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Bezinning.

In deze tijd van onzekerheden moeten we tijd nemen voor een aantal zaken. Wellicht
heb je het al gemerkt doordat je een testmail kreeg. Er wordt gewerkt aan
verbetering van onze administratie. Dat is een beste klus en ik als digibeet kan
daarover eigenlijk niets zinnigs zeggen. Gelukkig zijn er onder ons die beter hebben
opgelet op school en die weten dus van de hoed en de rand. Ons leden bestand moet
natuurlijk steeds “up to date” zijn zo ook het bestand van cursisten. Best wel
moeilijk eigenlijk om dit zo accuraat bij te houden. Er zijn mensen die met hun hond
meerdere cursussen/trainingen volgen. Ook komt het voor dat het ene gezinslid de
ene cursus doet en een ander lid van de familie een andere cursus doet met dezelfde
hond. Ik begrijp het wel. Het kan zo maar zo gegroeid zijn. Je volgt een cursus, kunt
een keer niet en dan mag best een andere uit het gezin voor je invallen. Dat vinden
we allemaal wel goed. Maar als het structureel gaat worden, bijvoorbeeld door nog
een andere cursus te doen, dus twee verschillende personen met dezelfde hond dan
moet je volgens de letter van de reglementen wel ook ingeschreven staan als lid ( of
gezinslid). Of je kunt de cursus volgen als niet-lid. Je snapt dat dit nogal financiële
gevolgen heeft. Maar je kunt natuurlijk niet op andermans naam een cursus volgen.
We moeten daar wel alerter in zijn is ons nu gebleken. Als je van jezelf al weet dat
je niet geheel volgens de regels bezig bent bespaar je ons wat werk als je dit euvel
verhelpt. …..
Onlangs was het mogelijk om perenbomen te verkrijgen. Via een actie van o.a. de
gemeente konden gratis boompjes afgehaald worden. Dat hebben we ook maar
gedaan. Immers, onze geluidswal, veel bomen tussen veld en snelweg, missen we wel
degelijk. De gemeente gaat er geen nieuwe aanplant verzorgen dus alles blijft kaal of
gaat verwilderen. Nu staan er heel wat perenbomen. Ja ze zijn nog klein maar ach.
Laat ze maar groeien en wie weet, staan we in de toekomst ook nog peren te verkopen
om de kas te spekken.
Het veld ligt er belabberd bij. Nog nooit zoveel onkruid en mos gezien. Sinds de
kaalslag werd het steeds erger. Ik weet niet wat de oorzaak is maar er groeit meer
iets anders dan gras. Het liefst laten we alles omgooien, egaliseren en opnieuw
inzaaien. Ook dat loopt in de papieren natuurlijk en dan moet je wel kunnen werken op
de grond die dan nog ter beschikking is. Nu we twee velden hebben zou het mogelijk
kunnen. Maar….gelet de onzalige windmolenplannen van de gemeente lijkt het mij niet
verstandig om hierin te investeren. Dus ons best blijven doen om alles zo goed als
mogelijk te houden.
Trouwens, als je tijd hebt en je wilt je nuttig maken binnen de club. Kom dan eens
langs. Op woensdagmiddag wordt er altijd geklust op het veld. Als er gemaaid moet
worden ook al s ’morgens. Er is altijd wat te doen en misschien is het wel leuk om ook
eens op de grasmaaier te zitten ?
We zoeken ook nog versterking van het bestuur, beheer clubhuis en redacteur. Denk
echt dat jij een van deze zaken leuk vindt…... Nee, dat is geen vraag maar een
vaststelling. Doe mee en beteken wat voor onze club.
We moeten een Algemene Ledenvergadering houden. Dat zal ook middels Zoom
gebeuren waarschijnlijk. Je wordt hiervan tijdig op de hoo ogte gebracht.
Timo
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Entreekosten (eenmalig)
Per kalenderjaar:
- Lid
- Ondersteunend lid
- Gezinslid

0570 - 635756

€ 10,€ 60,€ 25,€ 25,-

Wijzigingen in het lidmaatschap zelf aangeven.
Opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.

Cursuskosten:
Leden
• Gedrag & Gehoorzaamheid (pup,A,B,C) € 18,• Obedience B, I,II, III
€ 18,• Individuele begeleiding (na intake)
€ 18,• Verkorte puppencursus (7 lessen)
€ 10,• Ringtraining
€ 5,• Agility, A-cursus (beginners)
€ 22,• Agility, gevorderden
€ 22,• Agility, wedstrijdgroep
€ 22,• Jachthonden dummytraining
€ 19,• Hoopers
€ 22,-

Niet Leden
€ 64,n.v.t.
€ 64,€ 34,€ 7,€ 66,€ 66,n.v.t.
€ 66,€ 66,-

Brexit:
nieuwe regels voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk is definitief uit de EU. Er zijn op het laatste moment
nog nieuwe afspraken gemaakt. Zo is er geen rabiësbloedtest nodig wanneer u
met uw huisdier vanuit het VK (terug) naar de EU wilt reizen.
Toch is er een aantal zaken veranderd die gevolgen hebben voor het reizen met
huisdieren van en naar het Verenigd Koninkrijk.
Zo verandert de geldigheid van het dierenpaspoort. Het Verenigd Koninkrijk
(VK) bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Wilt u uw hond
vanuit de EU meenemen naar deze landen, dan is nodig: een chip, geldige
rabiësvaccinatie en het EU-dierenpaspoort.
Daarnaast is ook een behandeling tegen lintworm verplicht, door uw dierenarts
uitgevoerd en ingeschreven in het dierenpaspoort.
Wilt u met uw hond terug vanuit het VK naar de EU, dan gelden de eisen van
een chip, rabiësvaccinatie en een geldig reisdocument, dat wil zeggen een EUdierenpaspoort of een gezondheidscertificaat dat is afgegeven door de
officiële autoriteit van het VK. Koopt u een hond of kat in Engeland, Schotland
of Wales en reist u daarmee naar de EU, of reist u met meer dan vijf dieren
vanuit een van deze landen naar de EU? Dan mag dat alleen per vliegtuig!
Geldigheid EU-dierenpaspoort.
Het VK mag geen EU-dierenpaspoorten meer uitgeven. Naar het VK mag u nog
wel met een EU-dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021.
Dat paspoort mag echter NIET worden gebruikt om terug naar de EU of naar
Noord-Ierland te reizen! Heeft uw dier nog een EU-dierenpaspoort dat is
uitgegeven in het VK en wilt u met uw dier naar het VK reizen en weer terug,
vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU-dierenpaspoort voordat u gaat
reizen.
Sinds 1 januari 2021 mag een dierenarts in Engeland, Schotland of Wales de
rabiësvaccinaties niet meer in het Europees dierenpaspoort zetten. Wordt uw
huisdier na 1 januari in een van deze landen gevaccineerd tegen rabiës en wilt u
terug naar de EU? Dan moet uw dier met een gezondheidscertificaat naar de
EU reizen.
Aparte status Noord-Ierland.
Hoewel Noord-Ierland behoort tot het Verenigd Koninkrijk, blijven hier tot 1
januari 2025 de EU-regels gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor
reizen van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) naar NoordIerland een hond (opnieuw) behandeld moet worden tegen lintworm. Andersom
hoeft dat voor zover bekend niet. Een dierenarts uit Noord-Ierland mag, in
tegenstelling tot een dierenarts uit Engeland, Schotland of Wales, wél
rabiësvaccinaties bijschrijven in het Europees dierenpaspoort. Lees meer op de
website van het LICG

Heb je kopij ? Het adres van de redactie is vooralsnog
voorzitter@kcdeventer.nl
Er wordt uitgezien naar jouw bijdrage.

Het boek dat je moet hebben.
Alle oefeningen op duidelijke
wijze uitgelegd. Plezierig te
lezen.
Betaal € 19,95 op
NL57 RABO 0310 4158 10
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Kadoo tip !

Hond met een missie; de reddingshond.
Wat doet een reddingshond?
Reddingshonden zijn de belangrijkste schakels, en daardoor onmisbaar, bij
het zoeken naar vermiste personen. Ze zijn zowel overdag als ’s nachts en bij
elk weertype inzetbaar. Ieder persoon geeft voortdurend microscopisch kleine deeltjes af, die het de hond, op grond van zijn enorm ontwikkeld reukvermogen, mogelijk maakt een vermist persoon te lokaliseren. De honden verwijzen door te blaffen of te bringselen in de vlakte, te krabben en blaffen op
het puin en blaffen of waterhappen op water.
Welke honden zijn geschikt?
De honden (zoals herders, retrievers en ook kruisingen) zijn speciaal voor dit
werk uitgezocht, waarbij de nadruk ligt op het apporteren en het sociale karakter van de hond. De buitdrift is zeer belangrijk tijdens de opleiding van de
jonge hond, door de koppeling van buit en slachtoffer gaat de jonge hond een
geurbron zoeken. Hierdoor zal de hond, eenmaal gereed als reddingshond,
reageren op geurstromen die door de wind worden vervoerd. De honden zoeken dan ook alleen liggende, zittende of hangende personen of geurpunten op
het water of in het puin.
Hierdoor kunnen andere hulpdiensten, zoals politie of brandweer gewoon hun
werk blijven doen. Om de honden continu inzetbaar te houden is een voortdurende training bij de RHWW noodzakelijk. Er wordt getraind op het gebied
van vlakte-zoeken, puin-zoeken en het lokaliseren van drenkelingen. Vooral
voor deze laatste activiteit wordt de RHWW veel gevraagd. Overigens zijn de
honden “normale” huishonden en eigendom van onze leden.
De inzetleider
Deze persoon heeft binnen het inzetteam een zeer belangrijke taak. Hij leidt
de gehele inzet en neemt op bepaalde momenten beslissingen waar het inzetteam zich aan moet houden. De veiligheid van de honden en die van de leden
staat daarbij bovenaan. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale
inzet en is daarbij het aanspreekpunt voor de andere discipline of opdrachtgever. Ook bij een briefing zal hij het woord voeren om het geheel ordelijk te
laten verlopen. In overleg met de betreffende discipline zal een zoekplan worden gemaakt.

De reddingshondengeleider
De reddingshondengeleider wordt binnen de RHWW opgeleid om met de hond
onder wisselende omstandigheden te werken en als reddingshondenteam te
fungeren binnen het inzetteam.
De geleider moet zich kunnen schikken naar de beslissingen van de inzetleider
en vooral kunnen samenwerken met de andere leden van het inzetteam. Tevens
zal de geleider kennis moeten hebben van zoekmethodes, moderne africhtingmethodes, kennis betreffende instortingen, kaart- en kompas lezen, levensreddende handelingen, het omgaan met communicatiemiddelen zoals portofoon
en GPS. Maar ook is het van belang op de juiste wijze om te gaan met een
Plaats Delict (PD).

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit leden met een brede kennis en ervaring. Zo zijn
er leden die onder andere hun deskundigheid op het gebied van; waterstromingen,
duiken, klimmen, bootvaren, en andere outdoor activiteiten maar ook het werken
tijdens grootschalige hulpverleningsacties, bij de RHWW in praktijk brengen. Ook is
een aantal leden van de RHWW gespecialiseerd in sporenkunde of Man Tracking. Het
ondersteuningsteam verzorgt ook andere ondersteunende activiteiten zoals; het
opzetten van een commandopost, het verzorgen van de logistiek, het vormen van een
veiligheidsteam, en zij zullen optreden als begeleider voor de reddingshondenteams
tijdens inzetten.
Onze instructeurs
De RHWW heeft meerdere instructeurs binnen haar gelederen die aankomende
reddingshondenteams opleiden tot inzetbare teams. Ook wordt door hen de stof
voor het theoretische deel van deze, in totaal ruim twee jaren durende, opleiding
verzorgd.
Daarnaast wordt onder leiding van de RHWW-instructeurs wekelijks getraind onder
zeer uiteenlopende situaties en omstandigheden en bovendien telkens op
verschillende locaties. Zodoende kunnen enerzijds voortdurend vaardigheden verder
ontwikkeld en anderzijds ook de meest ervaren combinaties ten allen tijden scherp
gehouden worden. Onze instructeurs zorgen er daarbij voor dat de geleiders en hun
honden altijd weer uitzien naar de volgende training!

De St. Reddingshonden RHWW is opgericht in 1989 en is een (non-profit)
vrijwilligers organisatie die zich bezig houdt met het opsporen van vermiste of
bijvoorbeeld onder puin bedolven personen.
=============================================================================

We hebben afscheid genomen van bestuurslid Joke van ‘t Veld. Zij
was lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het beheer van het
clubhuis. Daarnaast verzorgde zij de redactie van dit blad, sinds april
2017. Door haar drukke werkzaamheden in de zorg zag ze geen kans
meer om deze taken naar behoren in te vullen.
Dat begrijpen en respecteren we hoewel we het erg jammer vinden.
Als lid van onze vereniging deed zij haar plicht door ook een periode
de “kar te trekken”.
Uiteraard ging het afscheid gepaard met een welverdiend bloemetje.
Joke, bedankt

NIEUW IDENTIFICATIE- & REGISTRATIESYSTEEM HOND (I&R)

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.
In de loop van 2021 komen hier regels bij. Hier alvast de belangrijkste punten
op een rij.
De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere
controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan
worden aangepakt.
In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie
de hond een chip en paspoort kreeg.
Informatie voor fokkers en importeurs
Hoe het nu is:
Fokkers en mensen die een hond importeren, laten hun honden chippen door de chipper. De registratie van hun honden doen zij zelf bij
een aangewezen databank, zoals de Databank Honden. Honden in Nederland
hebben alleen een dierenpaspoort nodig als zij naar het buitenland gaan.
Hoe het straks wordt:
Fokkers en importeurs registreren zichzelf eenmalig
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij krijgen dan een
Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
Dit geldt ook voor particuliere hondenhouders die één keer een nestje hebben
of mensen die eenmalig een hond importeren. Een particulier krijgt dan een
Uniek Baasjesnummer (ook UBN). Hieraan zijn kosten verbonden.
Heeft u als bedrijfsmatige fokker/ importeur al een UBN? Dan kunt u gewoon
dat nummer gebruiken. Een UBN is nodig om de hond te registreren.
Zorg daarom dat u uw UBN straks bij de hand heeft als u uw hond(en) door de
chipper laat chippen. De chipper registreert de chip bij de RVO. Als fokker
registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal, bijvoorbeeld
Databankhonden.nl. Ditzelfde doet u met het chipnummer van de moeder.
Het hondenpaspoort, uitgegeven door dierenartsen, wordt voor alle honden verplicht.
Informatie voor kopers van honden.
Hoe het nu is:
Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen databank, bijvoorbeeld Databankhonden.nl. Wijzigingen geeft de nieuwe
houder allemaal door aan de databank. Denk aan adreswijzigingen, vermissing,
export of het overlijden van de hond. Als koper mag u alleen een hond kopen
met een chip en registratie.
Hoe het straks wordt:
Koop alleen een hond met een chip, registratie én
een officieel dierenpaspoort.
Informatie voor chippers
Hoe het nu is:
De chipper chipt de hond.
Hoe het straks wordt:
De chipper moet bij de RVO ingeschreven staan.
Iedere chipper registreert zich direct bij de RVO. De chippers van de Raad van
Beheer worden uiteraard ook geregistreerd. Alleen geregistreerde chippers
mogen een chip inbrengen. En alleen met een registratie ontvangt de chipper
microtransponders (chips) van een goedgekeurde leverancier. De chipper registreert het chipnummer van de hond bij een aangewezen portaal, bijvoorbeeld
databankhonden.nl. Hiervoor heeft de chipper het UBN van de houder nodig.

Aangewezen databanken
De databank gaat voortaan ‘portaal’ heten. Bij een portaal registreert u
verplicht uw hond. De RVO heeft daarom meerdere portalen aangewezen waar
hondenhouders terechtkunnen. De Databank Honden van de Raad van Beheer
(www.databankhonden.nl) is één van de erkende portalen.
Met de portalen heeft RVO afspraken gemaakt. Elk portaal zorgt er
bijvoorbeeld voor dat uw gegevens veilig zijn. Alle gegevens gaan regelrecht
vanuit de portalen naar de centrale databank van de RVO. Zo heeft de
overheid informatie van alle honden in Nederland.
Hoe het nu is:
Databanken bewaren gegevens van hondenhouders. Zij
geven de gegevens die nodig zijn aan de RVO door.
Hoe het straks wordt:
Databanken gaan portalen heten. De gegevens van
hondenhouders worden dan direct aan de RVO doorgegeven.

Heeft u vragen over de registratie van honden? Neem dan contact op met
Databank Honden. Of kijk op de website van het Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren (LICG) of de website van RVO.
Bron: Raadar

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
#MarktplaatsBedankt de impulsaankoop van pups aan de kaak stelt.
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 PuppyExpress kregen geen hondje. Wel
kregen zij informatie toegestuurd over illegale puppyhandel en een wegwijzer
om Nederlandse broodfokhandelaren te herkennen.

Het begin is er.
Rijkswaterstaat heeft dan wel
gezorgd voor nieuwe aanplant
tegen de helling op van de snelweg, maar voordat dit een echte geluidswal is zal het wel
even duren.
Via de gemeente was er een
actie waarbij je perenbomen
kon afhalen. Niets is ons te dol
dus ook wij aan de slag met
perenbomen. Er staat al een
hele rij, net buiten het hek.
En nu maar laten groeien natuurlijk. Veel geluid zullen ze
niet tegenhouden maar hopelijk gaan ze wel de lucht in en
krijgen we weer wat schaduw
als het straks weer zo enorm
heet gaat worden.
En als het helemaal meezit
staan we straks ook nog op de
markt als verkoper van peren…..

Omdat het veld er zo slecht bij ligt moet er natuurlijk wel wat aan worden
gedaan. In de gemeente Deventer was er een actie waarbij je compost kon
ophalen. En ja, als het gratis is dan zijn wij er bij natuurlijk. Nu alleen nog
eventjes verspreiden over het veld…..

Gouden tip van LICG bij zoektocht naar een puppy.
Bij het huisdierenpopulatie-onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie
Gezelschapsdieren (NVG) en brancheorganisatie Dibevo, blijkt dat het aantal
huisdieren in ons land sinds het begin van de coronacrisis flink is toegenomen.
De hondenpopulatie steeg van 1,5 miljoen naar 1,9 miljoen.
Er zijn dusdanig veel Nederlanders op zoek naar een pup dat de vraag groter
is dan het aanbod.
Het wordt zo voor aspirant-pupkopers steeds lastiger om foute fokkers en
handelaren te onderscheiden van de “goeden”.
Om die reden heeft het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren
(LICG) een “Stappenplan Puppy via internet” gelanceerd.

Dit stappenplan moet het voor aspirant-pupkopers gemakkelijker maken om
foute fokkers en handelaren te vermijden. Het plan geeft informatie over
het checken van de aanbieder en hoe je het best contact opneemt met een
aanbieder. Verder omvat het een puppychecklist en geeft het tips voor een
eerste bezoek aan de fokker.
De laatste, zesde stap heet “bedenktijd” en is een gouden tip.
“Dit is de moeilijkste stap”, aldus het LICG, ’Laat je niet verleiden om tijdens
het eerste bezoek een pup mee naar huis te nemen.
Ga naar huis zonder pup een denk er thuis nog eens rustig over na. Zet alles
op een rijtje, ga na of je het eens bent met alle afspraken en beslis of deze
pup echt geschikt voor jou is.

Het stappenplan van het LICG is te downloaden via
www.licg.nl/honden/stappenplan-puppy-via-internet

Gezocht:
nieuwe redacteur voor het
clubblad. Wil jij achter de
schermen je steentje bijdragen aan de KC Deventer, ben
je handig met de computer en
vind je het redigeren of
schrijven van teksten leuk?
Grijp dan nu je kans en word
redacteur van het clubblad van KC Deventer.

Agenda

Start opleidingen: 7 april
Examen

10 juli

vakantieperiode
Start volgende cursus 27 aug

We mogen weer.
Dat betekende enorm veel werk. De groepen worden kleiner dus heb je twee keer zoveel instructeurs nodig. Met kunst en vliegwerk gaat het lukken. DANK aan allen die extra werk deden, doen en
gaan doen

Al jaren een begrip in de bloemenwereld
Flora 42
7422 LS Deventer

0570 654298
bloembinderij@benstempher.nl
www.benstempher.nl

VOORDELEN STAMBOOMHOND ALS REACTIE OP GROEIENDE VRAAG
NAAR PUPS TIJDENS CORONA
Half november gaf Raad van Beheer-directeur Rony Doedijns een interview aan het Noordhollands Dagblad over de enorm toegenomen vraag naar
pups tijdens corona.
Zo kreeg hij de kans om de positie van stamboomhonden ten opzichte van
de malafide fokkerij en handel uit het buitenland uiteen te zetten. Rony
Doedijns in het Noordhollands Dagblad: ‘Dat mensen een impulsaankoop
doen is niet nieuw, maar sinds corona is de vraag naar puppy’s en kittens
toegenomen. Op sociale media zijn de puppyprijzen verdubbeld.
Voor stamboomhonden is het wettelijk goed geregeld: er zijn gezondheidsscreenings, gedragstests voor bepaalde rassen, en fokreglementen.
Maar er komen ook vrachtwagens vol puppy’s legaal en illegaal Nederland
binnen, met name uit Oost-Europa. Die zijn vaak onder erbarmelijke omstandigheden gefokt. In heel veel gevallen gaat dat niet goed. Er ontstaan
problemen met de socialisatie of de gezondheid van het dier.
Soms krijgen de honden in het buitenland al een Nederlandse chip, zodat
het lijkt alsof ze uit Nederland komen. De overheid is er wel mee bezig,
maar het is dweilen met de kraan open.
Realiseer je dat wanneer puppy’s meteen op voorraad zijn, er iets niet
klopt. Bij een verantwoordelijke fokker kom je op een wachtlijst. Als je
langsgaat, let er dan op dat je ook de moederhond ziet, dat die het naar
haar zin heeft, de pups in een prikkelrijke omgeving zitten, er goed gevoed uitzien en een glansrijke vacht hebben.’

BIJZONDERE PRIJZEN TE WINNEN TIJDENS WORLD DOG SHOW
2020/2022!
Er worden in 2022 twee World Dog Shows georganiseerd: één in Madrid
(Spanje) en één in Sao Paolo (Brazilië).
Daar wordt dan gestreden om de felbegeerde FCI World Winner-titel
voor 2020 en 2022.
Wegens het 111-jarig bestaan van de FCI in 2022, krijgen honden die op
beide shows FCI World Winner worden, eenmalig en exclusief de titel
‘FCI Hond van het jaar 2022’, ‘FCI Junior Hond van het jaar 2022’ en ‘FCI
Veteraan Hond van het jaar 2022’ toegekend.
De nationale kennelclubs van Spanje (RSCE) en Brazilië (CBKC) mogen in
2022 de FCI World Dog Show van respectievelijk 2020 en 2022 organiseren. De FCI World Dog Show 2020, die van 17 tot en met 20 december
zou plaatsvinden in Madrid, werd wegens het coronavirus uitgesteld tot
2022.
Zo wordt 2022 een heel bijzonder kynologisch jaar! Binnenkort zullen de
precieze data van beide evenementen bekend worden gemaakt.
OVER RAADAR
Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van Beheer. Ook gratis te
lezen op iPad of Android, te downloaden via App Store Apple en Android
Store. Aanmelden voor de nieuwsbrief via www.houdenvanhonden.nl/
raadar. Daar vindt u tevens alle voorgaande edities van Raadar.

Waar blijven jullie
nou ????

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid uw reclameboodschap kenbaar te maken
op een reclamebord (of spandoek), dat goed zichtbaar langs het terrein zal
worden geplaatst. (dit bord dient u wel zelf te laten vervaardigen) Daarnaast
bestaat de mogelijkheid te adverteren in ons tweemaandelijks verschijnend
clubblad. Dat ontvangen niet alleen leden. U treft het ook aan bij de dierenartspraktijken, uiteraard bij onze adverteerders en de erkende kynologenclubs door heel het land. Ook op onze site is dit blad geplaatst. Uiteraard kunt
u ook sponsor zijn van te houden evenementen als een “open dag” of landelijke
wedstrijden. Tal van mensen uit de regio en van ver daar buiten komen naar
ons toe.
Voor een werkelijk gering bedrag per jaar kunt u uw boodschap onder de aandacht brengen van velen. De kosten per jaar van een reclamebord zijn € 110
per vierkante meter.(hoogte 1m) Een paginagrote advertentie in ons clubblad
kost € 125,-, een halve pagina € 80,- .

Maagdelijk
wit.
Zo lag het
veld er bij
tijdens die
twee weken
durende
winter.
We hadden
toch wat
vorstschade
jammer
genoeg. Zo
was onder
andere de
waterleiding
kapot. Nooit
eerder
gebeurd maar
de problemen
zijn
verholpen

Welkom op ons veld!
Dit zijn de spelregels om veilig te kunnen trainen met elkaar in coronatijd

Was thuis je handen met water en zeep voor en na de les.

Kom alleen.
Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les en ga na de les direct
weer naar huis.

Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van andere personen.

Houd je aan de aangegeven route voor het betreden en verlaten van het veld.
Blijf niet staan binnen 15 meter voor of achter een in- of uitgang.

De kantine is helaas voorlopig gesloten.

Haal elkaars hond niet aan.

Desinfecteer je handen voor en na het klaarzetten van spelmateriaal.
Zorg ervoor dat er maximaal 1 persoon tegelijkertijd in het materiaalhok is.

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft.

Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte
Samen houden we het veilig!

