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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 december 2013 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 december 2013 de aanvragen 
worden opgestuurd naar de f.c.i. ter goedkeuring. 
de kennelnaam mag worden gebruikt, zodra de 
registratiekaart is ontvangen. Toezending van 
reclamematerialen wil namelijk niet zeggen dat de 
kennelnaam is goedgekeurd.
‘anima del Re’, 4273 gd hank.
‘aquatilia’, 1722 dg Zuid scharwoude.
‘bam bam Samsalabims’, 1628 bk hoorn.
‘borders Of dilution’, 5386 er geffen.
‘bulletjes house’, 1971 pg iJmuiden.
‘Chesphoni’, 7061 cV Terborg.
‘Collie-Oord’, 2741 pZ Waddinxveen.
‘Crazy Cold Paws’, 4884 ae Wernhout.
‘dawning Fields’, 4651 kr steenbergen (nb).
‘de Korten bruggert’, 4266 er eethen.
‘evicarda’, 2491 ea ‘s-gravenhage.
‘From deberani’, 3291 gM strijen.
‘From The Isle Of The north’, 1704 cb heerhugo-
waard.
‘Fychan’s’, 7521 eX enschede.
‘Guardiano della Casa’, 1111 aa Willemstad, 
curaçao (na).
‘Jemmac’s’, 7741 Wb coevorden.
‘Juwica’s dreams’, 5623 gh eindhoven.
‘Lovecky Sperk’, 7462 rb rijssen.
‘Malinoishome’, 5935 Td steyl.
‘Mcgarden Clan Of Scotties’, 5233 ae ‘s-hertogen-
bosch.
‘Of The Laughing eyes’, 3207 aJ spijkenisse.
‘Of The Wetlandclan’, 2941 ek lekkerkerk.
‘Off dejay’s dragon’, 8303 be emmeloord.
‘On The Trail To adventure’, 6086 an neer.
‘Op de elsmoat’, 7461 pe rijssen.
‘True To The bone’, 3701 Jk Zeist.
‘v. attelaken’, 4871 eM etten-leur.
‘v. buiten de Waterpoort’, 4207 sc gorinchem.
‘v. divina’, 5963 ns hegelsom.
‘v. Luukmans’, 7006 ld doetinchem.
‘v. Sjamarij’s’, 3077 sh rotterdam.
‘v.d. buytenhoutseplas’, 2631 sg nootdorp.
‘v.d. Paandijkse akker’, 4891 rg rijsbergen.
‘v.h. Labehuys’, 7695 Td bruchterveld.
‘v.h. Lofarveld’, 9524 pJ buinerveen.
‘v.’T Lutjeloo’, 9697 Va blijham.
‘v. Ut houts brinkske’, 4911 aV den hout (nb).
‘vanabasar’, 5684 ln best.
‘velvet Looks’, 3077 Tg rotterdam.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS 
8 OKTObeR 2013
Op basis van het gestelde in het keurmeesterbe-
leid 1 Uitmuntend 2008 – 2017 en het bijbeho-
rende reglement hebben wij het volgende besloten: 

FCI GROEP 1:
•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 

1.5, de heer R. douma, door slagen voor compact 
examen hollandse herdershond op  
22 september 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Hollandse 
Herdershond, mevrouw n. Timmermans-Kadenko, 
door slagen voor compact examen op  
22 september 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 
1.5, mevrouw G. de Wit-bazelmans, door slagen 
voor compact examen saarlooswolfhond op  
22 september 2013

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 
1.5, mevrouw n. Timmermans-Kadenko, door 
slagen voor compact examen saarlooswolfhond 
op 22 september 2013

FCI GROEP 2: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor de Grote Zwitserse 

Sennenhond, de heer R. douma, door slagen voor 
compact examen op 22 september 2013.

FCI GROEP 9:
•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 

9.6, mevrouw J. Zijlmans, door slagen voor 
compact examen Épagneul nain continental 
papillon en Épagneul nain continental phalene 
op 22 september 2013.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand september 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB). 
affenpinscher 7; american akita 16; american 
staffordshire Terrier 16; amerikaanse cocker 
spaniel 17; argentijnse dog 6; australian cattle 
dog 5; australian shepherd 26; basset Fauve de 
bretagne 8; basset hound 5; bayrischer gebirgs-
schweisshund 9; beagle 21; belgische herder, 
Tervuerense 16; belgische herder, laekense 10; 
belgische herder, Mechelse 29; berghond van de 
Maremmen 4; berner sennenhond 60; bichon à 
poil Frisé 17; bordeaux dog 15; border collie 46; 
border Terrier 27; boston Terrier 4; bouvier des 
Flandres 15; boxer 69; bull Terrier 18; bullmastiff 
41; Cairn Terrier 22; cane corso 18; cavalier king 
charles spaniel 44; cesky Fousek 7; chihuahua, 
korthaar en langhaar 73; chinese naakthond 10; 
chow chow, korthaar en langhaar 6; clumber 
spaniel 4; coton de Tuléar 7; dalmatische hond 8; 
dashond, korthaar 2; dashond, langhaar 11; 
dashond, ruwhaar 41; deerhound 13; dobermann 
28; drentsche patrijshond 27; duitse dog 11; 
duitse herdershond 144; duitse staande hond, 
langhaar 1; dwergdashond, langhaar 18; 
dwergdashond, korthaar 13; dwergdashond, 
ruwhaar 35; dwergkeeshond 19; dwergschnauzer 
15; engelse bulldog 59; engelse cocker spaniel 44; 
engelse springer spaniel 25; entlebucher 
sennenhond 8; Épagneul nain papillon 13; Field 
spaniel 3; Finse lappenhond 11; Flatcoated 
retriever 17; Franse bulldog 62; Franse herder, 
beauceron 6; Franse herder, briard 16; Golden 
retriever 176; griffon korthals 9; havanezer 28; 
heidewachtel 9; hollandse herder, korthaar 27; 
hollandse herder, langhaar 4; hollandse 
smoushond 13; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 18; hovawart 6; Irish softcoated Wheaten 
Terrier 16; Jack russell Terrier 26; Kaninchendas-
hond, langhaar 9; kaninchendashond, ruwhaar 29; 
keeshond, groot 5; kerry blue Terrier 6; kooiker-
hondje 6; Labrador retriever 160; lagotto 

romagnolo 6; landseer ecT 9; leonbergse hond 
17; lhasa apso 6; Maltezer 27; Markiesje 1; Mastiff 
9; Mopshond 37; nederlandse schapendoes 6; 
newfoundlander 30; norfolk Terrier 11; nova 
scotia duck Tolling retriever 15; Parson russell 
Terrier 9; petit basset griffon Vendéen 7; pinscher 
7; podengo português 3; poedel, Middenslag 8; 
poedel, standaard 11; pyreneese herdershond 2; 
Rhodesian ridgeback 79; riesenschnauzer 7; 
rottweiler 39; russische Toy 4; Saarlooswolfhond 
3; schipperke 4; schnauzer 6; schotse herder, 
langhaar 18; schotse Terrier 1; shar-pei 3; shetland 
sheepdog 18; shiba 11; shih Tzu 26; shikoku 9; 
siberische husky 30; sint bernard, korthaar en 
langhaar 14; stabijhoun 22; staffordshire bull 
Terrier 62; Tibetaanse spaniel 11; Tibetaanse Terrier 
5; Toy poedel 3; Weimarse staande hond, korthaar 
5; Weimarse staande hond, langhaar 10; Welsh 
corgi cardigan 5; Welsh corgi pembroke 29; Welsh 
springer spaniel 8; West highland White Terrier 21; 
Whippet 16; White swiss shepherd dog 70; 
Yorkshire Terrier 3. Totaal: 2.658.  

FOKReGLeMenT nedeRLandSe bOXeR CLUb
in het rijtje van ‘goedgekeurde fokreglementen’ in 
de november uitgave van Onze hond ontbreekt de 
naam van de nederlandse boxer Club. al op 30 juli 
2013 is het Verenigingsfokreglement (Vfr) van 
deze rasvereniging goedgekeurd. Met deze 
rectificatie maken we dit verzuim, vergezeld van 
onze excuses, goed.

Raad van beheeR TReKT veeL PUbLIeK 
TIJdenS de 50 PLUS beURS
de raad van beheer was tijdens de afgelopen 
50 Plus beurs, die plaatsvond van 17 tot en met 
21 september, actief met een stand op het huis- 
dierenplein. de 50 plus beurs is het grootste 
evenement op dit gebied in nederland en trok 
meer dan 100.000 bezoekers in vijf dagen! 
dit jaar organiseerde de raad van beheer tijdens 
drie beursdagen, woensdag, donderdag en 
zaterdag, weer een rashondenparade, waar de 
rasverenigingen hun ras voor het voetlicht 
konden brengen. 
speaker op het huisdierenplein was Martin gaus. 
daarnaast was er dit jaar voor het eerst de 
mogelijkheid om jongere honden of pups op de 
stand te laten zien aan het publiek. 
de combinatie van rashondenparade en pups op 
de stand bleek een schot in de roos. de honden 
trokken veel publiek en de medewerkers op de 
stand van de raad van beheer hadden hun handen 
vol aan de vragen van bezoekers. geïnteresseerden 
werden volop doorverwezen naar rasverenigingen 
voor meer informatie via het speciale ‘rashonden 
informatie service’-kaartje, waarop de gegevens 
van de rasverenigingen konden worden ingevuld. 
de deelnemende rasverenigingen waren dan ook 
enthousiast over de deelname aan de 50 plus 
beurs en de mogelijkheid om hun ras te promoten. 
Uiteraard verwezen de medewerkers bezoekers 
van de stand ook door naar lokale kynologen clubs. 
de raad van beheer bekijkt de mogelijkheid om 
ook in 2014 deel te nemen aan dit evenement.  

KaMPIOenen
een actueel overzicht van de kampioenen 
vindt u op: www.raadvanbeheer.nl 
> ’Verenigingen & activiteiten’ 
> ’Tentoonstellingen & exterieurshows’.


