




 

 

 

 

 

 

Het bericht dat de afgelopen periode heeft overschaduwd, is natuurlijk het overlijden van Joop de Jong. 

Wat heeft de KC veel aan deze man te danken en wat zullen we hem dan ook missen. Verderop in dit magazine 

een uitgebreid In Memoriam met oude en meer recente herinneringen.  

 

Maar er waren ook goede berichten. 

Op de receptie ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan heeft de burgemeester ons de Koninklijke Erepenning 

mogen uitreiken. De toespraak van de burgemeester vind je ook in dit magazine. Bijzonder om op te merken is, 

dat de burgemeester bij die gelegenheid nog een gesprek heeft gehad met Joop. Heel fijn om te bedenken dat 

Joop dat nog heeft mogen meemaken. 

 

Ook de Raad van Beheer heeft ons op die dag een erepenning uitgereikt, vergezeld van een fraai beeldje en een 

toespraak van Carel Canta. Hij is binnen het bestuur van de Raad de verantwoordelijke voor de contacten met 

kynologenverenigingen. 

 

Inmiddels zijn er ook weer wedstrijden gestreden op de KC. Twee flyballwedstrijden, waaronder de eindwedstrijd 

van de competitie en de wedstrijd van de FCI-obedience. Een felicitatie voor ons Flyball team Ready To Rumble, 

dat in de hoogste klasse een 2e plaats wist te behalen en bovendien die wedstrijd de snelste tijd van het seizoen 

heeft gelopen!  Vanwege ons jubileumjaar heeft de flyball commissie op 22 september een Sport- en Speldag ge-

organiseerd. In dit clubblad een verslag van deze geslaagde dag. 

Opnieuw kunnen we onze dank en bewondering uitspreken naar onze vrijwilligers die dit allemaal toch maar 

weer mogelijk hebben gemaakt. Chapeau! 

 

De Obedience wedstrijd was de afsluiter van de wedstrijden in 2019. Tijd om onze sponsor HAPPY DOG dit keer 

extra te bedanken voor de aankleding en voersponsoring van onze wedstrijden! Ook verzorgt HAPPY DOG onze 

puppypakketten en de kleding van onze instructeurs. Hier zijn we heel blij mee. 

 

Eind november staan de examens van de gehoorzaamheidscursussen weer op het programma. We wensen alle 

deelnemers veel succes. 

 

Het bestuur. 

 

 

 



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


 

 



 In Memoriam 

Joop de Jong 

21-08-1946   -    18-10-2019 

 

Wij waren geschokt door het onverwachte snelle overlijden van onze oud-secretaris, oud-voorzitter en 

erelid van onze club. Wat zullen we hem missen en wat zal het vreemd zijn dat we hem niet meer op zijn 

vaste plek, aan het hoofd van de tafel zullen treffen met een kopje koffie of een glaasje rode wijn. 

Joop heeft een speciaal plekje in mijn hart maar ook bij heel veel clubgenoten.  Ik zal jullie proberen uit te 

leggen waarom dit zo is. 

Toen ik net 18 jaar was en mijn eerste hond kocht kwam ik in dezelfde  puppy cursus terecht als Joop. Al 

snel na onze ontmoeting werd Joop secretaris van de vereniging. Een functie die hij vele jaren met veel 

inzet en passie heeft vervuld. Daarnaast verrichtte hij vele andere taken voor de vereniging.  

De KC Delft zat in die tijd nog aan de Jan den Oudeweg en had een veel kleiner terrein dan ons huidige. 

Door het toenemende ledenaantal werd het te klein om alle cursisten van een plekje te kunnen voorzien. 

Joop had een droom. Zijn “Kynodroom”  een groot veld, grote kantine en een overdekte trainingshal. 

Vele jaren heeft hij gevochten voor een eigen terrein voor onze vereniging. Hier heeft hij heel veel tijd 

aan besteed. Joop heeft de hoop en de strijd nooit opgegeven, zelfs toen het in zijn privé leven niet goed 

ging. Ans, Joop zijn vrouw, kreeg kanker en is in 1997 overleden aan deze verschrikkelijke ziekte. Joop 

bleef achter met zijn zoon Maarten. 

Joop heeft in die tijd zijn functie binnen de KC Delft nooit laten vallen en bleef hard werken voor “zijn” 

club. Joop wist alles, hield alles in de gaten en deed alles. Vele uren van de week besteedde hij aan de 

club of was hij op de club. 

 



In 1998 werd Joop voorzitter van de KC Delft . Joop bleef zich hard maken voor zijn “Kynodroom”” Om-

streeks 2004 werd zijn droom langzaam werkelijkheid. In samenwerking met de gemeente kregen we 

het terrein toegewezen aan de Tanthofdreef. In 2005 werd er voor de hypotheek getekend en werd er 

met de bouw en aanleg begonnen. Een tijdrovende klus die heel veel voorbereidend werk inhield en gro-

tendeels alleen door Joop werd gedaan.  

In mei 2006 is het nieuwe terrein officieel geopend en werd zijn droom werkelijkheid. Het ledenaantal 

groeide snel en ook de hondensporten als gehoorzaamheid, behendigheid, flyball, dogdance, ringtraining 

en later de treibball werden heel populair. 

Maar het verhuizen en groeien van de vereniging bracht ook veel meer werk met zich mee. Eerst gaven 

we enkele dagen per week cursussen, dat groeide op onze nieuwe locatie naar 5 dagen in de week.  

Daarnaast waren er in de weekenden vaak interne en externe activiteiten. Het terrein en gebouw zijn 

ook enorm populair bij andere verenigingen om wedstrijden of proeven te organiseren. Er kwamen aan-

vragen vanuit heel Nederland.  

 

 



 

Joop heeft heel veel uren gestoken in het onderhoud, boodschappen doen, helpen bij evenementen les-

geven, ringtraining en vele jaren de puppycursus. Joop maaide het gras, hield de graskanten bij,  eigenlijk 

teveel om op te noemen. Joop wist gewoon alles en deed gewoon alles. Zo kan ik dat het beste verwoor-

den. 

 

 

Toch werd het allemaal te veel voor hem. Van de kleine vereniging die we eerst waren werd het  een  be-

drijfje wat enorm veel werk met zich mee bracht. Joop kreeg last van zijn gezondheid. Ik heb eindeloze 

gespreken met hem gevoerd tot diep in de nacht, waarin ik hem bijna smeekte om voorzitter te blijven en 

waarmee ik hem kon helpen. Ik moet eerlijk  bekennen dat ik hem nu beter begrijp na al die jaren van 

voorzitter zijn. In april 2012 besloot hij om af te treden als voorzitter en het stokje over te dragen. Een 

zware en moeilijke beslissing. Wel is hij altijd door gegaan met alle andere werkzaamheden en bleef hij 

zeer betrokken bij zijn club 

 



 
 

 

In maart 2014 heeft hij een zware hartoperatie ondergaan. Na zijn revalidatie pakte hij zijn werkzaamhe-

den weer op. 

Omdat we zoveel bewondering hadden voor Joop hebben we een Koninklijke onderscheiding voor hem 

aangevraagd. Tijdens het 95 jarig jubileum is deze uitgereikt door de toenmalige Burgemeester de heer 

Verkerk. Ik had Joop met een smoes naar de club gelokt. Zo konden we hem totaal verassen met deze   

onderscheiding.  

 

De KC Delft bestaat dit jaar 100 jaar en het was een jaar vol activiteiten. We zijn dankbaar dat Joop on-

danks zijn ziek zijn toch even naar onze receptie kon komen. Daar werd in de speech van onze Burgemees-

ter mevrouw Van Bijsterveldt benoemd wat hij heeft betekend voor onze club. Na afloop heeft zij ook nog 

gesproken met Joop. 

KC Delft  heeft van Joop een geweldig “erfenis” gekregen. Een bloeiende vereniging met een prachtig ter-

rein. Dat moeten wij met alle vrijwilligers koesteren en er goed voor zorgen. Dat zijn wij verschuldigd aan 

Joop. 

Eigenlijk kan ik nog uren vertellen over Joop en wat hij gedaan heeft voor onze club. Onze heerlijke mop-

perkont, want daaraan wist je dat het goed met hem ging. Een lijfspreuk was bijna, een dag niet gemop-

perd, is een dag niet geleefd. 

Joop was de KC Delft. Hij was trouw, loyaal, een doorzetter. Een groot deel van zijn leven heeft hij in de KC 

Delft gestoken. Joop leeft voort in onze club. 



Ik wil afsluiten met een gedicht. Ik heb gekozen voor dit gedicht omdat een ieder van ons zijn eigen         

invulling eraan kan geven. 

 

Wat je in je hart bewaart 

Dat raak je nooit meer kwijt 

Wat wij samen hebben meegemaakt 

Staat geschreven in de tijd 

Wat wij samen beleefd hebben 

Worden mooie herinneringen 

Zij blijven in ons hoofd bestaan 

De grote en de kleine dingen 

Met ieder van hier had jij wel wat 

Een band soms zo speciaal 

En nu wij je al zo missen 

Is het zo onwerkelijk allemaal 

Maar trots zijn wij op wie je was  

En voor ons altijd zal zijn 

Herinneringen komen en gaan 

Gevangen in onze tijd 

Maar wat je in je hart bewaart 

Dat raak je nooit meer kwijt. 

 

Lieve Joop, we gaan je missen!  

 

             Mariska Haring—Landmeter 



 



https://hondsdol.nl/


Toespraak en uitreiking Koninklijke erepenning 

 

Geachte aanwezigen, in het bijzonder het bestuur en alle leden van Kynologenclub Delft,  

Het gebeurt niet iedere dag dat ik een 100-jarige mag toespreken. Vandaag mag ik dat wel, en dan is 

het extra mooi dat achter die 100-jarige eigenlijk heel veel mensen staan – die zelf overigens nog lang 

geen 100 zijn, als ik even gauw om me heen kijk.  

Ik wil u allemaal, bestuur en leden van KC Delft en omstreken, van harte feliciteren. 

 

Kynologenclub Delft, KC Delft, bestaat 100 jaar, en dat is natuurlijk een mijlpaal die moet worden ge-

vierd. U bent immers lid van een mooie, maatschappelijk zeer actieve vereniging met zo’n 500 leden, 

geheel gerund door vrijwilligers. Een bloeiende club ook, als ik zo alle mooie cursussen en evenemen-

ten zie die uw club elk jaar aanbiedt en organiseert om mens en dier beter te laten samenwerken.  

 

* * * 

 In de aanloop naar dit jubileum dook een lid van KC Delft in de oude verenigingsnotulen. Die notulen 

zijn alleen al door het taalgebruik van toen heel lezenswaardig, maar ze laten vooral zien dat het in 

die 100 jaar niet altijd vanzelf ging binnen de club. Misschien een beetje een flauwe woordspeling, 

maar bij het lezen bedacht ik me dat het óók in de beginjaren nog een hele kluif was, een kynologen-

club goed runnen.  

 

Zo lezen we in het jaarverslag van het verenigingsjaar 1926:  

‘Als zoo straks onze Penningsmeester zijn verslag zal uitbrengen over de financiën, zal daaruit blij-

ken, dat deze reusachtig zijn achteruitgegaan, daar onze laatste Tentoonstelling een groot geldelijk 

offer heeft geeischt.’ 

 

En een jaar later, in 1927, is het er niet beter op geworden volgens de secretaris.  

Lees maar even mee:   

‘Dit is het tiende jaarverslag door mij neergeschreven. De leden hebben tijdens de viering van ons 

tienjarig bestaan blijk gegeven, dat zij mijn werk hebben gerespecteerd. Toch doe ik het werk voor 

de vereeniging de laatste jaren niet meer met dezelfde opgewektheid, waarmede ik dit vroeger 

pleegde te doen. Dit kan anders worden, wij moeten ons op de vergaderingen niet bezighouden 

met plagerijen, wij moeten ons niet mengen in de politiek van de hondensport, wij moeten samen-

werken om onze vereeniging groot te maken.’ 

https://hondsdol.nl/


 
Los van het feit dat het natuurlijk jammer was dat er destijds blijkbaar ‘gedoe’ was in de vereniging, vind 

ik het ook bijna troostrijk. ‘Gedoe’ is blijkbaar tijdloos, maar dat hoeft uiteindelijk geen belemmering te 

zijn om verder te groeien.  

 

En met dat ‘samenwerken om onze vereniging groot te maken’ is het met dank aan veel vrijwilligers blijk-

baar wel goed gekomen: uw club heeft niet voor niks 500 leden.    

 

Ik stipte het net al aan: KC Delft en omstreken, de enige kynologenvereniging in de buurt, is een heel po-

sitieve vereniging. U geeft opvoedingscursussen waar honden en bazen worden geleerd zich netjes te 

gedragen in onze samenleving. Daar kan niemand op tegen zijn, lijkt me. Verder organiseert KC Delft op 

het terrein aan de Tanthofdreef 10 – ‘niemand heeft last van ons’, schreef uw club zelf al – tal van behen-

digheidstrainingen en sporten waar mens en dier veel plezier aan beleven.  

 

Die activiteiten zijn voor de niet-kenner soms ook verrassend. Althans, ik denk dat niet iedere Delftenaar 

weet dat er bij de clicker-training ‘dolfijn-training voor de hond’ bestaat, dat honden min of meer vliegen 

bij flyball en dat je je honden zelfs een ‘kattenloop’ kunt aanleren.  

 

* * * 

 

Wie de kranten openslaat, ziet dat honden en hun baasjes niet altijd positief in het nieuws komen. Dat is 

misschien wel logisch, maar het is goed om te beseffen dat ‘nieuws’ nu eenmaal vaak gaat over inciden-

ten. De ‘zwijgende meerderheid’, mensen die dagelijks rondom hun eigen huis een privé-natte-neuzen-

show beleven en de grootste lol hebben met hun huisdier, hoor je veel minder.  

 

U houdt zich bezig met de alledaagse omgang van mens en dier. En die omgang bezorgt miljoenen men-

sen dus elke dag veel plezier. De diepe vriendschap, of zelfs liefde, tussen mens en dier biedt mensen 

steun.  

 



 

 

 

 Dat geldt niet alleen voor de gemiddelde hondenbezitter, waar de hond in de loop der jaren is uitge-

groeid tot – prominent! – gezinslid.  

Maar kijk ook eens naar het therapeutisch effect. Als ouderen in een verzorgingshuis of kinderen 

met gedragsproblemen een hond mogen aaien. Of kijk naar wat mensen met een beperking voor 

steun hebben aan een hond: voor sommige mensen betekent de omgang met een hond ‘meer ge-

luksmomenten’. Soms is de hond zelfs een onmisbare partner om in het sociale verkeer te kunnen 

functioneren. Of om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen.   

 

* * * 

 

De omgang tussen mens en dier is dus van maatschappelijk belang, en KC Delft biedt daarbij belang-

rijke bijdragen. In haar cursussen, verzorgd door ervaren en deskundige instructeurs, en in het voor-

lichtingsmateriaal gaat het altijd over plezierige samenwerking tussen baas en hond, over de ge-

zondheid van het dier, over verantwoord gedrag. Daarnaast geeft de club ook tips voor de aanschaf 

(‘zo kies je een gezonde en sociale hond’) en eerlijke fokkerijen. 

 

Houd die rol alstublieft vast, ook de voor de komende 100 jaar.  

 

* * * 



 

 

Gelukkig ben ik niet de enige die jullie inspanningen zeer waardeert. KC Delft en omstreken is opgericht op 

19 augustus 1919. Een eeuw lang heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld in de verantwoorde 

omgang tussen mens en dier. Daarbij wordt de vereniging geheel gerund door vrijwilligers, die veel tijd in 

steken het opvoeden van baas en hond.  

 

Dat is voldoende reden om de vereniging de Koninklijke Erepenning  toe te kennen. De erepenning sym-

boliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van uw vereni-

ging.  

 

Ik voel me vereerd dat ik als burgemeester jullie deze erepenning mag overhandigen. Mag ik de voorzitter 

vragen om naar voren te komen? 

 

* * * 

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. En dan zou ik nu willen zeggen: laten we 

proosten op 100 jaar KC Delft: geef uw hond vandaag een extra knuffel of een extra kluif, en geef uzelf en 

uw collega-leden een extra schouderklopje.  

 

Ik wens u alle goeds én veel leden die KC Delft en omstreken – ook de komende jaren – blijven helpen om 

uw prachtige vereniging verder te laten groeien en bloeien.   



 

 

 

  
  

 





 





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/


Titeren 

Wat is titeren? 

Titeren is het bepalen van aanwezige antistoffen in het bloed. Aan de hand van de gevonden waardes kan de     

aanwezige bescherming in een mens of dier worden afgelezen en daar kan dan op gehandeld worden door, indien 

de waardes dat aangeven, te vaccineren.  

Er zijn meer entingen waarvan middels een titerbepaling kan worden vastgesteld of er nog voldoende antistoffen 

aanwezig zijn in het bloed; ook de antistoffen tegen Distemper (Hondenziekte), Hepatitis en Parvo kunnen zo    

worden vastgesteld. 

Wat is het en hoe werkt het precies? 

Titeren betekent simpelweg dat er wordt gekeken of er antistoffen voor specifieke ziektes aanwezig zijn in het 

bloed. Zijn die antistoffen aanwezig, dan is er geen reden tot enting over te gaan.  

Als het lichaam geen antistoffen heeft en er wordt een enting gegeven, dan maakt het lichaam antistoffen aan, net 

als bij een werkelijke besmetting van de ziekte. Er worden als het ware gecontroleerd antistoffen aangemaakt door 

een infectie na te bootsen. Raakt het dier nu werkelijk besmet met het virus in kwestie, dan “herkent” het lichaam 

het aanvallende virus en wordt het direct onschadelijk gemaakt.  

Hoe lang werkt een enting? 

De fabrikanten geven aan dat hun vaccins gegarandeerd drie jaar 

werkzaam blijven.  

Tenminste drie jaar, dat wil in de praktijk meestal zeggen dat het 

effectief langer is, maar dat moet eerst gemeten worden. Met 

een titerbepaling kan dat.  

 

 

 

 

 

Waarom zou ik niet gewoon enten? 

Wanneer een dier geënt wordt terwijl er nog voldoende afweerstoffen in het lichaam aanwezig zijn, wat gebeurt er 

dan precies? Met de antistoffen gebeurt er niets; de enting slaat niet aan. Maar er gebeuren wel andere dingen: 

het immuunsysteem wordt aan het werk gezet en daardoor is het op dat moment minder alert op andere zaken. 

Oftewel: de afweer van de hond daalt tijdelijk waardoor de hond op andere gebieden meer risico loopt. Jeuk is  

bijvoorbeeld een ontregeling van het immuunsysteem die plotseling kan opspelen, maar ook andere dingen       

kunnen opeens tot uiting komen. Een rondwaaiend virusje kan ook opeens meer kans krijgen bijvoorbeeld. Extra 

risico dus terwijl het positieve effect er totaal niet is; de hond is immers nog beschermd. En telkens als er nodeloos 

wordt geënt krijgt het immuunsysteem weer een onnodige tik. 

Waarom wordt er niet op Rabiës getiterd?  

Omdat dit ongeacht de uitslag (is overigens een heel andere test) een verplichte enting is en er niet door middel 

van een test hierop uitzonderingen worden gemaakt. Je zult dus te allen tijde over een geldige Rabiësenting     

moeten beschikken als de hond meegaat naar het buitenland.  

 



 

Waarom wordt er niet op Weil getiterd?  

Omdat Weil een bacteriële ziekte is, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Voor een virusziekte kan dat wel. 

Overigens worden, ten onrechte naar men zegt, veel honden niet tegen leptospirose (waarvan de ziekte van Weil 

een verschijnvorm is) geënt. 

 

De eerste ziekteverschijnselen bij honden met leptospirose kunnen zeer verschillend zijn. Koorts, niet eten, later 

soms gevolgd door geelzucht en nierproblemen, diarree en braken worden het vaakst gezien. Een hond met         

leptospirose heeft intensieve medische zorg nodig, maar kan desondanks vaak toch komen te overlijden. 

 

Het gevaar van leptospirose wordt nog altijd onderschat, omdat vooral lichte besmettingen worden moeilijk her-

kend waardoor de diagnose in de praktijk soms niet of pas heel laat wordt gesteld. Het gaat hier om een zoönose. 

Een zoönose houdt in dat de ziekte van dier op mens overdraagbaar is. Gezien het groeiend aantal besmettingsge-

vallen van leptospirose bij mensen en honden in de afgelopen jaren in Nederland, wordt deze ziekte nu als ende-

misch aangeduid in Nederland. Daarom is het advies om alle honden te vaccineren tegen leptospirose ook al zwem-

men ze nooit. Rattenuitwerpselen op enigerlei naar binnen krijgen kan, bij voorbeeld, al tot besmetting leiden. 

 

Hoe gaat titeren in zijn werk? 

 

Er wordt een beetje bloed afgenomen en dat wordt in de       

Vaccicheck gedaan. Hoe snel de uitslag bekend is hangt af       

van de werkwijze van de dierenarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoonlijk is de uitslag binnen een half uurtje bekend. 



En als er dan geënt moet worden? 

Dat kan in principe direct gebeuren. Een goede dierenarts zal zo passend mogelijk enten en daar ook duidelijk uit-

leg over geven. 

 

En hoe zit het met pups?  

Pups dienen immers voldoende beschermd het nest te verlaten en dus is het standaard advies nog steeds enten op 

6, 9 en 12 weken. Maar nu we weten wat de effecten zijn van die entingen en - in sommige gevallen – het ontbre-

ken van die effecten, is het zinnig ook eens naar de pupentingen te kijken. Want pups krijgen biest van hun moeder 

en zoals elke fokker weet bevat die biest de maternale afweer die elke pup nodig heeft.  

De theorie zegt dat als de maternale bescherming is uitgewerkt, de DHP-enting kan worden gegeven. Zijn er nog 

maternale antistoffen aanwezig bij de pup, dan zal de enting niet aanslaan. 

Omdat dit vroeger niet meetbaar was namen dierenartsen het zekere voor het onzekere en werd er geënt op zes, 

negen en twaalf weken. Dan was er altijd wel eentje die aansloeg en was de hond beschermd. Maar dat meten, dat 

kan nu dus wel en zo kan de enting worden aangepast aan de pup.  

Sinds 1 juli 2014 geldt echter een nieuwe wetgeving omtrent de verplichte inentingen bij honden. Zo bepaalt de 

Regeling houders van dieren dat een hond binnen 7 weken na de geboorte wordt ingeënt tegen Parvo en de ziekte 

van Carré.  

Als de pups worden verkocht, dan moeten de pups uiterlijk zeven dagen voor het moment van verkoop of afleve-

ring worden ingeënt. 

Het is wettelijk gezien niet toegestaan om de pups zonder inenting te verkopen aan nieuwe eigenaren. Volgens de 

tekst van de wet is het dus niet mogelijk om de pups te laten titeren voorafgaand aan de verkoop en met de die-

renarts en nieuwe eigenaren af te spreken dat de pups op een later moment alsnog zullen worden gevaccineerd. 

Er kan immers niet bij contract van deze wettelijke bepalingen worden afgeweken. 

 

Waar kan een titerbepaling worden gedaan? 

Via deze link zijn de dierenartsen vindbaar die een titerbepaling kunnen den bij uw hond. 

https://www.nmlhealth.com/vaccicheck 

 

Is een titerbepaling ook geldig in het buitenland?  

Wanneer een hond naar het buitenland gaat is in ieder geval minimaal een Rabiësenting verplicht. Kijk voor de ver-

plichtingen op de diverse daarvoor bestemde sites, de ambassade van het betreffende land én informeer bij je die-

renarts. Beter teveel geïnformeerd en goed voorbereid dan ter plaatse tegen problemen aanlopen met alle gevol-

gen van dien. Voor Rabiës is geen titerbepaling mogelijk voor verblijf in het buitenland. 

 

Bron: Site NVSW en MSD Animal Health 

https://www.nmlhealth.com/vaccicheck


Sport- en speldag 22 september 2019 
De wegblijvers hadden deze keer ongelijk. De sport- en speldag van de KC Delft, georganiseerd door de flyballcom-

missie, werd een klinkend succes. 

 

De Egyptische zonnegod Ra vocht een robbertje uit met de Romein Pluvius en won, het humeur van de deelne-

mers was net zo zonnig en de o zo noodzakelijke vrijwilligers waren weer massaal aanwezig.  Waarvoor dank. Alle 

elementen om er een leuke dag van te maken waren aanwezig. 

 

Er was een circuit aan spelletjes bedacht dat dan weer de inspanning van de deelnemende hondjes, dan weer die 

van de handlers vereiste. En soms moesten ze allebei flink aan de bak. 

Deze spelletjes moesten in koppels van 2 worden gedaan en voor het koppel dat alle spelletjes samen het beste 

uitvoerde was er een rozet, een verrassing voor de hond en, het meest belangrijk, eeuwige roem. Ook voor de run-

ners-up was er een tweede en derde prijs. 

 

Bijna alle disciplines van de club waren terug te vinden in de spelletjes. Apporteren, sorteren en vak sturen uit de 

gehoorzaamheid. Een parcours met sprongen, tunnel en hoops vertegenwoordigde de agilty. Hoops en tonnen 

waren het hooper-element en, weliswaar met enige fantasie en in muzikale stilte, was in de bal-op-lepel-loop 

dogdance te herkennen. En tenslotte zagen we ook treibball weer op de clubweide al werd hier de baltechniek van 

de baas en niet die van de hond op de proef gesteld. 

De spelletjes werden gecomplementeerd met een heuse quiz en een foto-shoot.  

 

Vanaf de zijlijn moet het er leuk en soms lachwekkend hebben uitgezien hoe alle teams, al dan niet fanatiek, het 

hele circuit afwerkten. En wanneer baas of hond wat problemen hadden bij het uitvoeren van een opdracht was er 

altijd wel een spelleider die een oogje dichtkneep en een vrije interpretatie gaf aan de opgestelde spelregels. 

 

Wie 1, 2 of 3 werden en wie de poedelprijs won is niet interessant. Het klinkt erg afgezaagd, maar deelnemen was 

belangrijker dan winnen. En als je de blije lachende gezichten van de deelnemers zag en luisterde naar de reacties 

wist je 1 ding zeker: iedereen had op deze dag gewonnen. 



https://www.dogs4joy.nl/


 

Toespraak 100 jarig jubileum voorzitter KC Delft 

 

Als voorzitter van de KC Delft en omstreken, wil ik u hartelijk danken voor uw komst.  

Wat fijn dat u hier met zovelen aanwezig bent om ons 100 jarig jubileum te vieren.  

Voor ons een hele bijzondere dag.  

100 jaar geleden werd hier in Delft op 9 september 1919 de oprichtingsvergadering gehouden. Op 9 mei 

1920 werd in de zalen van de Stads Doelen de eerste internationale eendaagse hondententoonstelling 

georganiseerd. De club is in het trotse bezit van de catalogus van deze tentoonstelling. Afgelopen periode 

hebben wij ons jubileum gevierd door het organiseren van diverse evenementen waaronder een jubileum 

clubmatch met bijzondere prijzen.  

In vergelijking met 100 jaar geleden zijn wij inmiddels een club met zoveel meer mogelijkheden. Wij heb-

ben recent onze kantine opgeknapt en als u  straks tijd heeft is het de moeite waard om onze foto’s te 

bekijken die een stukje van de geschiedenis laten zien. 

Wij zijn er trots op dat KC Delft al 100 jaar een bijdrage levert aan de Nederlandse kynologie. De groei en 

de kennis op kynologisch gebied heeft de afgelopen 40 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als 

er rond 1980 grote ontwikkelingen zijn op hondensportgebied die overwaaien vanuit het buitenland, pakt 

onze club dat snel op. Zo werden er al snel behendigheidslessen, nu beter bekend als agility, gegeven bij 

onze club 

Ook stond KC Delft aan de wieg van de ontwikkeling van flyball in Nederland, een van onze oud-

instructeurs Rein Nootenboom was samen met Otto Steijn een van de grondleggers. 

Zelf ben ik lid vanaf 1990 en heb de ontwikkelingen van de club vanaf die tijd kunnen volgen.  Eerst als lid 

en later als vrijwilliger. En mijn conclusie is dat KC Delft altijd open heeft gestaan voor nieuwe ideeën, 

ontwikkelingen en sporten. Zo werden er vrij snel na introductie, clicker cursussen en Dog dance gege-

ven,  er werd door onze club een bijzondere act ontwikkeld waarin meerdere handlers en honden tegelij-

kertijd een dans opvoerden. 



 
 

Ook in andere opzichten heeft onze club een belangrijke taak gekregen.  Wij hebben de maatschappelijke 

taak om honden en hun baasjes te leren om zo plezierig mogelijk in onze drukke samenleving te bewegen.  

We bieden daarvoor een uitgebreid pakket aan opvoedingscursussen. Voor wie meer met zijn hond wil 

doen, hebben we een brede keuze uit hondensporten. Ook op kennisgebied organiseren wij opleidingen en 

lezingen. Al met al een drukke maar leuke organisatie. 

Dat dit alles mogelijk is op deze mooie locatie,  waar we al weer 13 jaar zitten, daar heeft ons erelid,  oud 

secretaris en voorzitter, de heer Joop de Jong zich bijzonder voor ingespannen. Daar zijn wij hem bijzonder 

dankbaar voor. 

Wij zijn op dit moment een gezonde vereniging met bijna 500 leden en daarnaast nog een groot aantal cur-

sisten die geen lid zijn maar wel gestart zijn met de opvoeding van hun hond.  

Dat de vereniging zo gezond is en goed draait,  danken we aan de belangeloze inzet van al onze vrijwil-

ligers. Alle taken binnen onze vereniging worden namelijk op vrijwillige basis verricht. 

. 



 

 
 

 

 

 

Ik wil ook ons bestuur benoemen. Bestuurders zijn belangrijk en fundamenteel voor iedere club. Ik ben blij 

met ons bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die zich stuk voor stuk met hart en ziel inzetten voor onze club 

en de kynologie. Ik ben trots op ons sterke en stabiele bestuur en daarom wil ik jullie ook in het zonnetje 

zetten op deze bijzondere dag.  

Een speciaal bedankje voor onze jubileumcommissie, jullie hebben het bestuur veel werk uit handen ge-

nomen dit jaar, zeker door de organisatie van vandaag te regelen. 

Vanmiddag zijn wij door de Raad van Beheer, onze overkoepelende organisatie, verblijd met een oorkon-

de en een legpenning ( en een prachtig beeld, dat een mooi plekje zal krijgen in onze kantine). 

Daar bovenop mocht onze burgemeester, mevrouw Van Bijsterveld, ons namens Koning Willem-

Alexander de Koninklijke Erepenning uitreiken. Daar zijn we trots op. 

Ik zie dat als een eerbetoon aan al onze hard werkende en onbaatzuchtige vrijwilligers. Wij zijn immers 

samen KC Delft.  

Ik wil tot slot graag een toost uitbrengen op iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat wij deze mijlpaal 

hebben behaald. 

Bedankt voor uw aandacht en wens u nog een prettige voorzetting van deze feestelijke bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KC DELFT: 100 JAAR EN KONINKLIJK! 

 

Op zaterdag 14 september jl. vierde KC Delft e.o. haar 100-jarig jubileum, bij welke gelegenheid de vereniging een 

Koninklijke Erepenning in ontvangst mocht nemen uit handen van de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt. 

 

KC Delft heeft haar 100-jarig jubileum uitbundig gevierd gedurende vier opeenvolgende zaterdagen. De laatste 

zaterdag, 14 september, was er een receptie in het mooi een functionele clubgebouw van de vereniging. Namens 

de Raad van Beheer bood bestuurslid Carel Canta, behalve de felicitaties van bestuur en Nederlandse 

Kynologie, een legpenning, oorkonde en bronzen beeldje aan. Nut en noodzaak van laagdrempelige toegang tot de 

georganiseerde kynologie werd hier meer dan duidelijk. Dat dit ook onze Koning niet ontgaan is, bleek uit de 

Koninklijke Erepenning die burgemeester Van Bijsterveldt namens Koning Willem-Alexander mocht uitreiken. In haar 

toespraak belichtte zij het belang van de hond in ons dagelijks maatschappelijk leven – denk aan senioren, 

mensen met een beperking of mensen die baat hebben bij de therapeutische werking van een hond. Ook werd 

aangehaald dat deze onderscheiding een kroon op het werk mag zijn van alle vrijwilligers die zich sinds de 

oprichting van KC Delft e.o. voor de vereniging hebben ingezet. 



 

 

 

  

Erik van het jaar ! 
 
 
 

Op ons jubileum feest hebben we een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje gezet.         

Iemand die aanwezig is op  alle evenementen, die zich als één van de eerste aanmeldt en 

heel erg behulpzaam is. Dat is gezien en daar moesten we iets mee doen. 

Omdat we hem niet de titel vrijwilliger van het jaar willen geven omdat natuurlijk  elke 

vrijwilliger ons dierbaar is, heeft het bestuur voor Erik Vleggeert bedacht dat hij  “ERIK 

VAN HET JAAR” is.  

 

Daar hoorde natuurlijk wel een cadeau bij, namelijk een T-shirt met deze ere titel. 

Erik, bedankt voor jou inzet en hulp en we hopen dat je dat nog lang voor KC Delft wil  

blijven doen! 

 

 

 



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 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


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/          

recreanten.  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 Gemeente 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:               Patries 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) 

Plezier voor baas en hond 

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

