
Voorstelstukje kandidaat bestuurslid Heidi Edens 
 
Ik woon samen met mijn vriend Klaas en onze 3 Ridgebacks van bijna 11, 6 en 2 jaar 
oud, 2 paarden, 2 bejaarde ponies en een aantal kippen in een klein plaatsje in 
Drenthe, genaamd Eesergroen. Ik heb een financiële achtergrond, en werk 28 uur 
per week bij Reservoir Group in Assen, een internationaal Olie- en Gas bedrijf. Ons 
bedrijf levert de service en gereedschappen om wereldwijd boorproblemen in de 
grond op te lossen. En ben ik verantwoordelijk ben voor de administratie, HR zaken 
en een deel kwaliteit en veiligheid. In onze vrije tijd wandelen we graag met de 
honden in het bos, vermaken we ons met de paarden, en genieten we volop van 
onze kleine boerderij en alle dieren. Daarnaast heb ik vaak en veel deel uitgemaakt 
van het bestuur van lokale Verenigingen, waarin ik diverse bestuursfuncties heb 
bekleed, waaronder ook het voorzitterschap. En ben ik diverse malen gevraagd om 
crisis situaties binnen Verenigingen ( met succes ) op te lossen, waarbij mijn talent 
om te verbinden, mijn enthousiasme en doorzettingsvermogen de doorslag hebben 
gegeven. Inmiddels meer dan 30 jaar geleden woonde ik op Curaçao en kochten we 
een pup gefokt door de plaatselijke dierenarts H.A.K. van Baren, onze 1e Rhodesian 
Ridgeback. Daar kwam 2 maanden later haar broertje door omstandigheden bij. Mijn 
1e hond, mijn 1e Ridgeback en dan ook nog 2, wat héb ik er veel van geleerd en 
genoten. Sindsdien is de Rhodesian Ridgeback niet meer uit ons leven geweest. 
Terug in Nederland werd in 1999 onze 1e nestje Ridgebacks geboren en bleef onze 
1e eigen gefokte Ridgeback Demba bij ons wonen. Onder onze kennelnaam Of 
Ginba’s Hero werd Demba de trotse moeder van o.a. N’gai Zamu Of Ginba’s Hero 
(Multi Ch. Multi BOG, Multi BOB, Multi BISS, CW’6 (BOS), BW’03’06, GW’04, 
BSSG’05 ) van Katja Mateboer en Missie Of Ginba’s Hero van de Duitse 
keurmeester Petra Stracke. Onze 3 Ridgebacks zijn alledrie nazaten van Demba, en 
in de nabije toekomst hopen we te kunnen genieten van een nest met onze jongste 
telg Magic Of Dao Phu Quoc. Lid van de RRCN ben ik sinds... precies weet ik het 
niet meer maar in ieder geval meer dan 20 jaar. Ik hoop me in de toekomst in te 
mogen zetten voor ons prachtige ras, voor onze rasvereniging en daarbij voor het 
belang van de Rhodesian Ridgeback, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven 
genieten van gezonde, stabiele, en mooie Rhodesian Ridgebacks. 
  



Voorstelstukje kandidaat bestuurslid Cassandra van de Haar 

Ik woon samen met mijn man en onze 5 Ridgebacks in Opende, een dorpje in 
Groningen. 
Omdat ik het lastig vond een vertrouwde opvang voor onze honden te vinden ben ik 
3,5 jaar geleden zelf een opvang begonnen, Dogsclusive, een kleinschalige 
roedelopvang in huiselijke sfeer. 
Daarnaast verzorg ik verschillende hondencursussen. Ivm mijn werk maar ook uit 
interesse heb ik verschillende opleidingen en cursussen gedaan richting training en 
gedrag. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om aan hondenshows mee toe doen. Onder onze 
kennelnaam Natus Aureas, is afgelopen mei ons eerste nest geboren. 
 
 
 
 
  



Voorstelstukje kandidaat bestuurslid Joyce van Oudheusden 
 
Samen met mijn man en onze 4 ridgebacks woon ik in een klein plaatsje in de 
Achterhoek, waar we een oud boerderijtje aan het renoveren zijn.  
 
In 2005 is onze eerste ridgeback bij ons komen wonen. En wat begon met “gewoon 
een hond” om mee te wandelen en ons leven te verrijken, is dit veranderd in een 
passie.  
Een passie voor honden en in het speciaal voor de Rhodesian Ridgeback.  
 
Vele cursussen en opleidingen op honden- en ridgebackgebied volgden.  
Nu 15 jaar laten draait het grootste deel van ons leven om de honden. Ik heb een 
fulltime speurhondenschool, en in 2015 hebben wij ons eerste nest Rhodesian 
Ridgebacks gefokt onder de kennelnaam Hidaya en hopen we in het voorjaar van 
2021 weer een nestje te mogen verwelkomen. 
 
Inmiddels lopen ridgebacks 4 t/m 8 bij ons rond, en genieten we dagelijks van lange 
wandelingen, maar ook van het werken met onze honden (mantrailing en 
geurdetectie).  
 
Door het groeien van de passie voor het ras, kwam natuurlijk ook de interesse in de 
rasvereniging. En zo ben ik sinds 2007 actief binnen de club en heb al verschillende 
functies vervuld.  
Ongeveer 5 jaar heb ik deel uitgemaakt van het bestuur. Drie jaar geleden was het 
tijd voor wat meer rust, en heb ik mijn werkzaamheden voor de vereniging op een 
wat lager pitje gezet.  
 
Maar het bloed kruip waar het niet gaan kan � 
Ik heb er zin in om weer actief deel uit te gaan maken van de rasvereniging als 
bestuurslid en hoop met mijn kennis uit het verleden en nieuwe lading motivatie een 
bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van ons prachtige ras en een plezierige 
vereniging voor alle leden!  
 
 
 
 
	


