
1

Raadar

www.houdenvanhonden.nl

Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 9   |   nummer 6   |   juni 2021

editie
juni

2021

AFSCHAFFING HONDENBELASTING OP LANGE(RE) BAAN 

Hoewel bijna de hele Tweede Kamer vindt dat de 

hondenbelasting niet meer van deze tijd is, wordt 

deze nog niet meteen afgeschaft. Op 10 juni jl. 

debatteerde de Kamer over het burgerinitiatief ‘Stop 

hondenbelasting’, maar kwam nog niet tot een besluit. 

Op 15 juni kreeg het wetsvoorstel tot afschaffing van 

De Groep Haga geen meerderheid. Er moet nu eerst 

worden onderzocht welke gevolgen afschaffing heeft 

voor de gemeenten.

Een tweede motie, ingediend door de VVD, werd wel 

aangenomen. Hierin werd de regering gevraagd de 

financiële gevolgen voor gemeenten van het afschaffen in 

kaart te brengen. Verder werd de regering gevraagd in 

gesprek te gaan met de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en de Kamer vóór de behandeling van de 

begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 

het najaar 2021 hierover te informeren. Minister Ollongren 

geeft gevolg aan dit verzoek. Ze vindt dat de gemeenten 

niet in financiële problemen mogen komen door afschaf

fing van de hondenbelasting. Daarom wil ze een bredere 

discussie over de belastingen die gemeenten mogen 

heffen, maar dat is volgens haar aan het nieuwe kabinet.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief werd ondertekend door circa 60.000 

burgers, waardoor de Kamer het in behandeling moest 

nemen. De meeste Kamerleden zijn het met de initiatief

nemers eens dat de hondenbelasting vreemd is. Slechts 

de helft van Nederlandse gemeenten heft deze belas

ting met zeer uiteenlopende tarieven, de opbrengsten 

worden meestal gebruikt om de lokale schatkist te 

vullen, en eigenaren van andere huisdieren hoeven 

geen belasting te betalen. Om de hondenbelasting af te 

schaffen moet de Gemeentewet worden gewijzigd. De 

Groep Van Haga had daar een voorstel voor ingediend, 

maar daar was op 15 juni geen meerderheid voor. 

Visie Raad van Beheer

De Raad van Beheer is tegen heffing van hondenbelas

ting, zeker als hij wordt gebruikt voor algemene 

middelen. Als doelbelasting kan hij zinvol zijn, maar zo 

wordt de belasting maar zelden gebruikt. In het 

verleden hebben wij samen met de Hondenbescher

ming en de UU het boekje ‘Gemeentelijk Hondenbeleid’ 

uitgegeven, om gemeenten te steunen bij de opzet van 

een goed hondenbeleid. Daar komt in de praktijk maar 

heel weinig van terecht. Zo moesten wij nog in februari 

jl. opkomen voor onze fokkers en hondeneigenaren in 

Groningen, omdat de gemeente absurde belastingta

rieven wilde opleggen, met een motivatie die aan 

toonde dat men geen kennis had van realiteit als het 

gaat om het fokken van gezonde rashonden (zie Raadar 

2, 2021, pagina. 8).

Zie ook de artikelen op hartvannederland.nl, NOS.nl en 

RTL Nieuws. 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren/hondenbelasting-niet-afgeschaft-tweede-kamer-onderzoek
https://nos.nl/artikel/2384483-blaftaks-is-er-nog-wel-even-minister-gaat-in-gesprek-met-gemeenten
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5235586/meerderheid-tweede-kamer-wil-af-van-hondenbelasting
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ONDERSTEUNING KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEURS DOOR RAAD VAN BEHEER 
GROOT SUCCES 
Om geregistreerde kynologisch instructeurs te ondersteunen bij het verzamelen 

van nascholingspunten in coronatijd, organiseert de Raad van Beheer drie gratis 

online Kennis Tour-lezingen voor deze doelgroep. Inmiddels hebben maar liefst 342 

instructeurs zich aangemeld. Voor de eerste lezing, op 22 juni, waren 250 deelnemers 

online present.  

Deze lezing was toegankelijk voor alle bij de Raad van 

Beheer geregistreerde kynologisch instructeurs en 

kynologisch instructeurs in opleiding die les (gaan) geven 

bij onze aangesloten verenigingen. De lezing leverde 15 

nascholingspunten op. 

Hoge waardering 

De sessie van 22 juni ging over stress en spanning bij 

honden en werd gegeven door drs. Linda Vermaas. Linda 

ging aan de hand van duidelijke video’s in op het 

verschijnsel stress: wat is het, hoe werkt het en is er ook 

sprake van positieve stress? De lezing werd erg goed 

gewaardeerd. Met een rapportcijfer van ruim 8,8 voor 

zowel het organiseren van deze sessies, de spreker en 

de inhoud van de lezing zijn wij zeer tevreden.  

We zien uit naar de volgende sessie met als onderwerp 

‘Blaffen’, die op 24 juli aanstaande plaatsvindt. Aanmelden 

kan nog tot 10 juli aanstaande. De derde en laatste sessie 

gaat over Puberteit en wordt gehouden op 2 september. 

Aanmelden tot uiterlijk 19 augustus aanstaande.

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

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

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.
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kynologisch instructeur

Registreer je hond op 
www.databankhonden.nl

Verplicht 
vanaf 

1 april 
2013

Hond geïmporteerd?

http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
http://www.databankhonden.nl
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VRUCHTBARE BELEIDSDAG BESTUUR RAAD VAN BEHEER

Op zondag 20 juni jl. kwam het bestuur van de Raad van Beheer in de inspirerende omgeving van Kasteel Vorden 

bijeen voor een beleidsdag over de nieuw te varen koers van de vereniging. Het werd een intensieve en vruchtbare 

sessie, waarin de contouren zichtbaar werden van de nieuwe missie en visie voor de komende vijf jaar.

Het bestuur vergaderde uitgebreid over het beleidsplan 

voor de komende vijf jaar. Het plan is binnenkort in 

concept gereed en zal vervolgens in overleg met het 

landelijk bureau verder worden uitgewerkt en aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

Een ander belangrijk onderwerp was de toekomstige 

huisvesting van het landelijk bureau van de Raad, waar

over onder meer binnenkort ook de leden geraadpleegd 

gaan worden.

De portefeuilleverdeling in het bestuur passeerde de 

revue, waarbij ieder bestuurslid aangaf welke eisen en 

wensen hij/zij voor de desbetreffende portefeuille heeft. 

Tot slot sprak men uitgebreid over de uiterst belangrijke 

in en externe communicatie van de vereniging. De 

eerste contouren van een aantal deelplannen op dit 

gebied werden in deze vergadering al zichtbaar. 

Al met al bereidt het bestuur een breed spectrum aan 

verbeteringen voor, waar de leden van de vereniging 

hopelijk snel de vruchten van gaan plukken. We houden 

u op de hoogte!

WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY VOOR DUITSE HERDERS 
IN TILBURG

Van 30 september tot en met 3 oktober aanstaande wordt in Tilburg 

het Wereldkampioenschap Agility voor Duitse Herders gehouden. 

Het evenement vindt plaats op het terrein van Willem II (amateurs), 

en wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van 

Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH). 

In 2017 werd het evenement ook in Tilburg georganiseerd, wat toen 

samenviel met het 100jarig bestaan van de VDH. Het werd een 

daverend succes. Per land mag er één team worden afgevaardigd en 

verder een onbeperkt aantal individuele deelnemers. In beginsel 

wordt 20 procent van de individuele deelnemers per klasse geselec

teerd voor de finale. 

Inschrijven en informatie

De organisatie hanteert een open inschrijving voor Duitse Herders

honden, inschrijven kan op www.duitseherder.nl/wcagility21.  

De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Voor meer informatie kunt u 

een email sturen naar behendigheid@vdh.nl. 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

http://www.duitseherder.nl/wcagility21
mailto:behendigheid@vdh.nl
https://duitseherder.nl/wcagility21
http://www.puppyverschillen.nl


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

Voordelen voor het baasje    
  De pup is na overdracht direct  

ver zekerd zonder gebruikelijke  
wacht termijn van 30 dagen

  Geen financiële zorgen, maar  
wel verzekerd van de beste  
(medische) zorg

   Een gratis gepersonaliseerde  
penning cadeau

Voordelen voor u
  U kunt uw pups verzekerd overdragen

   Zo voorkomt u potentiële discussies  
met de nieuwe baasjes over gezond - 
heids problemen 

  U biedt uw klanten extra kwaliteit en  
onderscheidt uzelf van andere fokkers 

   Als dank voor uw hulp spaart u bij  
iedere aanvraag voor een vergoeding

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

Direct aanmelden? Ga naar 
petplanvoorfokkers.nl/registreren 
en houd uw Raad van Beheer 
registratienummer bij de hand!

Betrouwbare meting

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

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Dierenartsen werken samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem 

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

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

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

Speciale 
aanbieding

10 nummers voor € 49,50

Word nu abonnee 
of geef cadeau!

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

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)

https://petplanvoorfokkers.nl/?utm_source=rvb_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Petplan_goede_start
https://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/expertisecentrum-genetica-gezelschapsdieren/
http://www.onzehond.nl/raadar
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CONGRES: HART VOOR JE (SPORT)HOND

Voor met name kynologisch instructeurs (in opleiding) en keurmeesters, maar ook voor belangstellende 

hondenliefhebbers organiseert Sport Dobermann Nederland (SDN) op zaterdag 17 juli aanstaande in het 

Schaffelaartheater Barneveld het congres ‘Hart voor je (sport)hond’. Voor kynologisch instructeurs levert 

deelname aan dit congres 30 nascholingspunten op in categorie A. 

De SDN heeft voor dit congres een viertal gerenom

meerde sprekers uitgenodigd, die interessante onder

werpen onder de aandacht brengen. 

Sam Turner, etholoog/fysioloog: ‘Balans en Coördinatie’. 

Met deze lezing krijg je een introductie in Balans en 

Coördinatie, wat is het en vooral ook wat is het niet. 

Niek Beijerink, veterinair specialist cardiologie: ‘Hartver

groting bij mijn hond: sporthart of een hartziekte?’ Niek 

behandelt een aantal hartaandoeningen en ziekten die 

bij honden voorkomen en vertelt over gevallen uit zijn 

eigen praktijk. 

Paul Mandigers, veterinair specialist neurologie en 

interne geneeskunde: ‘Erfelijke aandoeningen en 

Fit2breed’. Paul vertelt over wat hij zoal tegenkomt in zijn 

praktijk, hoe je ziektes kan onderzoeken, welke tests er 

nu al beschikbaar zijn en wat Fit2Breed hieraan kan 

bijdragen in de toekomst.

Lida Reeskamp-Blok, integraal werkend arts en keur-

meester: ‘Bouw & Beweging van de hond’. Deze lezing 

laat zien hoe een goede hond gebouwd moet zijn en hoe 

de bouw van de hond van invloed is op het gangwerk, 

het uithoudingsvermogen en de blessuregevoeligheid 

van honden.

Meer informatie

Voor meer informatie zoals precieze locatie, tijden en 

kosten van deelname, kijkt u op de website van SDN 

RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERKAMP BELOOFT WEER 
VOLOP SPORTIEVE GEZELLIGHEID

Onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen 

organiseert onze jeugdclub Raad van Beheer Youth deze 

zomer in Delft twee zomerkampen: voor de groep 7 - 13 

jaar is dat op 26 en 27 juli aanstaande en voor de groep 

van 13 - 21 jaar van 29 tot en met 31 juli. Op 15 juni jl. 

sloot de inschrijving. In totaal hebben 32 jongeren zich 

aangemeld. 

Voor het Zomerkamp van 7 – 13 jaar meldden zich 13 

deelnemers en voor het kamp van 13 21 jaar maar liefst 

19. Alle deelnemers hebben inmiddels bevestiging van 

deelname ontvangen. De deelnemers ontvangen later 

meer informatie, onder andere over het programma. 

Programma volgt

Er wordt hard gewerkt aan het programma en we 

kunnen alvast wel verklappen dat er ook sporten aan 

bod zullen komen die nog niet eerder gedaan zijn 

tijdens het kamp. Én dat we iets erg leuks gaan doen 

wat ook heel goed is voor het milieu. In ieder geval 

kunnen de kinderen rekenen op veelvuldig sporten 

met hun hond in verschillende disciplines en op 

trainingen in bijvoorbeeld Agility, FCI Obedience, 

Flyball, Hoopers en nog veel meer. Naast de work

shops met hun hond is er ook genoeg tijd voor gezel

ligheid met elkaar, terwijl de honden uitrusten. Dat 

belooft weer wat voor volgende maand!

https://sportdobermann.nl/congres/
https://sportdobermann.nl/congres/
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Demissionair minister Schouten

AANPASSING WET DIEREN IS NIET GERICHT OP 
GEZELSCHAPSDIEREN 

De aanpassing van de Wet dieren die onlangs door het parlement werd aangenomen, is vooral gericht op beter 

welzijn van productiedieren. Dat stelde demissionair minister Carola Schouten op 10 juni jl. in debat met de Tweede 

Kamer. Voor gezelschapsdieren zoals honden verandert er in wezen niets ten opzichte van de oude situatie. 

Omdat de letter van de aangepaste wet zou kunnen 

leiden tot strenge nieuwe regels voor de omgang met 

gezelschapsdieren, ontstond er ongerustheid onder 

eigenaren van gezelschapsdieren. Door diverse organisa

ties werd er daarom gelobbyd om politiek Den Haag te 

wijzen op de verregaande consequenties van de wetswij

ziging. Die lobby lijkt te werken: VVD en CDA vroegen in 

een nieuwe motie om vast te houden aan de bestaande 

regelgeving bij het uitvoeren van de Wet dieren. Minister 

Carola Schouten gaf aan dat zij deze motie als ‘richting

gevend’ beschouwde. Dat zo veel partijen aangaven dat 

ze huisdiereigenaren niet de dupe wilden laten worden 

van de wetswijziging, zag Schouten als een ‘duidelijke 

politieke uitspraak’: “Ik hoor nu dat de Kamer zegt dat het 

niet gaat over gezelschapsdieren. Ik zal zorgen dat dit 

punt wordt meegenomen in de analyse. Als de Kamer 

daar straks gelijk boter bij de vis kan leveren, hebben we 

die kou uit de lucht.”

Visie Raad van Beheer

De Raad van Beheer is blij met de geruststellende 

uitspraken van de minister. Desalniettemin zullen wij 

richting politiek onze zorgen omtrent de letter van de wet 

uitspreken, alsmede onze onvrede over het gebrek aan 

inspraak bij de wetswijziging. Daarnaast blijven wij 

verantwoorde fokkers van rashonden steunen, die al 

alles doen om dierenwelzijn te waarborgen aan de hand 

van uitgebreide (eigen) regelgeving. Uiteraard houden we 

deze onderwerpen nu en in de toekomst op de politieke 

agenda. Wij houden u op de hoogte.

Zie ook de website van Dibevo 

REORGANISATIE ORWEJA OP KOMST

Er bestaat al enige tijd de wens ORWEJA (Organi satie Wedstrijdwezen Jachthonden), een samen werkings v erband 

tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer, te reorganiseren. De komende tijd wordt hier op bestuurlijk 

niveau aan gewerkt.

Op verzoek van de besturen van de Jagersvereniging en de 

Raad van Beheer hebben twee achtereenvolgende werk

groepen zich over een mogelijke reorganisatie gebogen. 

De tweede werkgroep heeft in de zomer van 2020 gerap

porteerd. Vanwege het coronavirus en bestuurswisselingen 

kon de Raad van Beheer hierop niet eerder actie onder

nemen. Het bestuur is nu echter weer op volle sterkte en wil 

daarom graag met het rapport aan de slag. 

Jagersvereniging en VWOV

Ook de Jagersvereniging heeft laten weten vaart te 

willen maken met de reorganisatie. 

De beide besturen zitten echter nog niet helemaal op één 

lijn. Bovendien wil de Raad van Beheer ook graag input 

van de Veldwedstrijd Organiserende Verenigingen 

(VWOV), omdat zij vanuit de dagelijkse praktijk veel 

kennis en ervaring hebben. De VWOV is hiervoor reeds 

benaderd. Daarna kunnen de Jagersvereniging en de 

Raad van Beheer definitieve plannen voor de reorgani

satie van ORWEJA maken. Wij houden u op de hoogte.

https://dibevo.nl/nieuws/schouten-wetswijziging-gaat-niet-over-gezelschapsdieren
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TWEE KAMPIOENSCLUBMATCHES MOGELIJK IN 2021

Op verzoek van diverse rasverenigingen heeft de Raad 

van Beheer besloten dat rasverenigingen dit kalenderjaar 

desgewenst twee volwaardige KCM’s mogen 

organiseren. Op de eerste KCM kan de titel Clubwinner 

2020 worden vergeven en op de tweede KCM de titel 

Clubwinner 2021. De twee KCM’s mogen op één dag, 

in één weekend of op verschillende dagen worden 

georganiseerd, mits dezelfde klasse niet twee keer door 

dezelfde keurmeester wordt gekeurd.

Aanvraagtermijn aangepast

Volgens het kynologisch reglement moet een KCM 

minstens twaalf weken voor de geplande datum worden 

aangevraagd. Gezien dit uitzonderlijke coronajaar hoeft 

dit nu niet. Echter om het aanvraagproces te optimali

seren en in te korten kan er uitsluitend ingeschreven 

worden via het inschrijfformulier op onze website.

Nieuw aanleverformat resultaten

Voorheen werden alleen de voor kampioenschappen 

relevante uitslagen verwerkt. Het nieuwe IT4Dogs maakt het 

mogelijk om alle uitslagen te verwerken. Hiervoor moeten 

alle uitslagen op uniforme wijze worden aangeleverd. Ook 

voor exposanten is dit fijn, want snellere verwerking bete

kent ook dat behaalde kampioenschappen eerder beschik

baar zijn op het besloten gedeelte van onze website.

Onlinedogshows ODS

Omdat de organisatie van een KCM veel werk met zich 

meebrengt en dat het steeds moeilijker is hiervoor 

vrijwilligers te vinden, promoten wij het gebruik van het 

Onlinedogshowssysteem. Zij bieden een ‘full 

service’dienstverlening waarmee je in 30 minuten de 

inschrijving voor je KCM kunt openen en het proces van 

inschrijving tot en met het digitaal versturen van het 

keurverslag automatiseert. Speciaal voor rasverenigingen 

hebben wij een gemiddelde korting bedongen van maar 

liefst 20 procent. 

Informatiesessie

Op vrijdag 18 juni was er een online informatiesessie 

waaraan diverse rasverenigingen deelnamen. Porte

feuillehouder Mark Wisman lichtte de mogelijkheden van 

het organiseren van een dubbele KCM toe en in het 

tweede deel werd een demonstratie van de mogelijk

heden van onlinedogshows gegeven. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een email 

naar info@onlinedogshows.eu. 

NEDERLANDSE MINIATUUR BULL TERRIER CLUB OPGEHEVEN

Op 18 maart jl. werd formeel de rasvereniging Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club (NMBTC) ontbonden. De 

leden van de NMBTC zijn ingestroomd bij de Miniatuur Bullterrier Vriendenkring.

Op 22 augustus 2020 besloot de NMBTC formeel te fuseren met de Miniatuur Bullterrier Vriendenkring en haar leden 

te laten instromen bij deze vereniging met ingang van 1 januari 2021. Dat proces werd in maart 2021 afgerond: de 

NMBTC had geen leden meer en werd op 18 maart jl. ontbonden. Vanaf die datum bestaat de NMBTC dus niet meer.

VOOR SLECHTS

4 nummers
Hart voor

Dieren
KLIK
HIER

Maak nu kennis

€ 10

mailto:info@onlinedogshows.eu
http://www.hartvoordieren.nl


18 juni 2021

Minder coronaregels
vanaf 26 juni 2021

Deze regels gelden van 26 juni tot en met minstens 15 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk maximaal de helft van 
de werktijd op kantoor.

Dagelijks leven Bezoek thuis

Bezoek thuis mogelijk

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk

Winkels

Winkels open Vrienden en familie

Vrienden en familie

Bezoek aan

Horeca
Horeca open

Bibliotheek
Bibliotheek is open

Museum
Museum is open

Gebedshuis
Gebedshuis is open

Zwembad
Zwembad is open

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Discotheek met corona- 
toegangsbewijs

Discotheek is open met coronatoegangsbewijs

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin 
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open

Evenementen Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is Festival

Festival mogelijk

Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een corona-toegangsbewijs nodig is

Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 40 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
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Commissie Flyball uitgebreid tot zeven leden

Sinds 26 januari jl. is de Commissie Flyball met twee leden uitgebreid van vijf naar zeven leden: Silvia Holla, Sonja de 

Cocq, Herma Kuiper, Mariska Boogaard, Richard van Gangelen, Barry Olie en Iwan van Heck. Belangrijke bezigheden 

van de commissie zijn het herschrijven van de opleiding tot flyballinstructeur, het geven van workshops Flyball 2.0 

(nieuwe aanleermethode/pre-flyball), promotie van de sport bij verenigingen en tijdens evenementen, het maken van 

een inventarisatie van de behoefte aan Flyball en de verwerking van de Flyball-enquête. 

Hieronder geven we per commissielid aan welke taak zij/hij heeft binnen de commissie:

Richard van Gangelen beheert de financiële 

huishouding, is lid van de werkgroep Promotie 

en sluit namens de Commissie Flyball aan bij 

de Sportraad van de Raad van Beheer.

Silvia Holla is official, lid van de werkgroep 

Secretariaat, beheert de website en verzorgt 

de communicatie.

Sonja de Cocq is official, verzorgt de admi

nistratie van de Commissie Flyball, is lid van 

de werkgroepen Secretariaat en Promotie, 

en verzorgt de communicatie.

Barry Olie is lid van de werkgroep Promotie.

Iwan van Heck is lid van de werkgroep FCI 

Flyball.

 

Herma Kuiper is official/scheidsrechter, is lid 

van de werkgroepen FCI Flyball, (opleiding) 

Officials, Opleiding en sluit namens de 

Commissie Flyball aan bij het onderdeel Youth 

van de Raad van Beheer. 

 Mariska Boogaard is official/scheidsrechter, beheerder 

tijdwaarneming, en lid van de  werkgroepen 

(opleiding) Officials en Opleiding en sluit 

namens de  Commissie Flyball aan bij de 

Sportraad van de Raad van Beheer.

Meer informatie

Meer informatie over taken van de Commissie Flyball en 

de actieve werkgroepen vindt u op de website van de 

commissie. Heeft u vragen, stuur dan een email naar  

info@flyballcompetitie.nl.

NIEUWE KLEURVARIANT RIEZENSCHNAUZER: ZILVER EN ZWART 

In een online vergadering op 25 mei jl. heeft de FCI General 

Committee op verzoek van de Duitse kennelclub VDH de 

aangepaste fokstandaard voor de Riezenschnauzer goedgekeurd.  

Dit houdt in dat er vanaf 1 juli 2021 drie kleurvarianten zijn toege

staan: 

 →  peper en zout, 

 →  zwart met zwarte ondervacht 

 →  zwart met zilver (nieuw)  

Elk van deze rassen komt in aanmerking voor zijn eigen CACIBtitel.

De Riezenschnauzer zwart (foto) kenden we al, 

zwart met zilver is nieuw

https://www.flyballcompetitie.nl/informatie/enquete-uitwerking
https://www.flyballcompetitie.nl/informatie/over-flyballcompetitie-nl
https://www.flyballcompetitie.nl/informatie/over-flyballcompetitie-nl
mailto:info@flyballcompetitie.nl
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KENNISMAKING MET OPKOMENDE HONDENSPORT: 
MONDIORING

Op 30 mei jl. bezochten bestuursleden Els Siebel en Ilona Lodders op het terrein van WHV Breda een demonstratie 

Mondioring. Deze nog vrij onbekende sport is uitermate geschikt voor werkhonden en bestaat uit een mix van 

gehoorzaamheid, lengte- en hoogtesprongen en pakwerk. Mondioring kent drie niveaus (categorieën) waarbij de 

oefeningen steeds moeilijker worden. Verslag door Els Siebel.

Opvallend is dat de keurmeester vóór aanvang van de 

wedstrijd of proef pas bepaalt hoe, met welke attributen 

en in welke volgorde de onderdelen moeten worden 

afgelegd. Dat maakt dat geleider en hond nooit precies 

weten wat hen te wachten staat en daar dus ook niet 

voor kunnen trainen. 

Speelser

Mondioring gaat speelser en losser dan bij sommige 

andere werkhondensporten. De hond mag ook tussen

door even ontspannen. Hij blijft wel bij de geleider, maar 

hoeft niet per se “links voet”. Het gehele programma 

wordt met een los volgende hond afgelegd. De honden 

zijn super enthousiast, zonder onderdanigheid, angst of 

overdreven gespannenheid. Een complete oefening 

duurt zo’n 40 minuten. Gehoorzaamheid is een groot 

onderdeel, maar daarbij ligt de nadruk op de samenwer

king, de afwisseling in de oefeningen en het plezier van 

de hond. Er wordt zelfstandigheid verwacht van de hond 

en de hond moet ook sociaal zijn, zeker ook omdat hij 

losloopt en zelfstandig moet werken. 

Rol pakwerker

Er zijn drie onderdelen: gehoorzaamheids, spring en 

bijtoefeningen. Bij deze laatste is een belangrijke rol 

weggelegd voor de pakwerkers, die overigens zelf ook 

een examen en een conditietest moeten afleggen (in het 

pak dat zeker 20 kg weegt) voordat ze mogen optreden 

op wedstrijden. De pakwerker heeft, door de manier 

waarop hij als het ware met de hond speelt, grote invloed 

op de uitslag. Als hij de honden te weinig uitdaagt, doen 

ze het allemaal ‘goed’ en kan de keurmeester moeilijk 

verschillen ontdekken. De kunst is om het precies zo te 

doen dat de hond kan laten zien wat hij kan, passend bij 

zijn niveau. Daarom krijgt de pakwerker ook een beoor

deling van de keurmeester. Die wordt in zijn boekje 

bijgeschreven. Zo is er op een wereldkampioenschap de 

dag voorafgaand aan de wedstrijd een voorselectie van 

pakwerkers, uitgevoerd door de keurmeesters.  

Erg indrukwekkend vond ik de oefening waarbij de hond 

een object bewaakt als de geleider uit het zicht is. De 

hond staat in een dubbele cirkel (met kalk op gras 

getekend) en de pakwerker probeert, al dan niet met een 

attribuut in zijn handen, het object van de hond te ‘stelen’. 

Gesprek met twee vreemden Breedtesprong

Objectbewaking
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Op het moment dat de pakwerker te dichtbij komt, mag 

de hond hem aanvallen. Zodra dat de pakwerker dan 

weer uit de binnenste cirkel stapt, moet de hond loslaten. 

En dit zonder commando van de baas, die is immers uit 

het zicht. Alle honden deden dit perfect! 

Sociale honden

Dat de honden ook heel sociaal zijn, zag ik toen alles 

klaar was. Een klein meiske zag verderop haar moeder 

lopen met één van de honden die we een uurtje eerder 

als een flits achter een pakwerker aan hadden zien gaan. 

Meisje en hond wilden heel duidelijk heel graag naar 

elkaar toe en toen de kleine beentjes haar zover 

gebracht hadden, liep ze trots met de riem in haar handje 

samen met een heel tevreden Mechelaar naast zich, over 

het veld. 

Groeiende sport

Mondioring is internationaal, zeker in België en Frankrijk, 

een belangrijke FCIerkende sport. Er zijn ongeveer 24 

landen waar FCI Mondioring wordt beoefend. In Neder

land zijn er nog maar zo’n 40/50 beoefenaren, maar de 

verwachting is dat dit aantal zeker zal groeien. Het is 

belangrijk dat een sport met honden in de maatschappij 

past. Iets wat de zojuist door de Raad van Beheer 

benoemde Commissie Mondioring zeker onderschrijft. 

Celebrate
A LONG, 

HEALTHY LIFE 
WITH YOUR DOG

www.eukanuba.nl

LIVE LIFE WELL

SINCE 1969

Together

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

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

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.

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.

https://www.eukanuba.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
mailto:m.snip@raadvanbeheer.nl
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WSAVA-WEBINAR OVER ILLEGALE HONDENHANDEL

Op 25 mei jl. organiseerde het Animal Wellness 

and Welfare Committee van de World Small Animal 

Veterinary Association (WSAVA) een internationaal 

webinar over de illegale online handel in puppies. 

Voorzitter Hildeward Hoenderken nam namens de Raad 

van Beheer deel aan het webinar. 

In het webinar werd de huidige situatie geschetst in de 

verschillende Europese landen. Er werd ingegaan op de 

gevaren van de illegale importen voor de diergezondheid 

(insleep van bijvoorbeeld de ziekte van Parvo en Leptos

pirose) en volksgezondheid (introductie van onder 

andere Rabies en Brucella). 

In veel landen is er nauwelijks sprake van een goede 

identificatie en registratie (I&R) van honden, waardoor 

controle op de handel heel moeilijk is. Ook de handha

ving laat vaak te wensen over. Er werd op gewezen dat 

het nodig is dat nationale overheden duidelijke regels 

stellen en deze handhaven en dat veterinaire professio

nals hierbij een rol kunnen spelen.

Bekijk het webinar

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!

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 lande

lijk zo’n 130 deelnemende fokkers die hun hulp aan 

aspirantfokkers 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 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!
Deze campagne is een initiatief van:

https://www.youtube.com/watch?v=anslY-WKhAs
https://www.youtube.com/watch?v=anslY-WKhAs
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers
http://www.puppyverschillen.nl


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

 houden van rashonden

http://www.houdenvanhonden.nl
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ARTIKEL OVER CAMBRIDGE-TEST IN 
MAGAZINE ONZE HOND

In het glossy hondenmagazine Onze Hond dat eind juni verschijnt, vertellen we meer 

over de screening op BOAS bij kortsnuitige honden door middel van de Cambridge-

test. In het artikel komen twee fokkers van Mopshonden uitgebreid aan het woord 

over hun ervaringen met deze test. ‘Ze kijken naar de hele hond en het complete 

ademhalingsorgaan, dat verder reikt dan de neus.’ 

Lees het hele artikel in Onze Hond of op onze website 

RAADAR XL

46 | ONZE HOND 6 | 2021

Betrouwbaar beeld van conditie kortsnuitige honden

Nieuwe Cambridge-test
      op BOAS
September 2020 besloot de Raad van Beheer een licentie af te sluiten met Cambridge 
University voor een wetenschappelijk onderbouwde screening waarmee kortsnuitige 
honden kunnen worden beoordeeld op luchtwegproblemen – ook wel BOAS ge-
noemd. Men hoopt de Cambridge-test nog dit jaar in ons land beschikbaar te hebben. 

Cambridge University heeft de afgelopen tien jaar gezondheids-
onderzoek gedaan naar kortsnuitige honden. Dit leidde tot de 
ontwikkeling van een screeningmethode waarmee kortsnui-
tige honden kunnen worden beoordeeld op ademhalingspro-
blemen die bekend staan onder de naam BOAS (zie kader 
hiernaast). Tot op heden zijn via het programma ruim zeven-
honderd honden – tot nu toe uitsluitend Engelse en Franse 
Bulldoggen en Mopshonden –  gescreend. 
Cambridge breidt het onderzoek uit met nog eens dertien 
rassen: de Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, Cavalier King 
Charles Spaniel, Chihuahua, Bordeaux Dog, Griffon 
Bruxellois, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Maltezer, 
Pekingees, Dwergkeeshond en Shih Tzu. De Raad van Beheer 
wil graag aanhaken bij dit onderzoek, door in overleg met 
Cambridge University en de Engelse Kennelclub ook in ons land 
te werken aan de ontwikkeling van gevalideerde tests voor 
deze rassen, aldus bestuurssecretaris Jakko Broersma.

Mopshonden
Fokkers van Mopshonden Nicole Tolman (kennel Wild Pug’s 
Mopshonden) en Stephanie Buijs (kennel Of Les Intouchables 
Pugs) lieten begin 2020 zes van hun honden de Cambridge-test 
in Engeland doen. Waarom wilden zij dat? Nicole: “Omdat er 
in de loop van de jaren een inaccuraat, negatief beeld van de 

Tekst: Jan Dobbe | Foto’s: Queens Veterinary School Cambridge, Nicole Tolberg, Stephanie Buijs, Eye Dea 

Ervaringsdeskundigen Stephanie (links) en Nicole 
ontmoetten elkaar in 2018 op een show in Bleiswijk. 

DATA
D    G 
DUTCH

Raad van Beheer

‘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 Toursessie, een Youthevenement, een alge

mene 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 email naar  

communicatie@raadvanbeheer.nl. Alvast dank voor uw 

betrokkenheid!

Meer over Vlogs4Dogs leest u op  

www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs.

www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/oh-6-2021-raadar-xl-cambridge-test-boas.pdf
https://www.dutchdogdata.nl/
mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl
http://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
http://www.houdenvanhonden.nl/vlogs4dogs
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OP ZOEK NAAR EEN KEURMEESTER? GA NAAR 
KEURMEESTERS ONLINE!

Organiseert u voor uw vereniging een hondenevenement en bent u daarvoor op zoek naar goede, gecertifi

ceerde 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

UPDATE NIEUWE OPLEIDINGEN

Het is zomer en dat betekent dat er een pauze is voor opleidingen en examens. Juli en augustus zijn de 

rustmaanden. Voorafgaand aan deze periode hebben we er alles aan gedaan om de achterstallige examens in te 

lopen en dat lijkt aardig goed gelukt te zijn.

 

Op de valreep zijn er in het land diverse locatieexa

mens voor de Basiscursus Fokken en Houden van 

honden (BFH) afgenomen en ook het landelijk BFH 

examen kon doorgaan. Voor de examens voor de cursus 

Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is als oplossing 

digitaal examineren gevonden. Dit maakte het mogelijk 

dat alle kandidaten op de wachtlijst aan de beurt 

konden komen. En gelukkig maar, want na de zomer 

gaan er weer nieuwe cursussen van start.  

Meer informatie vindt u op de website 

‘RAAD HET RAS’ juni: barbet

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 juni is Barbet. 

Winnaar van deze maand is Hjalmar 

Stiens uit Purmerend. Hij heeft 

zijn 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. 

https://www.houdenvanhonden.nl/keurmeestersonline
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/
https://www.facebook.com/raad.vanbeheer
https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour]
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Houden van honden

VOOR DE AGENDA
In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data 

van vergaderingen, symposia, trainingen of andere 

verenigings zaken. 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.

OVER RAADAR
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. 

STUUR RAADAR DOOR...

...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten 

fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die 

op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)

hondenwereld.

SOCIAL MEDIA

Bezoek niet alleen onze website 

www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Face

bookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like 

en share onze berichten op Facebook.

16 oktober 2021:   Algemene Vergadering (uitslui

tend voor bestuursleden 

aangesloten verenigingen)

31 oktober 2021:   Dag van de Werkhond, locatie 

wordt later bekendgemaakt

4 december 2021:   Algemene Vergadering (uitslui

tend 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 keuring

sevenementen 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!

De Raad van Beheer steunt:

https://www.houdenvanhonden.nl/agenda
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/raadvanbeheer
http://www.houdenvanhonden.nl/agenda
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.royalcanin.com/nl
https://www.eukanuba.nl/
https://hulphond.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/petplan
https://www.houdenvanhonden.nl/fokkers-helpen-fokkers

