




 

 

 

 

 

 

Het laatste clubblad van dit jubileumjaar. 

De examens van de gehoorzaamheidscursussen zitten er weer op. Hopelijk is iedereen geslaagd. En of je 

nu geslaagd bent of niet, in beide gevallen kun je nog veel leren en leuke dingen doen met je hond. Dus 

kijk in de webshop of er een cursus of een sport is te vinden die je aanspreekt. 

 

Maar eerst een maandje rust. De instructeurs en eigenlijk alle vrijwilligers zijn daar wel aan toe. Hoewel 

rust, nog ff niet. Want op 14 december is er eerst nog die foute kerstmarkt. De jubileumcommissie is 

erin geslaagd om 20 kramen te verhuren. Daar moet dus wel wat van je gading bij zijn. En ja, heb je exa-

men gedaan, dan kun je op de markt ook je diploma en/of cijferlijst ophalen. Niet opgehaalde diploma’s 

en cijferlijsten zullen we via de mail toesturen. 

 

Met de kerstmarkt is het feest nog niet afgelopen, want in de avond van de 14e december trek je jouw 

meest gekke kerstkleding aan en kom je gezellig het jubileumjaar afsluiten met een knettergek fout 

kerstfeest. Je bent niet de enige, want er hebben zich al meer dan 80 mensen aangemeld. De DJ kennen 

we van de flyball-wedstrijden en geloof me, die kan een gek feessie bouwen. 

  

De mensen die we niet zien of spreken de 14e wensen we alvast hele fijne kerstdagen, een gezellige 

jaarwisseling (hou je hond uit de buurt van het vuurwerk) en een heel voorspoedig 2020. 

 



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


 

Leuker kunnen ze het niet maken….. 

 
 

U kent deze leuze vast wel van de Belastingdienst. Nu is dat ook van toepassing op onze KC. Het Europese 

Hof heeft bepaald, dat de sportvrijstelling in de BTW in Nederland niet juist wordt toegepast. Die vrijstelling 

moet met ingang van 1 januari 2019 worden uitgebreid. YES, dat klinkt goed! En met terugwerkende kracht 

nog wel. 

Tot nu toe waren de activiteiten voor onze leden vrijgesteld. Cursussen voor niet-leden vielen onder het 9% 

tarief. 

 

Vrijstellen is dan toch altijd beter lijkt het.  

Dat is niet altijd waar. Als de KC helemaal zou zijn vrijgesteld, is ook de BTW die wij moeten betalen op al 

onze aankopen niet aftrekbaar.  

 

De Belastingdienst heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een definitie te geven wat er onder sport 

moet worden verstaan. En ja hoor, daar staat: 

Actief sporten is een actieve inspanning van lichaam of geest om het lichamelijk of geestelijk welzijn 

te verbeteren. 

Daaronder valt ook: 

sporten waarbij u samen met een dier actief sport beoefent, zoals paardensport en sledehonden-

sport 

Andere dierensporten waarbij u het dier alleen begeleidt, zoals duivensport en hondensport (zoals 

agility), vallen onder het 21%-tarief. (bron: belastingdienst.nl) 

 

Dit betekent, dat wij de vrijstelling voor de leden ook kwijtraken. Met ingang van 1 januari 2019 zijn we dus 

volledig belastingplichtig. Over alle betalingen voor cursussen en sporten moeten we 21% BTW afdragen. In 

2019 is dat nog aardig gecompenseerd, doordat we grote uitgaven hebben gedaan in het kader van het   

100-jarig jubileum en we dus een behoorlijk bedrag aan BTW kunnen verrekenen. 

 

Vanaf 2020 zullen we de prijzen van cursussen en sporten wel moeten verhogen. Dat doen we niet meteen 
met 21%, maar met ongeveer de helft. In de webshop zijn de nieuwe bedragen opgenomen. Kijk maar op 
https://www.kcdelftwebshop.nl/nl/overzicht-cursussen-en-sporten 
 

https://www.kcdelftwebshop.nl/nl/overzicht-cursussen-en-shttps:/www.kcdelftwebshop.nl/nl/overzicht-cursussen-en-sportenporten/c-31


 
 (Aspirant)Instructeurs gezocht! 

 

 

De afgelopen jaren is de KC uitgegroeid tot een vereniging die een groot pakket aan oplei-
dingen voor baas en hond verzorgt. Uiteraard is dat alleen mogelijk dankzij de inzet van de 
instructeurs.  

Zowel door de groei van de vereniging, als door diverse privé-zaken van de huidige instruc-
teurs is er nu en in de nabije toekomst plaats voor uitbreiding van ons instructieteam. 
Daarom zijn wij dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun hondenplezier 
en - kennis - te delen met anderen. Hoewel mensen met  jarenlange ervaring natuurlijk 
welkom zijn hebben we ook alle ruimte voor diegenen die het vak nog moeten leren.  

Mocht het geven van instructie je leuk lijken en dit je belangstelling hebben dan willen we 
je hierbij graag uitnodigen om contact op te nemen met het bestuur of de GG-commissie.  

Dat kan via bestuur@kc-delft.nl of gg-commissie@kc-delft.nl 

Tot op het veld! 

 

De GG-commissie 



Hou deze datum alvast vrij in je agenda! 

Begin 2020 volgt er meer informatie over de inschrijving. 



FCI-Obedience wedstrijd zondag 27 oktober 2019 

FCI-Obedience is een hondensport die is ontstaan uit het vroegere Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G).    

Bij het FCI-Obedience programma ligt het accent op een hoge graad van gehoorzaamheid en perfectie. 

Het programma kent vier klassen: Beginners, 1, 2en 3. Het is een tak van hondensport waaraan veel    

verschillende rassen meedoen. 

Het FCI-Obedience programma is opgebouwd uit oefeningen zoals: blijven (zit, af), los volgen, komen op 

bevel met posities (sta, af), apporteren, vak sturen, sorteren (geur herkennen) enz. Per niveau worden 

de opdrachten moeilijker en moet de uitvoering perfecter zijn. De norm halen vergt het uiterste van   

baas en hond.  

Succes komt niet aanwaaien, er gaan vele uren van training in zitten. Door die intensieve manier van    

samenwerken ontstaat geleidelijk een gehoorzame en stabiele hond. En het levert nog veel meer op    

dan een podiumplaats op een wedstrijd: je bouwt een heel hechte band op met je hond. Jij en je hond, 

jullie worden een team. 

En dan de wedstrijd op deze laatste zondag van oktober georganiseerd door onze KC Delft. Het was      

natuurlijk een wedstrijd in het teken van ons 100-jarig jubileum. Het was ook een moment om even       

stil te staan bij het overlijden van Joop de Jong en bij wat hij betekend heeft voor onze club. 

De keurmeesters van de dag waren Dirk Belder en Ton Hoffmann. Zij werden in de ring ondersteund 

door onze ringstewards, Frans de Groot en Yvonne Burggraaf. En daarnaast nog tal van medewerkers 

binnen en buiten de ring, die met inzet en enthousiasme gezorgd hebben voor een soepele gang van za-

ken. De wedstrijdleiding en het wedstrijdsecretariaat waren in handen van ondergetekende. 

Er waren 29 inschrijvingen, waarvan 19 deelnemers aan de wedstrijd en 10 trainers. Wist je trouwens   

dat je een diploma kunt halen door deel te nemen aan de wedstrijd? Er waren deze keer 6 diploma-

aspiranten, van wie 1 geslaagd is. En hoe! Onze Henk de Vos stal de show bij de Beginners met zijn      

bouvier Hero. Zij scoorden 257,5 punten en dat is Uitmuntend. Een prachtig diploma. Gefeliciteerd, 

Henk! 

We startten de wedstrijd zoals altijd met de blijf-oefeningen voor alle klassen. Daar kan ik zo van genie-

ten, al die honden gedisciplineerd op een rij. De meeste geduldig en rustig, muisstil. Daarna volgde het 

individuele programma per klasse. Te beginnen met de Beginners, gevolgd door klasse 1,2 en 3. We    

hadden 2 ringen en dat zorgde voor ruimte, rust en een vlotte doorstroom. De wedstrijd kon daarom ’s 

ochtends afgewerkt worden inclusief prijsuitreiking. Na de lunch volgde het programma voor de trainers. 

Eveneens in 2 ringen zodat voor een ieder genoeg tijd uitgetrokken kon worden om te oefenen en voor 

de feedback van de keurmeesters. Ik kijk terug op een mooie 

en sportieve dag, goedwerkende combinaties, vrolijke honden, 

tevreden keurmeesters. Hoe leuk is dat om een volgend jaar te 

herhalen! Zien wij jou daar dan? 

Namens de FCI-Obedience commissie KC Delft 

Nicole Verschuren 



 



https://hondsdol.nl/


Rasgroepen 
 

Voor leden met KK1/2 is dit artikel gesneden koek. Maar heb je de kennis over de verschillende rasgroepen nog 
niet dan is dit artikel zeker de moeite van het lezen waard. 

Er bestaan meer dan 345 rassen die door de Fédération Cynologique Internationale, of FCI, erkend zijn. De FCI is 
een wereldwijde organisatie die de registratie van hondenrassen en stambomen bijhoudt. Al deze rassen zijn on-
derverdeeld in tien rasgroepen. Deze onderverdeling is gedaan op afkomst, uiterlijke kenmerken en gebruik. Hier-
onder treft u een overzicht aan van de rasgroepen met een aantal belangrijke kenmerken. Daarbij moet u wel be-
denken dat er natuurlijk veel individuele verschillen zijn en dat niet elke hond van een bepaald ras elk kenmerk in 
dezelfde mate bezit. Op de website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied vindt u een overzicht van de 
rasgroepen en de rassen die hieronder vallen ( Raad van Beheer ). 

 

  1) Herdershonden en veedrijvers 
 

Onder deze groep vallen drie secties:  

1. honden die gefokt zijn om kuddes te hoeden, zoals de Hollandse Herder, 

2. honden die gebruikt worden om vee te drijven zoals de Border Collie, 

honden die de kudde bewaken, zoals de Kuvasz. 

 

De hoeders en veedrijvers zijn erg actief en hebben veel beweging nodig. Ze zijn 
op hun baas gericht en hechten zich sterk aan hun eigen gezin. Ze reageren snel en kunnen soms nerveus zijn. Drij-
vers en hoeders houden ervan om achter bewegende voorwerpen, mensen of dieren aan te jagen. Bij de opvoe-
ding moet u er dan ook veel aandacht aan besteden om dit najagen onder controle te houden. Ze leren snel en vin-
den het leuk om iets samen met de baas te doen. Ze zijn vaak waaks.  

 

Kiest u een hond uit deze groep dan zult u ervoor moeten zorgen dat u hem bezig houdt, zowel fysiek als geestelijk. 
Honden uit echte werklijnen zijn niet erg geschikt als huishond, zij hebben zoveel energie en werklust dat er ook 
echt flink mee gewerkt moet worden om probleemgedrag zoals het najagen van fietsers, het drijven van kinderen 
of slopen en agressie te voorkomen. Honden uit showlijnen zijn meestal rustiger van aard. Ga dus bij aanschaf altijd 
na uit wat voor foklijn de hond komt. Herders hebben een goede socialisatie nodig om niet nerveus te worden van 
nieuwe dingen en mensen. 

 

De bewakers zijn doorgaans rustige maar zelfstandige en zelfverzekerde honden, waaks en terughoudend tegen-
over vreemden. Om deze honden te houden moet u stevig in uw schoenen staan, vaak zowel figuurlijk als letterlijk 
want ze zijn groot en sterk. Ze zullen niet onvoorwaardelijk gehoorzamen omdat ze gefokt zijn om zelf beslissingen 
te nemen. Ze moeten goed gesocialiseerd worden, vooral met vreemde mensen. 

 

2) Pinchers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden 

 

Pinchers en Schnauzers zijn gefokt voor het verdelgen van ongedierte en bewaking van het huis. Uitzonderingen 
daarop zijn de Dobermann Pincher die gefokt is als waak- en verdedigingshond, en de Riesenschnauzer die een 
veedrijver is.  

 

Pinchers en schnauzers zijn actieve, zelfstandige honden met veel jachtinstinct, gehecht aan hun gezin en bescher-
mend van aard. Ze kunnen veel blaffen en wantrouwig zijn tegenover vreemden, iets om rekening mee te houden 
als u in een flat of gehorig huis woont. Een goede socialisatie met mensen maar ook met andere dieren is belang-
rijk, net als een duidelijke leiding. Ze zijn slim en leren snel. 

https://hondsdol.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/


 

Molossers, de dogachtigen, werden vroeger gebruikt om met legers mee te trekken, als 
verdediger, lastendrager en hulp bij de jacht. Een aantal soorten werd ook gebruikt voor 
gevechten met honden, beren of stieren. Voorbeelden zijn de Bordeaux Dog, Duitse Dog 
en Cane Corso. 

 

Molossers zijn grote, zware en sterke honden. Ze zijn rustig, zelfstandig en zelfverzekerd 
en hechten zich aan het gezin. Molossers hebben een grote bijtkracht, bij het vechten 
bijten ze toe en blijven dan vasthouden in plaats van steeds opnieuw te bijten. Doorgaans 
laten ze zich niet snel kwaad maken en ze zijn vrij ongevoelig voor pijn. De meeste molos-

sers leren niet zo snel. De molosser heeft een duidelijke, zelfverzekerde baas nodig met natuurlijk overwicht. Uiter-
aard heeft fysieke dwang bij deze rassen geen enkel effect.  

 

De Zwitserse Sennenhonden zijn gefokt om vee te drijven, karren te trekken en het huis te bewaken. 

Sennenhonden zijn waaks en zelfstandig. Ze leren vrij snel, vooral de twee kleinere soorten (Appenzeller Sennen-
hond en Entlebucher Sennenhond). Deze twee zijn ook behoorlijk actief en houden van samenwerken, terwijl de 
twee grote soorten, Grote Zwitserse Sennenhond en Berner Sennenhond, doorgaans rustiger, zelfstandiger en be-
dachtzamer zijn. 

 

 

3) Terriërs 

 

Terriërs zijn gefokt om te jagen op ongedierte en schadelijk wild en dit zelf te doden. Ze 
zijn onder te verdelen in hoogbenige terriërs die boven de grond jagen, zoals de Airedale 
Terriër, laagbenige terriërs zoals de Cairn Terriër die de prooi tot in het hol volgen, bulldog
-achtige terriërs als de Bull Terriër en de Staffordshire Bull Terriër die voor gevechten ge-
bruikt werden en terriërs van het dwerghondentype zoals de Yorkshire Terriër die meer als 
gezelschapshond bedoeld zijn. 

 

Terriërs zijn actief, moedig en vasthoudend. Ze hebben veel energie en het zijn echte ja-
gers. Het zijn onafhankelijke, eigenwijze honden die niet altijd even goed met andere hon-

den omgaan. Veel terriërs zijn waaks en blaffen graag, wat hen minder geschikt maakt voor een flat. Bijna allemaal 
houden ze van graven, ook in uw tuin!  Een duidelijke, consequente opvoeding is noodzakelijk, ook voor de kleine 
terriërrassen.  

 

Vooral bij de bulldog-achtige terriërs (de Amerikaanse Staffordshire Terriër, de Staffordshire Bull Terriër (‘Engelse 
Stafford’) en de Bullterriër) kunnen de reuen op volwassen leeftijd onverdraagzaam zijn tegenover andere honden. 
Tijdens de opvoeding moet extra aandacht worden gegeven aan socialisatie met andere honden om te zorgen dat 
dit geen probleem wordt tijdens het uitlaten. Naar mensen en vooral hun eigen gezin toe zijn dit juist erg aanhan-
kelijke honden.  

 

4) Dashonden (Teckels) 

 

Deze honden zijn gefokt om te jagen onder de grond. Er zijn drie vachttypen, kortharig, ruwharig en langharig, en 
van elk vachttype bestaan drie formaten, Standaard, Dwerg en Kaninchen.  



 

 

 

 Van oorsprong zijn ze moedig, blaffen ze graag, willen ze graag werken en zijn het 
zelfstandige honden die snel leren. Hun jachtinstinct is groot. Er zijn veel verschil-
len tussen de lijnen die voor het showen zijn gefokt en werklijnen: showlijnen zijn 
vaak rustiger en sneller onder de indruk. Ook is er karakterverschil tussen de 
vachttypen en formaten, waarbij de langharige honden wat zachter en eerder ner-
veus zijn en de ruwharigen vaak wat feller, en zijn de kleinste formaten (Dwerg en 
Kaninchen) wat sneller angstig. De socialisatie is erg belangrijk, vooral ook met 
kinderen en andere honden. Als hier te weinig aandacht aan wordt geschonken 

wordt de hond vaak nerveus of vertoont angstagressie. Laat u niet misleiden door het formaat van de Dashond: 
een goede en consequente opvoeding is noodzakelijk! De combinatie van jachtinstinct en zelfstandigheid maakt 
dat vooral het commando ‘hierkomen’ goed geoefend moet worden en dat extra aandacht moet worden gegeven 
aan het niet najagen van bijvoorbeeld eenden of fietsers. 

 

5) Spitsen en oertypen 
 

De spitsen zijn poolhonden, gebruikt om te trekken, te waken en te jagen, Scandi-
navische jachthonden, Scandinavische herdershonden en de Europese en Aziati-
sche keeshonden. Oertypen zijn nog hele oorspronkelijke honden die al heel lang 
bestaan, zoals de Pharaohond. De honden uit deze rasgroep zijn vaak erg on-
afhankelijk en veel rassen zijn echte jagers. 

 

Sledehonden zoals de Husky en de Malamute zijn echte groepsdieren en kunnen 
slecht tegen alleen zijn. Ze hebben het liefst een andere hond als gezelschap. Ze zijn meestal verdraagzaam naar 
andere honden en wat afstandelijk naar mensen. Het zijn zeker geen knuffeldieren en veel honden uit deze groep 
willen graag hoog in de rangorde staan. Het zijn daarnaast felle jagers die daardoor moeilijk los kunnen lopen. 

 

De Scandinavische jachthonden, bijvoorbeeld de Noorse Elandhond, zijn eigenzinnig en hebben een groot uithou-
dingsvermogen. Scandinavische herders zijn actief, gehecht aan hun gezin en leren snel. Voorbeelden zijn de Finse 
Lappenhond en de IJslandse Hond. 

 

Keeshonden zijn waaks, blaffen veel, zijn gehecht aan hun gezin en wantrouwend tegenover vreemde mensen. Ze 
leren snel. De Aziatische keeshondachtigen zoals de Akita Inu of de Chow Chow zijn onafhankelijk en vrij afstande-
lijk, ze leren snel maar zijn niet gemakkelijk te trainen door hun eigenzinnigheid. De Europese keeshonden, bijvoor-
beeld de Dwergkeeshond, zijn wat aanhankelijker. 

 

Oertypen, bijvoorbeeld de Basenji of de Podenco Ibenco, zijn honden die erg onafhankelijk en eigenzinnig zijn. Ze 
zijn in huis rustig maar buiten actief. Vooral de Podenco-soorten hebben erg veel jachtpassie en zijn daardoor 
moeilijk buiten los te laten zonder dat ze er vandoor gaan.  

 

6) Lopende honden en zweethonden 

 

Deze honden worden gebruikt voor de jacht, waarbij ze het wild opsporen en opdrij-
ven. 

Ze zijn op te delen in drijvende honden, die het wild opdrijven (bijvoorbeeld de Beagle), 
zweethonden zoals de Bloedhond die bloedsporen volgen, en twee overige verwante 
rassen: de Dalmatische Hond en de Rhodesian Ridgeback.  

 

 



 

 

De honden uit deze rasgroep hebben een goede neus en een sterk ontwikkeld jachtinstinct. Drijvende honden en 
zweethonden zijn echte roedeldieren en zijn niet zo goed alleen te houden. Het liefst wonen ze met andere honden 
samen. Ze zijn zelfstandig en gaan buiten hun neus achterna. Dit kan een probleem zijn bij het uitlaten, een goede 
opvoeding met extra aandacht voor het hierkomen is noodzakelijk. Naar hun gezin zijn ze aanhankelijk. 

 

De Dalmatische Hond en de Rhodesian Ridgeback zijn sterke, actieve honden met een eigen wil. Beide kunnen ze 
onverdraagzaam zijn naar andere honden en ze zijn vaak onstuimig naar mensen, vooral als ze jong zijn. Ze zijn niet 
zo eenvoudig op te voeden en hebben veel socialisatie nodig. 

 

7) Voorstaande honden 

 

Voorstaande honden zijn jachthonden die het wild, vaak vogels, opsporen en ver-
volgens aanwijzen door in een bepaalde houding te blijven staan. Als de jager dit 
aangeeft, mag de hond het wild opstoten zodat de jager het kan schieten en daar-
na kan de hond het wild apporteren. Voorbeelden uit deze groep zijn de Pointer, 
Duitse Staande, de Drentsche Patrijshond en de Ierse Setter. 

 

Vaak zijn dit gevoelige honden die zich aan hun gezin hechten. Ze hebben vrij veel 
beweging nodig en willen graag werken met de baas. Uiteraard hebben ze veel jachtinstinct, dus het hierkomen 
moet goed worden aangeleerd en u moet oppassen dat ze niet hun neus achterna gaan. Ze zijn vaak wat eigenzin-
nig maar leren snel. 

 

8) Retrievers, Spaniels en Waterhonden 

 

Dit zijn honden die het wild ophalen als de jager het heeft geschoten. De spaniels sto-
ten bovendien het wild op. Waterhonden zijn erin gespecialiseerd om vissers te helpen 
en om waterwild te apporteren. 

 

Retrievers, zoals de Labrador Retriever en de Golden Retriever, willen graag samen 
met de baas werken en zijn meestal dol op apporteren. Ze worden wat later volwassen 
dan veel andere rassen.  

Spaniels, bijvoorbeeld Cocker Spaniel of Springer Spaniel, zijn wat eigenzinniger en 
onafhankelijker en hebben soms een sterke jachtpassie.  

 

Waterhonden (Portugese Waterhond, Wetterhoun) zijn doorgaans goede zwemmers, werken graag samen met de 
baas maar kunnen ook zelfstandig en waaks zijn. 

 

Honden uit deze groep zijn sociaal en aanhankelijk en hebben veel uithoudingsvermogen. De meeste van deze ras-
sen zijn bovendien dol op water. Leer hen om alleen op commando het water in te gaan en let op dat zij niet achter 
eenden of ander wild aan gaan. 

 

 



 

 

 

  

 9) Gezelschapshonden 

 

De gezelschapshonden komen van oorsprong uit allerlei andere rasgroe-
pen maar zijn vervolgens gefokt om de mens gezelschap te houden 

 

De naam zegt het al: de honden uit deze groep zijn gehecht aan hun baas 
en houden vaak niet van alleen zijn maar willen bij hun baas in de buurt 
blijven. Dit kan een probleem vormen bij het leren alleen thuis te blijven. 
Ze zijn speels, aanhankelijk en vaak gevoelig. Ook kunnen ze waaks zijn en 

veel blaffen. Voorbeelden van deze groep zijn de Franse Bulldog, de Poedel, de Maltezer en de Cavalier King Charles 
Spaniel. 

 

10) Windhonden 

 

Windhonden, bijvoorbeeld de Whippet, Afghaanse Windhond of Ierse 
Wolfshond, zijn jachthonden die vooral op zicht jagen in plaats van op 
hun neus zoals de andere jachthonden. Ze worden gebruikt om het wild 
op te sporen, te jagen en te doden. 

 

Deze honden zijn vaak rustig en aanhankelijk in huis, maar eenmaal bui-
ten erg actief en zelfstandig. Ze hebben erg veel jachtinstinct. Ze reage-
ren direct op beweging en zijn als ze eenmaal gaan jagen moeilijk terug 
te roepen. Windhonden vallen onder de ‘lange honden’, waarmee wordt 
bedoeld dat zij snel genoeg zijn om wild te achtervolgen en te vangen. 
Het is  verboden om met lange honden te jagen. Ook is, volgens de wet, 

een hondenbezitter verplicht om te voorkomen dat zijn dier in het veld dieren vangt. Dit is met een windhond lastig 
te voorkomen. U zult de hond dus veel aan de lijn moeten houden. Eventueel kunt u de hond leren om naast de fiets 
te lopen zodat u hem toch genoeg beweging kunt geven. 

 

Met toestemming overgenomen van het LICG. Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft on-
afhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van huisdieren en alles wat daarmee te maken heeft. De in-
formatie is beschikbaar via www.licg.nl 

http://www.licg.nl




 



Verslag NK hoopers op 30 november 2019 

 

Ik hoorde de wekker: 6 uur. Wat slaperig keek ik om mij heen. Ik hoorde Caitlin die bij de slaapkamerdeur “op wacht” lag 

zich nog eens uitrekken. Nauwelijks 5 minuten later wist ik dat het vandaag weer zo’n dag zou worden. Daar stond mijn 

bazin al in de kamer en wij, Caitlin, Clann en ik, moesten mee uit. Piesen en poepen zogezegd. Terug gelijk eten en ik be-

gon mij af te vragen wat er nu ging gebeuren. Zouden we een poosje naar een ander huishok gaan (red. “naar een ander 

huishok gaan” is honds voor vakantie) of werd het een gezellig onderonsje met andere honden die van hetzelfde spelle-

tje houden als ik: hoopers. Dat werd het dus. 

Om 7 uur gingen we rijden en, ervaren als ik inmiddels ben, wist ik dat minstens een uur de baas het ene na de andere 

lied zou meezingen, dus ik deed mijn ogen en oren dicht en hield mij rustig. 

En inderdaad, na een klein uurtje stopte de muziek (en de baas) en mocht ik de auto uit. De bolderkar was al vol met 

stoelen, reishondenhok (red. honds voor bench) en verschillende tassen waarvan die blauwe van de kc Delft de belang-

rijkste was. Want daarin zaten mij wedstrijdriem maar vooral ook de snoepjes. Nadat ik mij had verstopt in het reishon-

denhok keek ik met verbazing hoe, onder leiding van een grappige mijnheer en op de tonen van 

muziek, de baasjes zich opwarmden voor wat er ging komen. Hoofd-schouders-knieën-teen, van-

voor-naar-achter en de vogeltjesdans, het kon niet op. 

Maar uiteindelijk begon waarvoor ik en de baas waren gekomen: de wedstrijd. En die scheen heel 

belangrijk te zijn want iedereen had het over enka en zelfs trainster Marijke was gekomen om 

naar mij (en een paar andere honden) te kijken. 

Eerst het lijnparcours. Ik maakte er een potje van zei de baas. Maar ik vond dat ik het nog aardig 

had gedaan wanneer je in ogenschouw neemt dat mijn baas mij voortdurend in de weg liep. Die 

aardige mevrouw in de ring hield haar armen gekruist en dan weet ik dat ik het niet best heb ge-

daan. Of beter: mijn baas want die zegt altijd dat honden geen fouten maken maar de handler, 

wat dat ook is, wel. 

Na een hele tijd wachten mocht ik weer. Toen ik de ring inliep werd ik helemaal blij. Geen tonnen, 

hekjes of tunnels. Alleen maar hoops met allemaal een nummer erbij. Ik ging heel voortvarend van start en na een kleine 

hapering onderweg ging foutloos door de laatste hoop. 60 punten juichte de baas. En toen ze de uitslag hadden opge-

hangen maakte hij zelfs een vreugdesprongetje (gevaarlijk met zijn jicht), ik was derde geworden en zou een prijs krij-

gen. 

 

Na weer een poos wachten mocht ik weer. Ik stond samen met een andere hond, Sora, op de vierde plaats met 60 pun-

ten. De hond op de derde plaats had 84 punten en op de eerste plaats stonden honden die 110 punten hadden. Mijn 

baas zei dat de opdracht gemakkelijk was. Foutloos lopen en 60 punten halen en dan afwachten wat de andere honden 

zouden doen. 

Ik zag het gelijk hoops en 2 van die vermaledijde tonnen. Niet dezelfde kleur als in Delft maar donker en dreigend. Maar 

goed, hup hup van start. Hoop, tunnel, ton … oh nee toch maar niet. Gelijk naar de volgende hoops. Dan weer een ton. 

“Om, om” riep de baas en ik dacht “ach laat ik hem maar een keer zijn zin geven”. Verder allemaal hoops en een baas 

die na de laatste zijn armen in de lucht stak van blijdschap. Ik had dan wel 20 punten minder maar hij en ik waren al dik 

tevreden. 

Sora liep na mij wel foutloos maar bij alle honden die daarna nog liepen kruiste die mevouw haar armen. Ze kregen geen 

punten. En Sora kreeg waar ze al het hele jaar recht op had: de titel kampioen van Nederland. En ik, ik was tevreden met 

mijn (gedeelde) vierde plaats. 

Maar toen ik ’s avonds thuis nog even de dag liet passeren dacht ik: “had ik nu toch maar om die eerste ton heenge-

gaan”. 

Gwyneth  (ja, zo heet ik) 





Medewerker voor de diploma’s gezocht 
 

Na het examen wil iedereen natuurlijk een mooi diploma ontvangen. Altijd leuk voor aan de 

muur. Die diploma’s en ook de bijbehorende cijferlijsten komen er natuurlijk niet vanzelf. Die 

worden gemaakt door vrijwilligers, zoals alles bij de KC. En laat nu één van die vrijwilligers 

verhuizen naar Brabant. Dat is leuk voor haar, maar jammer voor ons. 

We zijn daarom op zoek naar iemand die haar taak wil overnemen. Het is geen hogere com-

puterkunde dat je ervoor nodig hebt, maar een redelijke kennis van Excel en Word is handig. 

De rest is allemaal te leren. De klus doe je samen met een andere vrijwilliger. Er is dus geluk-

kig nog voldoende begeleiding aanwezig.  

Dus als je de club een beetje wilt helpen, meld je dan aan.  

De taken bestaan uit de volgende handelingen: 

- maken deelnemerslijsten voor de instructeurs 
- maken examenlijsten 
- verwerken examenuitslagen tot diploma's en cijferlijsten 
- afdrukken diploma's en cijferlijsten 

De meeste werkzaamheden kunnen thuis gedaan worden, maar bij een aantal cursussen wor-

den de uitslagen direct na het examen verwerkt en dan moet er iemand op de club zijn. Ook 

voor het afdrukken van diploma's en cijferlijsten moet er soms iemand naar de club toe. 

Voor wat hoort wat. Als waardering voor je inzet bieden we een gratis cursus per seizoen aan 

en een medewerkersuitje.  

We zijn heel erg geholpen met iemand die deze klussen op zich wil nemen. 

Het bestuur. 







 
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-

ondersteuning/fokkerscafe/aanmelden-fokkerscafe/ 

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


 

 Update 29-10-2019 FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN  

 

 Update fokken kortsnuitige honden 29-10-2-19 – Raad van Beheer  

 

 Vijf jaar geleden is de wet ‘besluit Houders van Dieren’ in werking getreden. Het doel van deze wetswijziging 

is het verbeteren van het dierenwelzijn bij de fokkerij van gezelschapsdieren.  

Artikel 3.4 van het besluit bevat regels ten aanzien van het fokken van gezelschapsdieren. Als hoofdregel geldt 

dat het verboden is gezelschapsdieren te fokken, waarbij het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren 

en/of nakomelingen benadeeld wordt.  

Om dit artikel 3.4 te kunnen handhaven heeft het ministerie begin 2019 criteria laten opstellen, die zich rich-

ten op schadelijke uiterlijke kenmerken van de brachycefale honden en katten. Deze criteria zijn op 18 maart 

2019 gepubliceerd en worden gebruikt door inspectiediensten LID en NVWA voor handhaving van het wetsar-

tikel.  

De enige mogelijkheid die de overheid biedt aan hondenrassen waarvan vrijwel de gehele populatie de hand-

havingsnormen overschrijdt is een verplicht fokprogramma. De overheid heeft de Raad van Beheer de moge-

lijkheid geboden om hiervoor een plan van aanpak in te dienen. De Raad van Beheer heeft samen met de ras-

verenigingen van kortsnuitige rassen dit fokbegeleidingsplan opgesteld en heeft dit op 1 augustus 2019 aange-

boden aan de minister.  

Op 21 en 28 oktober jl. heeft de Raad van Beheer twee informatieavonden georganiseerd speciaal gericht op 

de fokkers van de betreffende rassen. Deze avonden waren bedoeld om fokkers en geïnteresseerden een up-

date te geven over de huidige situatie van de wetgeving, de inhoud van het fokbegeleidingsplan en mogelijke 

scenario’s voor de toekomst.  

Het door de Raad van Beheer opgestelde Fokbegeleidingsplan (FBP) volgt de criteria van de overheid op vrij-

wel alle punten en gaat daarnaast zelfs verder op het gebied van gezondheid van de ogen (BOS) en ademha-

lingsproblemen (BOAS).  

Het grootste verschil tussen het plan van de Raad van Beheer en het plan van de overheid zit in het criteria 

van de snuitlengte: De overheid kenmerkt de Cranio Faciale Ratio (CFR) van <0,3 als uitsluiting voor de fokke-

rij, ongeacht of de hond last heeft van BOS en/of BOAS gerelateerde ziekten. De Raad van Beheer geeft aan 

dat deze CFR <0,3 weliswaar een risicofactor is, maar wanneer de hond verder gezond is en voor alle andere 

criteria goede scores heeft, sluit de Raad van Beheer deze honden niet uit voor de fokkerij.  

Wel onderkent de Raad van Beheer dat de CFR een risicofactor is en dat het fokbeleid ook mede gericht moet 

zijn op het verlengen van de snuitlengte.  

Waarom wijkt het fokbegeleidingsplan af op het criterium snuitlengte t.o.v. de handhavingscriteria van de 

overheid?  

1. Er is onvoldoende wetenschappelijke grondslag om de CFR (snuitlengte) als fok-uitsluitend criterium op te 

nemen. Het grootste onderzoek op dit gebied (Cambridge) toont geen direct verband aan met BOAS-

aandoeningen.  

 



 

2. Er zijn een aantal rassen met een korte(re) snuit waar de aandoeningen die we willen bestrijden helemaal 

niet voorkomen. Waarom zou je deze rassen dan aan een dergelijke regel onderwerpen? Dit geldt helemaal als 

op termijn de grens voor de CFR van 0,3 naar 0,5 wordt opgetrokken zoals het rapport voorstaat. Een groot 

aantal rassen zonder problemen op BOS en BOAS-aandoeningen worden dan hard getroffen.  

3. Onder het huidige criterium is het eigenlijk onmogelijk om de betrokken rassen nog in stand te houden. Deze 

rassen zijn vaak geliefd vanwege hun karakter en de vraag naar deze rassen zal blijven bestaan. Als we niet in 

staat zijn om in Nederland te werken aan een gezond en verantwoord gefokt aanbod van honden zal in de 

vraag geheel worden voorzien door uit de buitenlandse broodfok afkomstige honden, die op geen enkele ma-

nier aan de opgelegde criteria hoeven te voldoen.  

Het fokbegeleidingsplan samengevat  

Het fokbegeleidingsplan zet in op: een gezonde hond, zonder oog- en ademhalingsproblemen.  

Fokbeleid gericht op verlenging van de snuit via selectie geteste en gezonde ouderdieren en via mogelijke ras-

kruisingen.  

Het FBP gaat verder dan de handhavingscriteria van de overheid:  

+ (over)gewicht  

+ nekomvang  

+ Internationaal erkende ECVO-oogonderzoeken  

+ importhonden aan voorwaarden van het FBP laten voldoen  

+ grijze gebied van handel en import tegengaan.  

Alleen stambomen voor honden waarvan de ouderdieren aan FBP voldoen (via convenanten).  

Met het plan slaan de Raad van Beheer + rasverenigingen van kortsnuitige rassen + fokkers van kortsnuitige 

rassen de handen ineen met als enige doel: Een gezonde hond!  

Handhaving NVWA gestart  

De handhaving door de NVWA is inmiddels gestart en laat een hard beeld zien. Liefhebbers die met hart en 

passie hobbymatig een nestje fokken laten al veel gezondheidsonderzoeken verrichten om een zo gezond mo-

gelijke hond te fokken. Dit zijn fokkers die aan de vereiste inspanningsverplichting voldoen om een gezonde 

hond te fokken zonder BOS en BOAS-aandoeningen. Deze fokkers en de rasverenigingen waar ze bij aangeslo-

ten zijn wachten al maanden op een beslissing van het ministerie om het voorgestelde plan te implementeren. 

Intussen wordt aan de handel van honden uit de buitenlandse broodfok geen enkele eis gesteld met betrekking 

tot deze en andere gezondheidsaspecten. Mede hierdoor wordt de noodzaak van een beslissing vanuit het mi-

nisterie steeds groter om een duidelijk antwoord te krijgen op het door ons ingediende FBP.  



Is dat een stroomband ? Nee, het is een GPS..... 
 

Omdat ik merk dat veel mensen het nog niet kennen leek het me interessant om een 
stukje over te schrijven. 
 
Jaren terug hebben wij een windhond geadopteerd uit Spanje, mijn Vivi.  
Je wordt dan gewaarschuwd dat dit soort honden vaak een trauma hebben en snel 
vluchten. De stichting gaf het advies voor een goed tuig. Vivi was voorbeeldig en dacht 
dat ze een border collie was, net als mijn andere 2 honden. Ze kon los lopen en ze luister-
de goed. 
 
Maar op facebook zag ik steeds vaker vermiste honden: 
- honden geadopteerd uit het buitenland en ontsnapt 
- honden geschrokken van vuurwerk en weg gevlucht (ook honden die normaal goed los 
kunnen lopen !) 
- jachthonden die toch een keer achter een neus aan gegaan zijn, achter een haas of hert 
aan. 
 Vivi overleed, en er kwam een nieuwe windhond, Luna. Nog steeds was ik mij bewust 
van het risico van het vluchten/weglopen. Inmiddels had ik van meerdere mensen om 
mij heen gehoord over een GPS. Dus voor deze nieuwe hond kocht ik mijn eerste GPS. Ik 
had geen idee of ze hem nodig zou hebben. De GPS zelf kost ongeveer 40-50 euro en je 
sluit een abonnement af voor een paar euro per maand. Ik ben enthousiast over het ge-
bruik en heb zelfs voor mijn twee bor-
der collies er ook eentje aangeschaft ! 



Wat kun je met (deze) GPS ? 
 
- de GPS geeft elke 8 min een signaaltje af, daarmee kun je zien waar de hond is op dat moment. In 
deze stand gaat de batterij het langste mee 
(2-5 dagen). 
- live tracking functie, deze gebruik ik het meest en heb ik ingesteld op een uur lang. Daarmee gaat 
de batterij wel sneller leeg, maar kun je een uur lang exact elke stap zien van de hond 
- historie, terug kijken waar de hond geweest is. Maar als de GPS op live tracking stond, kun je dus 
ook exact de route, maar ook exact de afstand zien. Ik gebruik deze functie vaak om te zien welke 
afstand de dames hebben afgelegd. Bv als Doortje mee rent naast het paard. Laatst had het paard 
12 km gelopen en Doortje ruim 28 km. 
- Virtual fence, deze functie gebruik ik zelden, maar je kunt een grens trekken, bv rond je tuin, dat 
als de hond daar voorbij gaat je een signaaltje krijgt 
 
Oke, probeer ik reclame te maken ? Nee hoor. Maar ik denk dat het voor veel mensen interessant 
is. Voor de hond die wat minder goed luistert, soms de benen neemt, voor de hond die bang is voor 
vuurwerk. Maar dus ook voor de sporthondjes, als je wilt weten wat ze afgelegd hebben. 
Verder doen wij hem standaard om als we gaan wandelen op onbekend terrein, maar ook op va-
kantie. De GPS doet het ook in de Ardennen, Duistland en zelfs in Hongarije. 
Nadeel; het klemmetje voor aan de halsband is niet zo stevig, dus wij deden er eerst een stukje 
ducktape om. Later kochten we een zakje voor aan de halsband waar de GPS in kan. Oh en hij is 
waterdicht, dat hebben mijn waterratten zorgvuldig getest ! 
En als het niks voor jouw hondje is ? Dan weet je in ieder geval nu wat er om de halsband van mijn 
hondje zit   :) 
 
            Linda Hofland 



https://www.dogs4joy.nl/


 

 



https://www.happydog.nl/


                     

 

 

De redactiecommissie, die nu uit twee bestuursleden en één vrijwilliger 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 zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de bardiensten. Ook kunnen 

wij incidenteel hulp gebruiken bij evenementen voor de bar of de 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 be-

langrijk dat zo veel mogelijk mensen 

meedoen aan onze Puppy-Enquête. 

Zo krijgen we immers een beter 

beeld van welkezaken 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
https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


Overlast honden uitlaat services Abtswoudse Bos 

 

Op 29 oktober hebben wij een overleg gehad met boswachter en buitengewoon opsporingsambtenaar  Eric 

Muijselaar,  die o.a. het gebied Abtswoudse Bos beheert. De aanleiding waren de vele klachten, opmerkingen en 

irritaties over  diverse HUSSEN (honden uitlaat services), die geen rekening houden met de wandelaars/ recrean-

ten.  Ook bij Eric regent het klachten en we hebben afgesproken dat we onze krachten gaan bundelen. Dat houdt 

in dat er beleid gemaakt moet gaan worden voor deze HUSSEN.  We gaan hierover contact zoeken  met de Ge-

meente Delft en Midden-Delfland.  Er zal gestreefd worden om dit op een positieve manier  op te lossen met de 

HUSSEN. Samen in gesprek gaan om tot een oplossing te komen zodat we allemaal kunnen blijven genieten van 

dit mooie natuurgebied. 

Eric heeft wel aan mij gevraagd om door te geven. klachten en incidenten schriftelijk via email aan hem te       

melden, en tevens via het contactformulier van de Gemeente Delft. Daarin indien mogelijk aangeven, datum en 

tijdstip en om welke HUS het gaat. Hij zal deze klachten verzamelen en antwoorden met een korte ontvangstbe-

vestiging. Het is namelijk gezien de hoeveelheid werk voor hem niet mogelijk om alle email uitgebreid te          

beantwoorden. 

Zijn email adres is:  E.Muijselaar@staatsbosbeheer.nl 

Gemeente Delft:  https://www.delft.nl/contact 

 

 

 

 

mailto:ailto:mailtoE.Muijselaar@staatsbosbeheer.nl
https://www.delft.nl/contact








 

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)    † 18-10-2019 

 

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:      Patricia Briedé 

Lid:     Christy Storm 

Lid:     Jeffrey Haak     

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:               Patricia Briedé 

fciobedience@kc-delft.nl 

GG Commissie: 

Voorzitter:     Kerstin Ueckert 

Secretaris:     Susanna Pfeifer 

Lid:      Mieke van Viegen 

Lid:      vacant 

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 

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) 

Algemeen postadres: 

Postbus 182, 2600 AD DELFT 

Plezier voor baas en hond 

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

