




 

 

 

 

 

Op het moment dat jullie dit magazine krijgen is het vakantie op de kc. De velden zijn in onderhoud en 
kunnen niet worden gebruikt. In deze periode kunnen onze vrijwilligers ook eens iets voor zichzelf doen. 
Iedereen die op vakantie is, hele fijne tijd toegewenst en mooi weer. 

 

Inmiddels hebben we aan het verzoek van de laatste algemene ledenvergadering gehoor gegeven en 
proberen we ons hele terrein rookvrij te houden. Iedereen die zich daaraan houdt, willen we bij voor-
baat danken. Alleen op vrijwillige basis kunnen we dit bereiken. Op twee plaatsen hangen borden om je 
te helpen herinneren dat het terrein rookvrij is en aan het hek buiten, hebben we een asbak opgehan-
gen, zodat niet alle peuken voor de ingang komen te liggen. 

 

De eerste uitdaging werd het rookvrije beleid van de flyball wedstrijd van zondag 18 augustus. Dat was 
weer een groot evenement met twee ringen en veel teams die elkaar bestrijden. Vorig jaar werd het 
eerste team van ons Nederlands kampioen. We zijn benieuwd hoe ze het er dit jaar vanaf brengen. 

 

Wat zeker al achter de rug is, is het Youth kamp van de Raad van Beheer op onze accommodatie. Van 6 
tot 8 augustus was de trainingshal omgetoverd tot een grote slaapzaal. Jeugd uit het hele land met hun 
honden hebben zich daar kostelijk vermaakt. De Raad had diverse workshops en andere evenementen 
voor hen georganiseerd, zodat de kinderen zich geen moment hoefden te vervelen.  

 

In september gaan we eerst onze vrijwilligers bedanken met een gezellig etentje in middeleeuwse sfeer. 
Op 14 september vieren we dan dat de KC 100 jaar bestaat. In de middag met een receptie en in de 
avond met een groots opgezette feestavond. De jubileumcommissie is er maar druk mee. 

 

We hopen jullie allemaal te zien op de receptie en/of de feestavond. Laten we er met zijn allen iets van 
maken dat nog lang in de herinnering zal blijven. 

 

Het bestuur. 



http://www.hondenuitlaatservices.org/beoordelingen-hondenuitlaatservice/l-2/lunas-legacy


 

 

Op 6,7 en 8 augustus was er voor de vierde keer het Raad van Beheer Youth  zomerkamp bij 

onze club. Inmiddels vormen wij met de Youth commissie een geoliede machine en hebben 

we een prettige samenwerking. Ik moet ook zeggen dat we er weer erg naar uit keken. Drie 

dagen genieten van de jeugd en hun honden. Dinsdag mochten we als eerste Hugo 

Stempher welkom heten. Hugo is jaren bestuurslid geweest bij de Raad van Beheer en had 

de Youth in zijn portefeuille. Iets wat hij al vier jaar met heel veel passie deed.  Afgelopen  

juni is hij afgetreden maar hij wilde dit kamp toch niet missen. Het is weer eens heel iets   

anders als de trainingshal omgetoverd wordt tot een grote slaapzaal. Het was weer drie     

dagen druk maar wat is het toch heerlijk om de jeugd aan het werk te zien. Dit jaar waren   

er naast de bekende onderdelen zoals agility, dogdance en hoopers ook een aantal nieuwe 

workshops en demo’s.  Zo was er grooming, speuren, corsing en een  workshop van het 

KNGF, zodat de jeugd kon ervaren hoe het is om blind te zijn. Ik kan niet anders zeggen dan 

dat we weer terug kunnen kijken op  een paar fijne dagen! Alle vrijwilligers die geholpen 

hebben willen wij hartelijk danken. Op de volgende pagina’s een foto impressie van het     

zomerkamp. 



 





 



 
Clicker-training: dolfijntraining voor je hond 

Bijna iedereen is wel eens naar een dolfinarium geweest of heeft toch minstens een dergelijke show op televisie 
gezien. Om de paar uur werken de dolfijnen daar een prachtig programma af met hoge sprongen en buitelingen, 
onderdelen waarbij een groep de sprongen precies tegelijk uitvoert en de dieren leuke grapjes uithalen met de 
trainer en het publiek. Wat mij altijd opvalt, is het plezier dat er bij de dieren van afstraalt. Hoe werden hen al die 
oefeningen aangeleerd? Je raadt het al: met clicker-training. 

Om te kunnen overleven in de natuur is het voor dieren noodzakelijk om zich aan te passen aan hun steeds veran-
derende omgeving. Daarom leren dieren van de gevolgen van hun acties. 
Als een dier iets doet dat wordt gevolgd door iets plezierigs, is de kans 
groot zijn dat hij het opnieuw zal doen. Andersom zal het dier, als zijn ac-
tie wordt gevolgd door iets onplezierigs, dat gedrag minder vaak of zelfs 
niet meer herhalen. Dit zijn algemeen geldende leerregels.  

De clicker-methode concentreert zich op de op beloning georiënteerde 
kant, die aangeduid wordt met positieve versterking. 

De clicker 
 

Karakteristiek voor de clicker-methode is natuurlijk de clicker zelf. Dit apparaatje is een robuuste uitvoering van 
wat vroeger ook wel een ‘kikkertje’ werd genoemd en brengt een klikgeluidje voort. Door dit geluidje steeds te la-
ten volgen door een beloning (meestal een voertje, maar andere soorten beloning zijn ook mogelijk en zelfs wense-
lijk), wordt het een geconditioneerde versterker. Het dier weet dan dat als het dat geluidje hoort, er voor hem iets 
leuks gaat gebeuren. Als je nu steeds op het moment dat de hond gaat zitten klikt en vervolgens beloont, leert hij 
dat gaan zitten leuke gevolgen heeft. Hij associeert het moment van de klik met de beloning, niet het moment dat 
hij de daadwerkelijke beloning (de primaire versterker) krijgt. 

Maar waarom dan een geconditioneerde beloner? Het nadeel van het direct toedienen van bijvoorbeeld een voer-
tje, is dat je vaak te laat bent met belonen. De meeste beloningen zijn op een afstandje bovendien onbruikbaar. 
Een clicker heeft enorme voordelen bij het juist timen van je beloning. Dat komt doordat het signaal zo kort en 
uniek is. Dat is niet alleen voor de hond zeer duidelijk, ook de baas merkt veel beter of hij te vroeg of te laat is dan 
wanneer hij met de stem beloont. Bovendien is het apparaatje op (gehoors)afstand te gebruiken. 

Clicker-training is niet alleen en uitsluitend mogelijk met een clicker. Een andere geluidje, een tongklak of een fluit-
signaal (dolfijnen) bijvoorbeeld, of een lichtsignaal, of een gebaar – er is van alles mogelijk. De clicker zelf heeft de 
volgende voordelen en eigenschappen: 

• Kort geluid: hiermee is het mogelijk precies een bepaald gedrag te markeren. Bij een langer geluid 
(bijvoorbeeld “goed zo”) kan de hond al drie verschillende gedragingen hebben vertoond voordat het geluid is 
afgelopen. 

• Uniek geluid, in tegenstelling tot onze stem, die we de hele dag gebruiken voor allerlei (voor de hond) onzinnig 
gebabbel. Hierdoor is een woord voor hem moeilijk herkenbaar, zelfs als het op een andere toon wordt uitge-
sproken. 

• Door deze twee eigenschappen ontstaat een duidelijke informatie-overdracht: “DIT gedrag is goed”. 

• Op afstand te gebruiken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voertje geven, wat op een meter afstand al 
onmogelijk goed te timen is. 

• Het markeert het einde van de oefening. Na de klik is de oefening dus afgelopen. Na het voertje kan de hond 
de volgende klik proberen te verdienen. 

• Gemakkelijk te bedienen. 

• Klein en hanteerbaar. 
Het is een brugsignaal: het geluidje legt het verband en overbrugt de tijd tussen het goede gedrag en de eigenlijke 
beloning. Bij een beetje gevorderde honden heb je na de klik de tijd om een voertje uit je zak te halen. 



Niet alleen voor de hond 
 

Clicker-training niet alleen geschikt voor honden. Het wordt bij ontelbare diersoorten met succes 

gebruikt. Onder andere bij paarden, ezels, ratten, vissen, fretten, katten, en zelfs bij mensen. Bij 

dolfijnen wordt het inmiddels het langste als standaard- trainingsmethode toegepast, maar dan 

met fluitjes in plaats van clickers. 

Een dolfijn is moeilijk te straffen of te dwingen, hij zwemt gewoon weg. Heb je toch een manier 

bedacht? Dat heeft een dolfijntrainer helemaal niet nodig! En denk nu niet dat dolfijnen veel ge-

makkelijker te trainen zijn dan honden: volgens trainers die beide diersoorten onder handen hebben gehad, is eerder het 

tegendeel waar. Hoe kan het dan toch dat die dieren meerdere keren per dag van die schitterende voorstellingen geven? 

 

Shaping 
 

Eén kenmerk van clicker-training is het gebruik van “shaping”. Dit wil niets anders zeggen dan dat een gedrag in heel kleine 
stapjes wordt aangeleerd, vaak beginnend bij een gedraging die het dier uit zichzelf al vaak uitvoert. Als het dier het gedrag, 
dankzij de versterkingen, duidelijk vaker gaat uitvoeren, wordt er vervolgens pas geklikt als het gedrag iets meer op de uit-
eindelijke oefening lijkt: de eisen worden steeds ietsjes opgeschroefd. Ook in de traditionele hondentraining worden oefe-
ningen wel in stapjes aangeleerd, maar bij shaping zijn de stapjes véél kleiner. Dat moet ook wel, want het dier moet steeds 
zelf redelijk gemakkelijk kunnen achterhalen wat de volgende stap inhoudt door te experimenteren. Immers, nergens leer 
je zo snel en zo grondig van als uit eigen ondervinding. Maar als de leerstappen te groot zijn, lukt dat gewoon niet of slechts 
heel moeizaam, waardoor de training een enorm frustrerende bezigheid wordt voor trainer èn dier. 

Zo zal een niet-getrainde dolfijn nooit spontaan door een hoepel op 3 meter hoogte springen. Zelfs de kans dat hij dat op 
een halve meter doet, is uiterst gering. Sterker nog, de kans dat een dolfijn ònder water door die hoepel zal zwemmen, is 
erg klein. Een dolfijntrainer beloont de dolfijn dan ook al als hij richting de hoepel zwemt. Als hij daarvoor op dat moment 
beloond wordt (fluit+vis), zal hij dat gedrag nog eens herhalen, waarvoor hij dan weer versterkt wordt, waardoor hij het nog 
vaker zal herhalen. De volgende stapjes zijn simpel: de eisen worden langzaam opgeschroefd, zodat de dolfijn steeds dichter 
bij de hoepel moet komen om zijn fluit+vis te verdienen. Als hij uiteindelijk door de hoepel zwemt, wordt deze vervolgens 
steeds hoger gehangen. De dolfijn wordt steeds beloond als hij erdoorheen gaat… en zal tenslotte met gemak door een hoe-
pel op 3 meter hoogte springen. 

Op papier lijkt dit misschien een erg langdurige aanpak, maar in de praktijk gaat het, zeker bij een wat ervaren clicker-dier, 
razendsnel. Karen Pryor, die clicker-training in de Verenigde Staten bekend heeft gemaakt, is het vaker binnen een kwartier 
gelukt om een dolfijn op deze manier te leren door de hoepel te springen. Ook volgens veel hondentrainers die zowel 
“gewoon” als met de clicker- methode hebben getraind, gaat het minstens even snel, vaak zelfs veel sneller. En bovendien 
hebben zijzelf en de hond er veel meer lol in. 

Op deze manier zijn heel complexe gedragingen aan te leren. Een praktijkvoorbeeld hiervan is een onhandelbare, zelfs voor 

mensen gevaarlijke olifant, die leerde zijn voet rustig door een gat in de muur te steken en de voet daar te houden terwijl 

het eelt van zijn voeten werd bijgeschaafd. Doordat 

het dier niet kon worden benaderd, was het eelt hele-

maal doorgegroeid. Een leuke bijkomstigheid was dat 

de olifant als gevolg van deze training heel wat pretti-

ger in de omgang werd, waarschijnlijk door de ver-

trouwensband die deze trainingsmethode vaak tussen 

trainer en dier schept. 

Een ander voorbeeld is dat inmiddels paarden, katten 

en zelfs cavia’s is geleerd om te apporteren. Hoeveel 

moeite hebben sommige honden hiermee soms om 

dit te leren! 

 

 



 

. 

 

Eerst het gedrag 
 

Een andere eigenschap van clicker-training is dat niet tegelijk met de oefening een commando wordt aangeleerd. Het dier leert 
eerst stapje voor stapje het gedrag. Pas als hij de uiteindelijke oefening goed beheerst, wordt een commando toegevoegd.  

De reden hiervoor is dat het erg moeilijk is twee dingen tegelijk te leren. Dat heb je zelf vast ook wel eens ervaren. Voor mij was 
het tijdens dansles vaak onmogelijk om tegelijk het voetenwerk èn de armbewegingen onder de knie te krijgen. Dat lukte me pas 
als beide bewegingen apart werden geoefend. Als het met beide op die manier goed ging, werd het later weer aan elkaar gekop-
peld. Sneller èn minder frustrerend. 

Voor de hond is mensentaal iets totaal onbegrijpelijks, waar hij slechts zo nu en dan een bekende klank uit weet te halen. Voor 
hem is het leren van een commando in de mensentaal dan ook heel moeilijk (daarentegen zijn honden meesters in het oppikken 
van lichaamstaal), en slecht te combineren met het aanleren van een nieuwe oefening. En nu zou je de hond natuurlijk wel direct 
een commando kunnen proberen aan te leren – maar een commando zonder gedrag is een beetje nutteloos! 

Straf wordt bij de clicker-methode niet gebruikt. De reden daarvoor is niet teerhartigheid, maar het feit dat er in verreweg de 

meeste gevallen oplossing voorhanden is. Bovendien heeft straf behoorlijk nadelige bijwerkingen, waarvan sommige direct te zien 

zijn, maar andere pas op de langere termijn aan de oppervlakte komen. 

Hond werkt actief mee aan training 
 

Bij clicker-training gaat het erom dat de hond werkt omdat hij dat wil. Je laat de hond namelijk werken voor iets dat hij graag wil 
hebben of doen. Je geeft hem een grote kans (± 80%) om te slagen. Als iets hem steeds niet lukt, geen nood: dan maak je het iets 
makkelijker voor hem, zodat hij wèl slaagt. Daarna pas vraag je weer iets meer van hem. Door dat grote slagingspercentage krijgt 
je hond veel vertrouwen in zichzelf, in jou als trainer èn in de clicker. Je dwingt hem niet, waardoor hij ook geen weerstand kan 
krijgen. 

Met clicker-training leert de hond door eigen ondervinding, door zelf uit te proberen wat wel en wat geen klik oplevert. Je ziet de 

hond echt denken: “Wat kan ik nog meer doen om die klik te verdienen? Als ik nu zo doe – niet? Zo dan?” Het resultaat is een 

hond die actief en enthousiast meewerkt aan de training – wat weer een enorme beloning en stimulans voor de baas betekent! 

Supersnel leren 
 

Door al deze positieve aspecten – ontspannen sfeer, zelfvertrouwen, succes – is het zelfs mogelijk dat het leervermogen van de 
hond in een stroomversnelling komt. Het komt voor dat honden wel 10 keer sneller kunnen leren! Een dergelijke versnelling kan 
met één bestraffing teniet worden gedaan. Op zich al reden genoeg om uiterst spaarzaam met straf om te gaan. 

Wil je meer informatie over deze methode, er zijn inmiddels heel veel goeie boeken over clicker-training in het Nederlands ver-
taald en geschreven. Heb je specifieke vragen (ook over informatiebronnen), dan kun je natuurlijk ook altijd bij mijzelf terecht. 
Mijn mailadres is: sandra.hurkmans@kc-delft.nl 

Sandra Hurkmans 

https://kc-delft.nl/dolfijntraining#


https://hondsdol.nl/


 

 

 

 



 

Gebitsverzorging bij de hond 
 

Honden hebben een sterk gebit. Ze gebruiken het om te eten en om zich mee te verdedigen. Een goed gebit is be-
langrijk voor de gezondheid van uw hond. Houd het gebit van uw hond dus in goede conditie. Hier leest u hoe u 
dat kunt aanpakken en waar u op moet letten. 

 

Het gebit van de hond 

 

De hond is een vleeseter. Zijn gebit heeft kleine snijtanden (zes boven en zes onder) om vlees van botten af te kna-
gen, scherpe hoektanden om mee te scheuren en een prooi te grijpen, en kiezen (veertien onder en twaalf boven) 
waarmee hij stukken vlees kan afsnijden en vasthouden. Tussen de hoektanden en de kiezen zit een lege ruimte. 

 

Gebitsontwikkeling 

 

Honden worden geboren zonder tanden en kiezen. Na drie weken verschijnen meestal de eerste melktanden, hoe-
wel er rassen zijn waarbij dit langer duurt. Het melkgebit van een pup is erg scherp. Als de pup tussen 13 en 21 
weken oud is, begint het wisselen. Eerst wisselen de snijtanden, daarna de hoektanden en de kiezen. Het is be-
langrijk om dit in de gaten te houden. Soms blijven vooral de hoektanden en achterste kiezen van het melkgebit te 
lang zitten terwijl de volwassen tanden en kiezen al doorkomen. In dat geval moet u de dierenarts laten kijken of 
het nodig is de melkelementen te laten trekken, om te voorkomen dat het gebit scheef groeit en niet meer goed 
op elkaar aansluit. Een melkelement en een blijvend element mogen dus nooit tegelijkertijd in de bek aanwezig 
zijn. Ga in elk geval zo rond de leeftijd van vijf tot zes maanden even bij uw dierenarts langs om te laten controle-
ren of het wisselen goed verlopen is. 

 
Ook op jongere leeftijd is het belangrijk dat de dierenarts het puppygebit controleert. Een afwijkende stand van 
tanden en kiezen kan namelijk ook de groei van de kaken beïnvloeden. Bij een normaal hondengebit staan de on-
derste hoektanden bijvoorbeeld voor de bovenste hoektanden. Als de onderste melkhoektanden achter de boven-
ste hoektanden staan, kan het zijn dat ze getrokken moeten worden, omdat deze stand er anders voor kan zorgen 
dat de onderkaak niet goed uitgroeit. 

 

Het belang van een goed gebit 

 

Een gezond gebit is erg belangrijk voor uw hond. Net als mensen kunnen honden last krijgen van tandplak en tand-
steen. Tandplak kan tandvleesontstekingen veroorzaken, te vergelijken met een wond. Zo’n ontsteking veroor-
zaakt pijnlijk, rood of zelfs bloedend tandvlees en losse gebitselementen. Maar ontstoken tandvlees kan ook leiden 
tot infecties elders in het lichaam, doordat bacteriën via de wond in de bek rechtstreeks in de bloedbaan terecht-
komen. Dit kan bijvoorbeeld een ontsteking van de hartkleppen of de nieren veroorzaken! Ook andersom kunnen 
afwijkingen elders in het lichaam een effect hebben op het gebit. Nierafwijkingen kunnen bijvoorbeeld tandvlees-
ontsteking mede in stand houden.  



 

 

 

 Gebitscontrole 

 

Het is van belang om regelmatig het gebit van uw hond te controleren en tandsteen te laten verwijderen bij uw dieren-
arts. Tandsteen herkent u aan gele of bruine plekken aan de zijkant van de tanden en kiezen. Rode randen aan het tand-
vlees duiden op een ontsteking, veroorzaakt door tandplak. Ook slecht eten of overmatig kwijlen kan een teken zijn dat 
het gebit niet in orde is. Een slechte adem wordt vaak veroorzaakt door bacteriën in tandplak: een gezonde hond heeft 
geen slechte adem, ook niet als hij al wat ouder is! 

 

Oefenen 

 

Om het gebit van uw hond goed te kunnen bekijken, moet hij het goed vinden dat u zijn bek open doet en zijn lippen 
optilt. Dit moet geoefend worden want de meeste honden vinden dit niet prettig. Begin daar zo jong mogelijk mee.  
 
Til tijdens het aaien voorzichtig een lip even op aan de zijkant van de bek en aai dan verder. Breid dit langzaam uit zodat 
u steeds iets langer kunt kijken en daarna de bek ook even een klein stukje kunt openen. Dit kunt u doen door de onder-
kaak van onderen met uw hand te omvatten en uw duim en wijsvinger op de plek tussen hoektand en kiezen te zetten. 
Nu kunt u voorzichtig de kaken wat van elkaar duwen, eerst maar een heel klein stukje. Laat los voordat de hond begint 
tegen te stribbelen. Beloon hem met uw stem als hij rustig blijft. Wees voorzichtig met het optillen van de lip bij de voor-
tanden, dit kan pijn doen.  
 
Controleer op deze manier regelmatig het gebit. Laat de hond daarbij zitten en begin aan de zijkant. Til de bovenlip op 
en de onderlip omlaag en controleer tandvlees en gebit. Doe dit aan beide kanten, controleer ook de voorkant en open 
de bek om de kiezen goed te kunnen bekijken. 

 

Tanden poetsen 

 

Naast het regelmatig laten verwijderen van tandsteen is het belangrijk om regelmatig de tanden van de hond te poet-
sen. Daarmee verwijdert u tandplak. Bovendien is het een goed moment om het gebit van uw hond te controleren, zo-
dat u bij eventuele problemen bijtijds naar uw dierenarts kunt gaan.  

Voor het tandenpoetsen zijn bij uw dierenarts of in de dierenspeciaalzaak speciale stevige hondentandenborstels en 
hondentandpasta te koop. U kunt, om uw hond te laten wennen aan het tandenpoetsen, ook een poetsgaasje gebruiken 
dat u om uw vinger wikkelt, maar dan moet u er wel eerst zeker van zijn dat de hond niet zal bijten. Gebruik geen tand-
pasta voor mensen, want behalve dat honden de smaak en het schuimen vies vinden en ze zo een hekel zullen krijgen 
aan tandenpoetsen, zit er ook vaak fluoride in en dat is niet goed voor een hond.  

Tandenpoetsen moet u rustig aanleren. Oefen dit al vanaf puppyleeftijd zodat uw hond er al vroeg aan went. Zorg er wel 
voor dat de hond er al aan gewend is dat u aan zijn bek komt. Laat de hond eerst wat tandpasta of eventueel wat worst 
van de tandenborstel likken zodat hij het een leuk voorwerp gaat vinden. U kunt ook eerst wat pasta op uw vinger doen. 
Gaat dat goed, dan kunt u voorzichtig wat poetsbewegingen maken en zo oefent u verder tot de hond het geen pro-
bleem vindt dat u zijn gebit onderhanden neemt.  



 

 

 

Overigens hoeft u de binnenkant van het gebit nauwelijks te poetsen. Doordat de hond daar steeds met zijn tong 
langsgaat en er speeksel langs komt, houdt hij dit zelf grotendeels schoon. 

 

Hoewel dagelijks poetsen ideaal zou zijn, is twee tot drie keer per week poetsen meestal genoeg om het gebit van 
uw hond goed bij te houden. Niet elke hond krijgt even snel last van tandplak. Kleine rassen hebben er vaak sneller 
last van. Bij de ene hond is tandenpoetsen dus vaker nodig dan bij de andere. 

 

Veel kauwen is belangrijk 

 

Poetsen is de meest effectieve manier om het gebit van uw hond schoon te houden. Naast het poetsen, of bij hon-
den waarbij poetsen niet lukt, helpt het om  uw hond veel te laten kauwen waardoor ook tandplak verwijderd 
wordt. Alleen het geven van harde voerbrokjes is daarvoor niet voldoende: veel honden schrokken dit bovendien 
snel naar binnen zonder veel te kauwen. Kluiven en kauwspeeltjes voldoen beter.  
 
Er zijn speciale speeltjes in de handel met een structuur die ervoor zorgt dat de kiezen goed schoon worden ge-
maakt en het tandvlees masseren. Pas op met kluiven: let op dat de hond zich er niet in kan verslikken. Sommige 
honden slikken het laatste stukje kauwkluif in, in dat geval kunt u het beter weghalen door het voor een brokje te 
ruilen.  

Echte botten werken ook, maar dan is het wel zaak om een goed bot te kiezen. Let op dat er geen splinters af kun-
nen breken en blijf er bij zodat u kunt ingrijpen als er iets mis gaat.  Gebruik geen varkensbotten vanwege infecties. 
Botten mogen niet verhit zijn: gekookte botten zijn erg hard en kunnen splinteren. Botten uit de poten van volwas-
sen grote dieren zijn vaak te hard en de hond kan zijn tanden er op breken. 
 
 
 
Met toestemming overgenomen van het LICG. Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft onafhankelijke, betrouwbare 
informatie over het houden van huisdieren en alles wat daarmee te maken heeft. De informatie is beschikbaar via www.licg.nl.  

 

http://www.licg.nl


 

 

 

  
  

 





 





NIEUW: RAAD VAN BEHEER FOKKERONDERSTEUNING 

 

De Raad van Beheer vindt het fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen 

wij fokkers van stamboomhonden graag bij het verantwoord fokken van honden. Om de verantwoorde 

fokkerij een impuls te geven, schroeven we het niveau en de intensiteit van onze ondersteuning verder op. 

Nieuws daarover verschijnt driemaal per jaar in een Raadar special over Fokkerondersteuning. Maar ook in 

de reguliere Raadar houden we u op de hoogte. 

 

 

 

 

  

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kunt u als fokker meestal terecht bij uw rasvereniging(en). Maar  

misschien is er helemaal geen rasvereniging voor uw ras. Misschien wilt u graag met fokkers van andere rassen in 

contact komen, maar vindt u dat lastig. Of misschien heeft u simpelweg behoefte aan extra ondersteuning bij 

u in de buurt. Of aan een extra bezoek en gesprek met de buitendienstmedeweker van de Raad van Beheer. In al 

die gevallen kunt u terecht bij de Raad van Beheer Fokkerondersteuning. 

 

Verschillende diensten 

De Raad van Beheer Fokkerondersteuning biedt verschillende diensten, voor elk wat wils! Zo bieden we handige 

checklists met eisen en regels waaraan u als fokker moet voldoen. Verder is er een Fokker Servicelijn, waarbij u 

teruggebeld wordt door een medewerker, een regionaalnetwerk van fokkers die elkaar ondersteunen (‘Fokkers 

helpen Fokkers’), een FokkersCafé in de regio waar u terechtkunt voor ko e en hondenpraat met ervaren 

fokkers, en servicegesprekken met onze buitendienstmedewerkers. Ook komt er een Informatiedag voor professionele 

fokkers op zaterdag 19 oktober aanstaande, waar u wordt bijgepraat over alles dat te maken heeft met 

professioneel en verantwoord fokken. 

Kijk voor meer informatie op 

www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning. 

 

OP EEN NOG TE BEPALEN WOENSDAGAVOND IS ER EEN                  

FOKKERSCAFE BIJ DE KC DELFT e.o. 

NATUURLIJK HOUDEN  WE JE OP DE HOOGTE HIERVAN! 

AANMELDING: 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/aanmelden-fokkerscafe/


https://www.dogs4joy.nl/


Ready for Trouble 18 augustus 2019 

 

Vandaag is het zover! Onze eerste flyball wedstrijd. De hondjes van Ready for Trouble zijn klaar om te laten zien 
wat ze geleerd hebben.  
Iedereen is gezond gespannen en we hebben er veel zin in. We hebben een superteam met 6 leuke en heel ver-
schillende hondjes.  
We starten met Nour, Nyssa, Lola, Saar, Nymm en Cooper.  
Eindelijk is het zover en mogen we gaan inspringen. Maar wat gaat dat slecht! Bijna allemaal lopen ze naast de 
baan terug. Maar we houden de moed erin en we staan goed gemotiveerd aan de echte start. 
We starten super en gaan foutloos over de streep.  
Nu is de spanning eraf en kunnen we echt laten zien wat we geleerd hebben.  
We hebben gelijk meer vertrouwen voor de volgende races en het resultaat is ernaar. We zetten een paar mooie 
tijden neer en lopen een gemiddelde van 27.07.  
De hondjes en baasjes geven alles wat ze kunnen. We gaan naar groep D en moeten het dan laten zien. 
Naarmate de dag vordert worden we steeds fanatieker en gaan we er nog meer van genieten. 
In de 1e race moeten we tegen KCR de Ga-ootjes en winnen met 2-1.  
De 2e race gaat weer goed en winnen we met 2-1 van Dari’s Crazy dogs. En dan staan we zowaar in de finale! 
We moeten weer tegen KCR de Ga-ootjes en helaas gaat het minder goed dan de vorige wedstrijd. We verliezen 
met 2-0. Maar we hebben nog een kans.  
Jammer genoeg wordt ook die race verloren. Dit keer met 2-1.  
Maar we worden 2de en zijn supertrots op onze hondjes en op elkaar natuurlijk.  
Voor de 1e keer aan een wedstrijd meedoen en dan dit resultaat neerzetten is echt knap.  
We kwamen om ervaring op te doen en er een leuke dag van te maken en dat is meer dan goed gelukt! 
Wat een superdag met leuke mensen en leuke hondjes die het allemaal geweldig vonden. 
Als mooie afsluiter is er nog een heerlijke BBQ en dan gaan we moe maar voldaan naar huis en op naar de volgen-
de flyball wedstrijd. 
 

            Sandra Shenouda  



 
Sport en spel met je hond, een kwestie van balans 

 

Lekker buiten bewegen met je hond? Vooral heerlijk tijdens droge dagen in de lente, zomer, herfst en soms zelfs in 
de winter. Samen bewegen met je hond is niet alleen goed voor je hond, maar het houd jezelf ook lekker fit.  

 

Verantwoord kiezen van een hondensport is kiezen namens je hond 

Sporten met je hond, trainen en wellicht ook tijdens wedstrijden, is natuurlijk nog veel leuker. Een uitdaging om het 
maximale uit jezelf en je hond te halen. Maar sporten is maatwerk.  Niet iedere hond is geschikt voor iedere wille-
keurige sport. 

Bouw, grootte, karakter en zelfs ras kunnen (moeten zelfs) bepalend zijn bij de keuze welke sport je met je hond wil 
gaan beoefenen. Een chihuahua is, natuurlijk zou je haast zeggen, niet geschikt voor flyball of frisbee en een Berner 
sennen hond zul je bij een agility wedstrijd ook niet zo gauw tegenkomen. Maar er is altijd wel een hondensport te 
vinden die goed aansluit op de mogelijkheden van je hond. 

Om verantwoord in actie te kunnen komen, moet je hond volgroeid en gezond zijn. Een jaarlijkse sportkeuring kan 
ertoe bijdragen dat je hond ook gezond kan blijven sporten.  

Honden hebben rust nodig 

Heel belangrijk naast bewegen is: niet bewegen! Je hond heeft namelijk ook slaap nodig. Honden kunnen per etmaal 
wel tot twintig uur slapen. Lichaam en geest hebben tijd nodig om na inspanning weer te herstellen. Heeft je een 
hond een (in)spannende dag achter de rug? Bouw dan rust in! Het kan wel 48 uur duren voor alle stresshormonen 
weer uit zijn lichaam zijn verdwenen. 

Een vermoeide hond is vatbaarder voor overprikkeling en blessures. 

Niet alle vormen van actie zijn even goed voor het bewegingsapparaat van je hond. Wild stoeien met andere viervoe-
ters, hard racen of stevig afremmen om een bal te pakken of vangen, bewegen op gladde oppervlakken en uit de 
auto of van de trap springen zijn belastend voor spieren en gewrichten. Ook sporten als agility, flyball en frisbee vra-
gen veel van het hondenlichaam. 

Let op voor overbelasting 

Misschien ken je ze wel. Een meer dan liefhebbende baas of bazin die geen moeite teveel is om het de hond naar de 
zin te maken. Trainen bij de club in meerdere verschillende sporten, een of meer wedstrijden in een weekend en 
tussendoor nog een paar keer een lekker rondje door de polder naast fiets of step. En dat week in week uit. Is dat 
gezond voor de hond? Nou nee. De redenen hiervoor staat in de vorige paragraaf genoemd: de rust, de mogelijkheid 
om geest en lichaam te laten herstellen komt nauwelijks aan de beurt. 

Meelopen naast fiets of step op een lage snelheid en zwemmen is normaal gesproken minder belastend voor je 
hond. Maar wel in verhouding tot de totale activiteiten van de hond. 

. 



 

 
 

 

 

Er zijn gevallen bekend waar een hond een geweldige lichamelijk gezondheid had maar door gebrek aan rust en 
evenwicht in activiteit een agressief en onhandelbaar karakter ging vertonen. 

Je hond opwarmen en afkoelen 

Om blessures te voorkomen is het belangrijk een warming-up en cooling-down te doen. Rustig draven aan de lijn en 
bewegingsoefeningen kunnen helpen bij het opwarmen.  

Sommige handlers warmen hun hond op door het gooien van een bal. Maar achter de bal aanrennen en deze ap-
porteren is al topsport! 
 
Laat je hond na afloop rustig een kwartier uitlopen. Zo krijgt zijn lichaam de gelegenheid om afvalstoffen af te voe-
ren en voorkom je stijve en pijnlijke spieren. 

Gezond sporten vraagt een gezond gewicht 

Door onder meer regelmatig je hond te wegen kun je zijn conditie monitoren.  
 
Goede beweging en goede voeding zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De hoeveelheid brandstof die een 
hond via voeding binnenkrijgt moet in balans zijn met de hoeveelheid brandstof die wordt verbruikt. Bij beweging 
en sporten worden de spieren en gewrichten van je hond flink op de proef gesteld. 
 
Weeg de dagelijkse portie voer goed af en vergeet niet dat het voedingsadvies op de verpakking slechts een alge-
mene richtlijn is. Het kan zijn dat jouw hond net iets meer, of juist iets minder nodig heeft. 
 
Speciaal voer voor actieve honden (onze sponsor Happy Dog heeft ze in zijn assortiment) eventueel aangevuld met 
complementaire producten dragen er mede toe bij dat je hond snel herstelt van de gedane inspanningen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC Delft start bij voldoende deelname 30 oktober 2019 met de theorie opleiding  

“Basiscursus Fokken en Houden van Honden” (BFH) 

Door een nieuwe modulaire opzet vervangt deze cursus de langdurige theorie cursus “KK1” (Kynologische Kennis 1) 
zoals deze in het verleden werd gegeven. 

 
Het cursusmateriaal van de theorie opleiding is volledig aangepast en van de lange cursus “KK1” zijn nu kortlopende 
modules gemaakt. JE KAN PER MODULE EXAMEN DOEN. De modules bieden je de basisinformatie die je als honden-
liefhebber zou moeten weten. Als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby 
te kunnen beoefenen maar deze cursus is ook een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals 

de opleiding tot keurmeester of instructeur.  

In deze cursus komen de volgende vakken aan bod: 

●        Module 1- Erfelijkheidsleer (basis) 

●        Module 2- Voortplanting 

●        Module 3- Gezondheid rond het nest 

●        Module 4- Wetten en Regels 

●        Module 5- Gedragsleer 

●        Module 6- Voeding en verzorging 

 

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in 
Nederland  

Per module zijn er minimaal 2 avonden ingepland zodat er altijd de mogelijkheid bestaat de lesstof van een bepaald 
onderwerp “in te halen” (mocht je een les gemist hebben), ook zal er tijdens de gehele cursus minimaal 1 extra lezing 
gegeven worden door een “specialist” over een specifiek onderwerp. De onderwerpen per avond met data worden 
(bij voldoende inschrijvingen) op de site gezet. De totale cursusduur bedraagt ongeveer 20 lessen (om de week op de 
woensdagavond). 

 

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/regelgeving-voor-opleidingen/


DOCENTEN De cursus wordt gegeven door Kerstin Ueckert, Mieke van Viegen-Rapange en Pauline van der Lans. De 
lesavond is OM DE WEEK op de woensdag. (De andere week zullen modules van de vervolgopleiding gegeven 
gaan worden). We starten met een eerste introductie les op woensdag 30 oktober 2019, om 19.30 uur (de zaal is 
om 19.15 open) De verwachting is dat de totale cursus duurt tot eind mei 2020. 

 

LESLOCATIE: 

Adres clubterrein 

Tanthofdreef 10 

2623 EX DELFT 

Tel.: 015-2627652 (alleen bereikbaar tijdens lesuren) 

 

EXAMEN 
Het landelijke examen wordt per module aangeboden en afgenomen. 
Bij voldoende deelname is een landelijk examen op onze cursuslocatie mogelijk. Het examentarief moet (extra)  
betaald worden. 
De examengeld tarieven zijn te vinden op de lijst van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land, www.houdenvanhonden.nl 

 

KOSTEN 

Wil je de totale cursus doen/alle 6 modules dan kost dit € 125,- voor leden van KC Delft en € 150,- voor niet     
leden. De lesstof voor de modules is te vinden op: https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-
trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/ De docenten geven les met behulp van Powerpoint 
presentaties en diverse ander lesmateriaal, het is niet verplicht om boeken ed aan te schaffen.  

 
Het is ook mogelijk aparte modules te volgen, deze kosten per onderwerp (minimaal 2 lesavonden) € 30,- per 
onderwerp. De extra lezing die gegeven zal worden kost € 5,- voor KC Delft leden en €. 10,- voor niet leden. 
(Onderwerp lezing en datum lezing zal op de site worden gezet) 

 
Voor nadere informatie omtrent de cursus kunt u contact opnemen  Pauline van der Lans Tel.: 06-20614460 
 

Voorinschrijving kan je doen door het formulier in te vullen op onze 
website: 

https://kc-delft.nl/bfh-formulier 

http://www.houdenvanhonden.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/
https://kc-delft.nl/bfh-formulier


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC Delft start bij voldoende deelname 6 november 2019 met de theorie opleiding  

VOORTGEZETTE KYNOLOGISCHE KENNIS (VKK) 
De cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is bedoeld als vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van 
honden (BFH), maar je kunt hem ook los volgen (het diploma BFH of KK1 is dus niet verplicht voor het volgen van 
deze cursus en of examens). De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de twee-
de (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester. 
 
VAKKEN VOORTGEZETTE KYNOLOGISCHE KENNIS 
 ●        Module 7- Anatomie en Basis Bewegingsleer; startdatum nog niet bekend 
●        Module 8- Fysiologie; startdatum nog niet bekend 
●        Module 9- Rassenkennis; start 6 november 2019 
●        Module 10- Kennis van Showreglementen; startdatum nog niet bekend 
●        Module 15- Embryologie; startdatum nog niet bekend 
●        Module 16- Erfelijkheidsleer (gevorderd); start 8 januari 2020 
 
De modules 11, 12, 13 en 14 zijn onderdeel van het vakbekwaamheidsbewijs Besluiten Houders van Dieren (BHVD) en 
worden niet via aangesloten verenigingen van de Raad van Beheer gegeven.  
Hiervoor kunt u les volgen bij  Aeres-instituten.  
De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.  

 
Door een nieuwe modulaire opzet vervangt deze cursus de langdurige theorie cursus “KK2” (Kynologische Kennis 2) 
zoals deze in het verleden werd gegeven. 
 
Het cursusmateriaal van de theorie opleiding is volledig aangepast en van de lange cursus “KK2” zijn nu kortlopende 
modules gemaakt. JE KAN PER MODULE EXAMEN DOEN. Deze cursus is een goede basis voor vervolgopleidingen 
binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur.  

Per module VKK zijn er minimaal 3 avonden ingepland zodat er altijd de mogelijkheid bestaat de lesstof van een be-
paald onderwerp “in te halen” (mocht je een les gemist hebben), ook zal er tijdens de gehele module/per onderwerp 
minimaal 1 extra lezing gegeven worden door een “specialist” over een specifiek onderwerp. De onderwerpen per 
avond met data worden (bij voldoende inschrijvingen) op de site gezet. De totale cursusduur bedraagt ongeveer 3 
tot 4 lessen per VKK module (+ een lezing door een specialist) (om de week op de woensdagavond). 

DOCENTEN De cursus wordt gegeven door Kerstin Ueckert, Mieke van Viegen-Rapange en Pauline van der Lans + een 

externe specialist die een lezing zal geven over het onderwerp dat in de betreffende module behandeld wordt.   

https://www.aerestrainingcentre-barneveld.nl/cursussen/besluit-houders-van-dieren/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/regelgeving-voor-opleidingen/


 

 

 

 De lesavonden zijn OM DE WEEK op de woensdag. (De andere week zullen modules van de basiscursus fokken 
en houden van honden gegeven gaan worden). We starten met de eerste les rassenkennis op woensdag 6 no-
vember 2019, om 19.30 uur (de zaal is om 19.15 open). De gevorderde erfelijkheidsleer start op woensdag 8 
januari 2020. 
 

LESLOCATIE: 

Adres clubterrein 

Tanthofdreef 10 
2623 EX DELFT 
Tel.: 015-2627652 (alleen bereikbaar tijdens lesuren) 

 

EXAMEN 
De examens voor de modules van VKK vinden plaats op het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en is 
mondeling. Twee of drie examinatoren nemen het examen af. Meestal organiseert de Raad van Beheer  zowel in 
het voorjaar als in het najaar examens.  
Deelname aan examens voor modules van de VKK is altijd mogelijk, ook als je het diploma basiscursus Fokken en 
houden van honden nog niet behaald hebt. Je ontvangt voor elke behaalde modules een certificaat. Heb je alle 
modules VKK gehaald, dan ontvang je het diploma onder voorbehoud dat je het diploma BFH ook afgerond hebt.  

Het examen rassenkennis wordt apart afgenomen en is een landelijk examen. Het kan gelijk met de BFH-
examens worden afgenomen, KC Delft kan ervoor kiezen dit examen zelf te organiseren op de cursuslocatie. Het 
is altijd een klassikaal afgenomen examen. 

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maxi-
mum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vak-
ken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, 
vind je in de tarievenlijst van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

 

 

KOSTEN 

Wil je een  VKK module doen/alle avonden over 1 onderwerp incl. de lezing dan kost dit € 35,- voor leden van 
KC Delft en € 50,- voor niet leden. De lesstof voor de modules is te vinden op: https://
www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk/ 

 
De docenten geven les met behulp van Powerpoint presentaties en diverse ander lesmateriaal, het is niet ver-
plicht om boeken ed. aan te schaffen. Het examentarief moet (extra) betaald worden. 
 

De extra lezing die gegeven zal worden kost € 5,- voor KC Delft leden en €. 10,- voor niet leden. (Onderwerp 
lezing en datum lezing zal op de site worden gezet) 

 

Voor nadere informatie omtrent de cursus kunt u contact opnemen  Pauline van der Lans Tel.: 06-20614460 
 

 

Voorinschrijving kan je doen door het formulier in te vullen op onze 
website: 

https://kc-delft.nl/vkk-formulier 

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/tarievenlijst/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk/
https://kc-delft.nl/vkk-formulier


https://www.happydog.nl/


                     

 

 

De redactiecommissie, die nu uit drie leden bestaat, is hard op zoek naar  redactieleden. 

Vind jij het leuk om te schrijven, interviewen en het web af te zoeken naar nieuws meld je 

dan aan bij redactie@kc-delft.nl 

Voor de vrijdagavond  en zaterdagochtend zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de       

bardiensten. Ook kunnen wij incidenteel hulp gebruiken bij evenementen voor de bar of 

keuken.  

Voor meer informatie, ook voor de vergoeding die daar tegenover staat kun je contact   

opnemen met Marco Haring. 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

mailto:redactie@kc-delft.nl
mailto:penningmeester@kc-delft.nl


 

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel 

mogelijk mensen meedoen aan onze Puppy-Enquête. 

Zo krijgen we immers een beter beeld van welkeza-

ken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie 

meedoet met de enquête, maakt daarom elke 

maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-

Enquete worden elke maand verschillende prijzen 

verloot. Ook meedoen met de Puppy-Enquete? Ga 

dan naar 

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


 

 

 

 

 





 

Lidmaatschap K.C. Delft e.o. vanaf 1 januari 2019 

Voor leden € 26,00 per jaar (na 1 juli € 13,00 voor een half jaar) 

Voor gezinsleden € 13,00 per jaar (na 1 juli € 6,50 voor een half 

jaar) 

Voor jeugdleden € 18,50 per jaar (na 1 juli € 9,25 voor een half 

jaar) 

Voor donateurs € 5,00 per jaar of een bedrag van minstens 

€ 50,00 ineens 

 

Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging (of mail) 

vóór 1 december van het lopend jaar aan de ledenadministratie. 

Heeft opzegging niet voor die datum plaats gevonden, dan is 

men verplicht – conform artikel 14.3 van de statuten – de 

contributie voor het volgende jaar te voldoen. 

 

Financiën 

ING: NL55 INGB 0000 7425 35 t.n.v. Kynologenclub Delft en 

omstreken, Delft en 

evenementen rekening NL27 INGB 0000 2560 99 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Delft: V 40397488 



  

 

 

 

Erelid: de heer  J.Ph. de Jong 

(Joop) 

 

Info cursussen: 

Jolanda de Graaf 

Tel. 06-18957640 

cursus@kc-delft.nl 

 

Agility commissie: 

Voorzitter:    Bernard Medendorp 

Secretaris:     Annelies Medendorp 

Lid:      Erik Voges 

Lid:     Kim Eggenhuizen 

Afgevaardigde bestuur:  Marco Haring 

agility@kc-delft.nl 

 

Flyball commissie: 

Voorzitter:     Wim van der Sluis 

Secretaris:     Sabrina van Houten 

Lid:      Patries Briedé 

Lid:     Christy Storm 

Afgevaardigde bestuur:   Mariska Haring 

flyballcommissie@kc-delft.nl 

 

 

Hooper commissie: 

Voorzitter:     Amanda van Pieterson 

Secretaris:     Joyce Wolters 

Lid        :    Aad Grootendorst 

Afgevaardigde bestuur:    Mariska Haring 

hoopers@kc-delft.nl 

mailto:cursus@kc-delft.nl
mailto:agility@kc-delft.nl
mailto:flyballcommissie@kc-delft.nl
mailto:hoopers@kc-delft.nl


 FCI Obedience commissie: 

Voorzitter :   Yvette Winkelman 

Secretaris :   Nicole Verschuren 

Lid  :   Silvia Colla 

Lid  :   Cora van Dijk 

Afgevaardigde bestuur:               Patries Briedé 

fciobedience@kc-delft.nl 

GG Commissie: 

Voorzitter:     Kerstin Ueckert 

Secretaris:     Jolande Posma 

Lid:      Mieke van Viegen 

Lid:      Susanna Pfeifer 

Afgevaardigde bestuur:   Ingrid Voskamp 

gg-commissie@kc-delft.nl 

 

Dogdance commissie: 

Voorzitter:      Sandra Hurkmans 

Secretaris:     Debbie Janszen 

Lid:      Melinda Moor - de Man 

Lid:      Cobi Scheffers 

Lid:     Paula Sloenhek 

Afgevaardigde bestuur:   Fred de Vos 

dd-commissie@kc-delft.nl 

 

Ringtraining: 

Pauline van der Lans 

Erwin Colla 

ringtraining@kc-delft.nl 

 

Redactie KC Delft: 

Henk Revier 

Mariska Haring 

Aad Grootendorst 

redactie@kc-delft.nl 

 

mailto:fciobedience@kc-delft.nl
mailto:gg-commissie@kc-delft.nl
mailto:Dd-commissie@kc-delft.nl
mailto:Zoals%20jullie%20inmiddels%20zullen%20hebben%20gemerkt,%20is%20de%20schilder%20inmiddels%20druk%20bezig%20de%20kantine%20van%20een%20kleurtje%20te%20voorzien.%20Daarmee%20stopt%20het%20niet.%20Ook%20de%20trainingshal%20wordt%20onder%20ringtraining@kc-d
mailto:redactie@kc-delft.nl


Voorzitter: 

Mariska Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: voorzitter@kc-delft.nl 

 

 

 

Penningmeester: 

Marco Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

 

 

 

 

Secretaris:  (ledenadministratie) 

Henk Revier 

Tel: 06-50243930 

Email: clubsecretariaat@kc-delft.nl 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Hans de Jong 

Email: webshop@kc-delft.nl 

 

Commissies: 

Flyball commissie 

Hooper commissie 

Redactie commissie 

 

 

 

Commissies: 

Agility commissie 

Bar, agenda en evenementen 

 

 

 

 

Commissie: 

Redactiecommissie 

Ledenadministratie 

 

 

 

 

 

Webshop 

mailto:voorzitter@kc-delft.nl
mailto:penningmeester@kc-delft.nl
mailto:clubsecretariaat@kc-delft.nl
mailto:webshop@kc-delft.nl


 

 

Commissaris technische zaken: 

Fred de Vos 

Tel: 070 – 393 21 72 

Email: fred.de.vos@kc-delft.nl 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Ingrid Voskamp-Visser 

Tel: 079-3616122 

Email: ingrid.voskamp@kc-delft.nl 

 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Patricia Briedé 

Tel:   

Email: patricia.briede@kc-delft.nl 

 

De KC Delft e.o. is aangesloten 

 

Commissie: 

Dogdance commissie 

 

 

 

 

 

Commissie: 

GG Commissie 

FCI Obedience commissie 

 

 

 

 

 

Commissie: 

FCI Obedience 

Sponsor contacten 

mailto:fred.de.vos@kc-delft.nl
mailto:ingrid.voskamp@kc-delft.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/


Het bestuur en de redactie kunnen geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van 

ingezonden kopij en voor geplaatste advertenties. De 

redactie past indien nodig, aangeleverde teksten 

taaltechnisch aan. 

© Copyright K.C. Delft e.o. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

redactie. 

 

Trainingslocatie en clubgebouw: 

Tanthofdreef 10 

2623 EX DELFT 

015-262 76 52 (alleen tijdens trainingsuren) 

Plezier voor baas en hond 

http://www.kc-delft.nl/

