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Raad van beheer op Kynologisch Gebied in 
nederland, emmalaan 16-18, 1075 aV 
amster dam. Correspondentieadres: postbus 
75901, 1070 aX amsterdam. 
Telefoon: 0900-7274663.  Telefonisch bereikbaar 
van 08.30-17.00 uur.  Fax: 020-6710846. 
E-mail: info@raadvanbeheer.nl 
Website: www.raadvanbeheer.nl

aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande 
kennelnamen dienen voor 10 juli 2012 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 juli 2012 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.
‘aida Ridgeback’, 9623 Th lageland.
‘billie boyz’, 4561 bd hulst.
‘de La Chasse du Prince’, 5124 pV Molenschot.
‘Fables and Fairytales’, 6044 ra roermond.
‘Fajalobi dogs’, 2625 gh delft.
‘Fan Sjonah-Mae’, 9248 ks siegerswoude.
‘Fear Play’s Kathy’, 5531 pM bladel.
‘Fearlessly Curious’, 6942 ra didam.
‘Le delaive’, 7601 XX almelo.
‘Liloo Of Witch Mountain’, 6414 Vs heerlen.
‘Lumilapsen’, 2902 ke capelle aan den iJssel.
‘nedina’s Snuggle Pups’, 6001 Vp Weert.
‘Of The Flathead Pugs’, 3999 Wk Tull en ‘t Waal.
‘Of The Little Green Cabbages’, 2731 aa benthuizen.
‘Of The Redborders’, 2719 kn Zoetermeer.
‘Proud Of Our dogs’, 6545 lh nijmegen.
‘Queen Of Fortune’, 3225 VJ hellevoetsluis.
‘Tîwele elensar’, 2136 nh Zwaanshoek.
‘v. Graaf Steijn’, 2805 JW gouda.
‘v. Mesdag-vuurtoren’, 1789 ab huisduinen.
‘v.d. adelaarshoeve’, 9047 hp Minnertsga.
‘v.d. bonita’s home’, 6741 hM lunteren.
‘v.d. brabantse bernerhoeve’, 5256 Vs heusden 
(gem. heusden).
‘v.d. hunters brook’, 1774 nM slootdorp.

inGeSChReven hOnden
gedurende de maand april 2012 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB):
airedale Terrier 3; akita 7; american staffordshire 
Terrier 49; argentijnse dog 8; australian shepherd 
21; barbet 7; basset artésien normand 7; basset 
Fauve de bretagne 10; basset hound 7; beagle 24; 
bearded collie 3; belgische herder, Tervuerense 
20; belgische herder, groenendaeler 13; belgische 
herder, laekense 8; belgische herder, Mechelse 
36; berghond v.d. Maremmen en abruzzen 8; 
berner sennenhond 78; bolognezer 8; bordeaux 
dog 17; border collie 48; border Terrier 18; boston 
Terrier 9; bouvier des Flandres 23; boxer 32; bull 
Terrier 21; bullmastiff 25; Cairn Terrier 48; cane 
corso 3; cavalier king charles spaniel 77; 
chihuahua, korthaar en langhaar 88; chow chow, 
korthaar en langhaar 7; clumber spaniel 5; 
dashond, korthaar 4; dashond, langhaar 8; 
dashond, ruwhaar 34; dobermann 11; drentsche 
patrijshond 23; duitse dog 6; duitse herdershond 

70; duitse staande hond, langhaar 26; duitse 
staande hond, korthaar 26; dwergdashond, 
langhaar 5; dwergdashond, korthaar 5; dwergdas-
hond, ruwhaar 30; dwergkeeshond 6; dwergpoe-
del 5; dwergschnauzer 31; engelse bulldog 27; 
engelse cocker spaniel 30; engelse springer 
spaniel 11; entlebucher sennenhond 6; Épagneul 
nain papillon 4; Flatcoated retriever 52; Foxterrier, 
draadhaar 3; Franse bulldog 33; Franse herder, 
beauceron 13; Franse herder, briard 6; Golden 
retriever 113; gordon setter 5; griffon korthals 9; 
grote Zwitserse sennenhond 5; havanezer 5; 
hollandse herder, korthaar 6; hongaarse staande 
hond, Vizsla, draadhaar 7; hongaarse staande 
hond, Vizsla, korthaar 15; hovawart 8; ierse Terrier 
6; ierse Wolfshond 7; iJslandse hond 6; irish glen 
of imaal Terrier 6; irish softcoated Wheaten Terrier 
13; italiaans Windhondje 4; Jack russell Terrier 30; 
Japanse spaniel 6; Kaninchendashond, korthaar 4; 
kaninchendashond, langhaar 2; kaninchendas-
hond, ruwhaar 25; keeshond, groot 5; kerry blue 
Terrier 7; kooikerhondje 31; Labrador retriever 223; 
leeuwhondje 4; leonbergse hond 22; lhasa apso 
17; Maltezer 34; Manchester Terrier 3; Markiesje 8; 
Mastiff 11; Miniatuur bull Terrier 5; Mopshond 9; 
nederlandse schapendoes 34; newfoundlander 
10; norfolk Terrier 2; norwich Terrier 8; nova 
scotia duck Tolling retriever 12; Old english 
sheepdog 3; Perro de agua español 8; peruaanse 
naakthond 5; petit basset griffon Vendéen 8; 
poedel, standaard 12; portugese Waterhond 11; 
pyrenese berghond 8; Rhodesian ridgeback 42; 
rottweiler 53; Schnauzer 16; schotse herder, 
langhaar 9; shetland sheepdog 33; shiba 3; shih 
Tzu 14; siberische husky 5; sint bernard, korthaar 
en langhaar 1; spinone italiano 9; stabijhoun 81; 
staffordshire bull Terrier 65; Tibetaanse spaniel 6; 
Tibetaanse Terrier 18; Tosa inu 7; Toy poedel 8; 
Tsjechoslowaakse Wolfhond 5; Welsh corgi cardi-
gan 3; Welsh springer spaniel 12; Welsh Terrier 10; 
West highland White Terrier 13; Whippet 14; White 
swiss shepherd dog 35; Yorkshire Terrier 12. 
Totaal: 2.469.  

TWeede LandeLiJKe daG van de hOnd 
GROOT SUCCeS
rond de 7.500 bezoekers namen zondag 20 mei 
deel aan de tweede landelijke dag van de hond. 
deze dag was met veertig deelnemende locaties 
verspreid over heel nederland een groot succes. 
Tijdens deze dag kon iedereen, met of zonder 
hond, op 40 plaatsen in het land terecht voor 
informatie, demonstraties en activiteiten op het 
gebied van (ras)honden en allerlei vormen van 
hondensport. Op deze dag zetten de deelnemende 
kynologen clubs, hondensportverenigingen en 

rasverenigingen gezamenlijk hun poorten open 
voor het publiek.
doel van de dag van de hond is het publiek 
kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en 
leerzame activiteiten die er met een hond gedaan 
kunnen worden. Uit de vele positieve reacties van 
de bezoekers blijkt dat dit doel ruimschoots is 
gerealiseerd. Veel bezoekers schreven zich alvast in 
voor een cursus met hun hond bij de plaatselijke 
kynologen club of hondensportvereniging. Ook 
het thema van dit jaar ‘sport & spel’ bleek een 
succes bij het publiek. Veel ouders waren aanwezig 
met hun kinderen om meer te leren over sport en 
spel en over de omgang tussen kinderen en 
honden. Op de speciale website www.dagvande-
hond.nl konden de kinderen daarna thuis een 
‘sport & spel-kwis’ maken en een persoonlijke 
oorkonde winnen. 
Ook de kleurplatenwedstrijd voor kinderen en de 
kennis Quiz voor volwassenen waren een succes. 
hiermee waren ter plaatse prijzen te winnen. 
iedere bezoeker ontving aan het einde gratis de 
speciale dag van de hond-rugzak.
de raad van beheer als overkoepelende organisatie 
op het gebied van (ras)honden en hondensport in 
nederland, is initiatiefnemer van de landelijke ‘dag 
van de hond’. gezien het grote succes blijkt het 
dat er behoefte is aan een dergelijk evenement. de 
raad van beheer heeft meteen na afloop besloten 
om gezien het grote succes ook volgend jaar voor 
de derde keer de dag van de hond te organiseren. 
Meer info: www.dagvandehond.nl  

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