
 

 

Beste hondenliefhebber, 

 

De Raad van Beheer Kennis Tour 2023 is van start! 

 

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door 

toonaangevende sprekers, op verschillende locaties door Nederland. Voor 2023 hebben we weer een mooi 

divers programma aan sprekers en onderwerpen. Ook hebben we 2 ONLINE sessies waarvoor je de deur 

niet uit hoeft!  

 

Wees er snel bij, want vol=vol! 

 

De eerste lezing is al op 9 februari aanstaande, en de inschrijving is open. 

Op donderdag 9 februari aanstaande verzorgt dr. Niek Beijerink in Nieuwerkerk aan den IJssel de eerste 

Kennis Tour-sessie van 2023: ‘Cardiologie - hart voor honden’. Een bijzonder interessante lezing voor 

iedere fokker en hondenliefhebber die meer wil weten over hartaandoeningen bij honden.   

Niek Beijerink is dierenarts-specialist cardiologie voor gezelschapsdieren. 

 

 

 Programma Kennis Tour 2023 

Onderwerp   Spreker  Datum  Locatie  

Wegwijs voor de 

(beginnende) exposant 

   

Erna Upmeijer  Dinsdag 14 maart  Zwolle  

Update caniene herpesvirus 

type 1 infecties bij de hond  

  

Hans Nauwynck  

  

Woensdag 5 april   

  
Berlicum  

Heupdysplasie, elleboog-

dysplasie en andere skelet-

aandoeningen; kreupelheid, 

erfelijkheid en voorkómen   

  

Herman Hazewinkel  

  

Dinsdag 16 mei   

  

Woudenberg, 

Schimmel 1885  

  



 

Cardiologie - hart voor 

honden  

  

Niek Beijerink  

  

Donderdag 15 juni  

  
Berlicum  

Neuswerk en speuren  

  

Adee Schoon  

  
Woensdag 21 juni  Let op: online!  

Update caniene herpesvirus 

type 1 infecties bij de hond  

  

Hans Nauwynck  

  

Dinsdag 5 

september  
Let op: online!  

Neuswerk en speuren  

  

Adee Schoon  

  

Woensdag 18 

oktober  
Zwolle  

Wegwijs voor de 

(beginnende) exposant    

  

Erna Upmeijer   

  

Dinsdag 14 

november  
Woudenberg  

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.houdenvanhonden.nl/kennistour   

 

We zien je graag tijdens de Kennis Tour 2023! 

 

Video compilatie activiteiten 2022  

Gelukkig konden we in 2022 weer veel activiteiten met honden doorgang vinden. We hebben een mooie 

video gemaakt met daarin een compilatie van een aantal kynologische evenementen van de Raad van 

Beheer in 2022.  

 

Bekijk de video op ons YouTube kanaal:https://youtu.be/NAgAKqFB1so  

 

Veel kijkplezier!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Raad van Beheer - houden van honden 

 

Rony Doedijns, kynologisch directeur  

  

https://raadvanbeheer.us8.list-manage.com/track/click?u=2c0d9aa687728a58a792cb60a&id=0bc218780f&e=465f0babeb
https://raadvanbeheer.us8.list-manage.com/track/click?u=2c0d9aa687728a58a792cb60a&id=5353a5ed2e&e=465f0babeb

