlandse Kooike
amen, ‘Het
rhondje’. Zeker vanaf
2011, tijdens de
PR van de Nederl
andse rassen tijdens
de Euro Dog Show,
lopen de Nederl
andse rassen als
een
rode
draad door
het leven van Diana.
Gepassioneerd als
ze is, is ze een jaar
later medeoprichte
r van het samenwerkin
gsverband De
Nederlandse Honde
nrassen. Op dit
moment is ze, naast
exterieurkeurmeester,
ook bestuurslid
van de Koninklijke
Nederlandse Kennel
club Cynophilia
en vervult ze een
nevenfuncties binnen
aantal
verschillende rasvere
nigingen.

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

bestel nu

Together
SINCE 1969

JAN NY OFF EREI
NS - SNO EK &
DIAN A STRI EGE
L - OSK AM
EEN UITGAV E VAN

LIVE LIFE WELL

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

www.eukanuba.nl

Meer informatie en bestellen via
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
31200859 Def_EUK_Adv-A4_NOV2020.indd 1
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EUROPEAN DOG SHOW SLOVENIë GEANNULEERD,
HONGARIJE UITGESTELD
De European Dog Show (EDS) 2020 in Slovenië, gepland voor 26 tot en met 29 mei van dit jaar, is alsnog
geannuleerd vanwege de coronapandemie. De show zou oorspronkelijk plaatsvinden in oktober 2020, en was
dus al een keer eerder uitgesteld. De European Dog Show in Boedapest, Hongarije, die eveneens in mei 2021
zou worden gehouden, is uitgesteld. De show staat nu gepland voor 29 tot en met 31 december 2021, met een
internationale CACIB-show op 28 december.
De organiserende Sloveense Kennelclub (Cynological
Association of Slovenia) heeft alle voors en tegens
zorgvuldig bekeken en is tot de slotsom gekomen dat het
de voornaamste taak is verantwoordelijk te handelen.
Men kon, rekening houdend met alle wettelijke regels en
professionele adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, geen European Dog Show organi
seren op een niveau dat passend is bij een evenement
van deze orde.
Eveneens met het oog op de coronapandemie is de EDS
2021, die in mei 2021 zou worden gehouden in Boedapest, Hongarije, uitgesteld. De show wordt nu gehouden

van 29 tot en met 31 december 2021, met een internationale CACIB-show op 28 december 2021. Dit heeft de
organiserende Hongaarse Kennelclub (Magyar
Ebtenyésztok Országos Egyesületeinek Szövetsége)
begin februari bekendgemaakt.

ONLINE SECRETARIATENDAG AGILITY PRIMA VERLOPEN
Op zaterdag 13 februari organiseerde de Commissie Agility de jaarlijkse Secretariatendag. Vanwege de
coronapandemie gebeurde dat online. Ondanks het geweldige schaatsweer haakten veel verenigingen aan bij
deze twee uur durende virtuele bijeenkomst, die prima verliep.

De hele bijeenkomst vond online plaats via Microsoft Teams

De commissie, een vrij nieuw team van vrijwilligers, had
zich meer dan prima voorbereid. De onderwerpen zijn vlot
doorgesproken en na elk onderwerp was er tijd ingeruimd
voor vragen. Er werd vooruit gekeken naar wat er in 2021
gaat gebeuren en er werd ingezoomd op onder andere de
ontwikkelingen bij de FCI, de opleiding van nieuwe
keurmeesters, de meetcommissie en diverse protocollen.
De vergadering kon binnen twee uur worden afgerond. De
commissie ontving veel digitale complimenten over deze
opzet, zelfs met het voorstel van velen om het altijd maar
op deze wijze te doen.

Houden van honden
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KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR IN CORONATIJD,
HOE DOE JE DAT?
Uiteraard hebben de coronabeperkingen ook effect op de vele hondentrainingen die normaliter dagelijks worden
gegeven. En dat helaas juist nu de toestroom van pups groter is dan ooit. Elke (ras)vereniging, kynologenclub,
hondenschool of gedragsbegeleider gaat daar op zijn eigen wijze mee om. Een update van de Commissie
Kynologisch Instructeur.
Overleg met gemeente
Hoewel de meeste clubs gesloten zijn, zien wij dat er in
overleg met de lokale veiligheidsregio/gemeente soms
toch toestemming wordt gegeven voor bijzondere
initiatieven. Denk aan een-op-een of een-op-twee
puppylessen of ‘train de trainer’-lessen waarbij trainers
een-op-een met elkaar sparren. Het verschilt per
gemeente wat wel/niet mag. Daarom adviseren wij altijd
contact met de gemeente te onderhouden - dat is dé
instantie die akkoord kan en mag geven.
Digitaal mag
Er zijn veel digitale initiatieven, zoals digitaal spreekuur
voor puppyeigenaren of cursisten die online oefeningen
doen en deze uitwisselen met elkaar, of zelfs een digitale
pupquiz voor leden. Op Facebook en YouTube verschijnen
video’s van individuele cursisten die als een geheel

worden gemonteerd. Zo zijn er legio ideeën om toch
verbonden te blijven met cursisten - erg belangrijk in
deze bizarre tijd.

De opleiding Kynologisch Instructeur gaat zo veel mogelijk
digitaal, maar het praktijkgedeelte...

Nascholing
Ook voor nascholing is er veel in het water gevallen. Voor
een herbenoeming bekijken wij per individu wat er
mogelijk is bij het niet op tijd behalen van het vereiste
aantal nascholingspunten. Er komen ook steeds meer
digitale initiatieven. Dat is voor nu een prima optie, maar
wij kijken uit naar het moment dat we weer gewoon een
leuke lezing of workshop kunnen bijwonen. Lees meer op
onze website onder het hoofdstuk Nascholingsopties.
We zien dat er voor de laatste lockdown in kleinere
groepen les is gegeven. Bijvoorbeeld vier cursisten die
40 minuten les krijgen in plaats van zes tot acht cursisten
die 60 minuten les krijgen. Hierover horen we veel
positieve geluiden; wellicht krijgt deze trainingsvorm in
de toekomst een permanente vorm.
KI-opleiding
De opleiding tot Kynologisch Instructeur ligt helaas
gedeeltelijk stil. De zeven opleiders proberen vakken
digitaal aan te bieden, maar helaas is dit voor het praktijk
gedeelte niet haalbaar. Dus moet er straks, na de coronacrisis, onvermijdelijk een inhaalslag plaatsvinden.
Laten we hopen dat er snel weer meer ruimte komt voor
gewone instructie op het veld. Wij nodigen iedereen uit
om leuke initiatieven te delen, zodat meer kynologenclubs
c.q. kynologisch instructeurs er gebruik van kunnen
maken. Ideeën kunt u mailen naar cki@raadvanbeheer.nl.

Houden van honden
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SLIMME ACTIE: EEN PUP BESTELLEN BIJ PUPPYEXPRESS
Honderden Nederlanders bestelden medio februari een pup bij PuppyExpress, een rijdende puppywinkel.
PuppyExpress adverteerde op Marktplaats met pups van verschillende rassen die thuisbezorgd konden worden.
Het bleek een bewustmakingsactie van House of Animals, die met de actie #MarktplaatsBdankt de impulsaankoop
van pups aan de kaak stelt.

De campagnevoerders zamelen geld in om
dit soort billboards langs de snelweg te
kunnen plaatsen

Al sinds de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar een puppy om
het thuiszitten aangenamer te maken. Op de snel stijgende vraag wordt
slim ingespeeld door malafide handelaren die te jonge, zieke en vaak
getraumatiseerde hondjes importeren uit onder meer Hongaarse
puppyfabrieken. Binnen enkele dagen kreeg PuppyExpress ruim 15.000
unieke bezoekers die zochten naar een pup. Ze keken op hun neus: ze
kwamen terecht bij de landelijke bewustwordingscampagne
#MarktplaatsBedankt van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals,
gericht tegen malafide handel in puppy’s. Mensen die een pup
bestelden bij PuppyE xpress kregen geen hondje. Wel kregen zij informatie toegestuurd over illegale puppyhandel en een wegwijzer om
Nederlandse broodfokhandelaren te herkennen.

VEEL AANDACHT IN DE MEDIA VOOR CORONAPUPS
De landelijke media besteden de afgelopen tijd veel
aandacht aan het verschijnsel ‘coronapups’ – impulsief
aangekochte honden, helaas veelal bij malafide
handelaren aangeschaft. Een greep uit het aanbod...
Dagblad De Telegraaf van zaterdag 20 februari besteedt
uitgebreid aandacht aan de enorm toegenomen vraag
naar pups tijdens corona. Men doet dat in een artikel
met de titel ‘Johan Derksen: ’Hond Cuby heeft het
fijnste plekje in bed’. In dit artikel komt, behalve onder
anderen Sacha Gaus, Paul Peeters namens de Raad van
Beheer aan het woord: ‘In de eerste maanden van de
coronacrisis zagen we de vraag met 200 procent stijgen.
Zo heeft de poedelclub een wachtlijst van twee tot drie

jaar. Als alternatief zijn er de stichtingen die hondjes
uit het buitenland (Zuid-Europa) halen en de asiels
(die bijna leeg zijn). En dan is er nog de broodfokker,
voor wie al jaren wordt gewaarschuwd vanwege
gezondheidsproblemen met de pups.’
Lees ook de column van Hester Zitvast in De Telegraaf
van 19 februari
Algemeen Dagblad
En ook het AD van 20 februari besteedt veel aandacht
aan het verschijnsel ‘coronapups’ in een artikel met de
titel ‘Malafide hondenfokkers hebben vrij spel’.
Lees het artikel

LEVERTIJD STAMBOMEN WISSELT STERK
Door de overgang van het oude IT-systeem naar het
nieuwe IT4Dogs, alsmede een aantal problemen die
de kop opstaken in december en januari, zijn er grote
verschillen ontstaan in de levertijd van stambomen.
We werken er hard aan om dit op te lossen.
De ‘normale’ gemiddelde levertijd in het nieuwe systeem
ligt rond 12-14 weken na de geboorte. Sommige fokkers
hebben nu de nieuwe stambomen ontvangen rond 12

weken na de geboorte of eerder. Echter een aantal
fokkers kreeg voor pups die rond dezelfde tijd gechipt
zijn, de stambomen soms pas na 16 weken of zelfs nog
later binnen. Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. We
bieden de desbetreffende fokkers onze excuses aan voor
de vertraging. We werken er met man en macht aan om
dit in de toekomst te voorkomen. We hebben daar al
maatregelen voor genomen en de nodige aanpassingen
voor gedaan.

Houden van honden
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UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN
Diverse modules, met name van de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) maar ook wel van de cursus
Voortgezette Kynologische Kennis (VKK), zullen met enige regelmaat wijzigen. Dit geldt vooral voor Module 4
Wetten en Regels, simpelweg omdat wetgeving soms wijzigt. Voor cursisten en docenten is het van belang dat zij
altijd goed opletten of de meest recente versie wordt gebruikt.
Op de website wordt achter de module aangegeven
wanneer de laatste wijziging is geweest. Wat de meest
recente aanpassingen zijn, staat vanaf nu voorin elke
module genoteerd in een schema. Als een examenkandidaat wordt opgeroepen, wordt vanaf nu ook vermeld
welke versies worden geëxamineerd. De herziene versie
van Module 4 - Wetten en Regels staat inmiddels online.
Binnen afzienbare tijd worden er ook nieuwe versies van
de modules 1 - Erfelijkheid (basis), 2 -Voortplanting, 3 Gezondheid rond het nest en 6 – Voeding en verzorging
online gezet.
Examens
De BFH-examens op locatie zijn voorlopig helaas
afgezegd, omdat deze niet aan de geldende coronamaatregelen voldoen. Zodra dat wijzigt, krijgen de
kandidaten natuurlijk bericht via de organiserende
verenigingen.

De VKK examens, die grotendeel mondeling worden
afgenomen, leken onmogelijk te worden met de huidige
regels. Maar om al te grote achterstand te voorkomen,
doen we een proef met online examens via MS Teams.
Daarbij is, naast de kandidaat en de examinator, ook een
gedelegeerde aanwezig om te observeren. Als de proef
slaagt, worden kandidaten die voor 19 februari stonden
ingepland, als eerste benaderd of zij van deze optie
gebruik willen maken. Daarna wordt de lijst met kandidaten op volgorde van aanmelding per examendatum
afgewerkt.
Voor alle kandidaten geldt dus dat zij, waar
aanmeldingen zijn gedaan voor de maanden februari,
maart en april, bericht zullen krijgen over een eventuele
examenmogelijkheid.
Bij vragen kunt u mailen naar
opleidingen@raadvanbeheer.nl.

‘RAAD HET RAS’ februari: dalmatische hond
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand meedoen
aan het spel ‘Raad het Ras’. In s amenwerking 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 februari is Dalmatische Hond. Winnaar
van deze maand is Bianca Klootwijk uit Ter Aar. Zij heeft haar prijs
inmiddels in ontvangst genomen. Gefeliciteerd!

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.

Houden van honden
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FOTO’S: NEDERLANDSE POEDELCLUB

Nationaal erkende
Franse Krulhaar op
tentoonstellingen
Sinds 11 augustus 2020
heeft de Raad van Beheer
het ras de Franse Krulhaar
(Chien Particolore à poil
frisé) nationaal erkend. Dit
houdt in dat het ras vanaf die
datum kan worden ingezet
op tentoonstellingen en
kampioensclubmatches, en
in aanmerking komt voor het
kampioenscertificaat CAC.
In navolging van het ras waaruit de Franse
Krulhaar ontstaan is - de Poedel - is besloten
dat ook de Franse Krulhaar op tentoonstellingen en kampioensclubmatches zal worden
uitgebracht in de onderstaande vier
verschillende groottes:
→→standaard (alle kleuren samen)
→→middenslag (alle kleuren samen)
→→toy (alle kleuren samen)
→→dwerg (alle kleuren samen)
Dit betekent dat elke grootte apart een
CAC-certificaat zal krijgen.
De Franse Krulhaar is er in diverse groottes en kleuren.

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
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Fokker Special

Ontmoetingsplek voor
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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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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.

1 mei 2021: 	Buitengewone Algemene
Vergadering (uitsluitend voor

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.

bestuursleden aangesloten
verenigingen)
16 mei 2021:

Dag van de Hond afgelast

26 juni 2021: 	Algemene Vergadering (uitsluitend
voor bestuursleden van
aangesloten verenigingen)

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.

31 oktober 2021: 	Dag van de Werkhond, locatie
wordt later bekendgemaakt

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

