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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelna-
men dienen voor 10 mei 2012 bij het bureau van de 
Raad van Beheer te worden ingediend. de aanvra-
gers worden erop attent gemaakt dat op 15 mei 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.
‘all-In black Passion’, 5694 ln breugel.
‘auf den dehmerbergen’, 1333 ls almere.
‘ba djoraat’, 1104 ge amsterdam-Zuidoost.
‘bailey’s Chi home’, 3201 hg spijkenisse.
‘beardiefriends’, 8121 JT Olst.
‘Champa Maitreya’, 4507 bb schoondijke.
‘Chiashsu’, 9742 ch groningen.
‘Countlane’, 5248 nl rosmalen.
‘dafina Wa afrika’, 2954 cc alblasserdam.
‘delany dogs’, 5025 pb Tilburg.
‘From Kyars home’, 4537 sT Terneuzen.
‘From Mabella’s Little Ones’, 3206 se spijkenisse.
‘From The Mojanis’, 1973 ph iJmuiden.
‘Fryske Wrâld’, 9287 lX Twijzelerheide.
‘Grey blessings’, 4902 rd Oosterhout (nb).
‘hard To handle’, 2712 JT Zoetermeer.
‘Keen Witted’, 1778 kg Westerland.
‘Midajh’s dream’, 6042 ed roermond.
‘Mix en Match’, 1566 Jc assendelft.
‘Moji To Inu’, 6171 lc stein (lb.).
‘noordertrail’, 9411 XJ beilen.
‘Of Louïse’s Joyful’, 4834 hl breda.
‘Of The Kochi Castle’, 5384 Tk heesch.
‘Okidokhyi’, 6525 Zc nijmegen.
‘Our Lady’s Of angels’, 2692 bJ ‘s-gravenzande.
‘Passion Of Gold’, 4571 aM axel.
‘Rabot de beaubourg’, 5402 Ja Uden.
‘Resanstaffs’, 8701 Zh bolsward.
‘Ríoga’, 3841 Xd harderwijk.
‘Starmills’, 7333 he apeldoorn.
‘Tiger’s home’, 8539 sc echtenerbrug.
‘Út de Grutte Warnser’, 8721 eZ Warns.
‘v. haus daginjo’, 5981 eV panningen.
‘v. herelbon’, 4817 bb breda.
‘v.d. acaciahoeve’, 6602 ek Wijchen.
‘v.d. deriljo’, 4811 lb breda.
‘v.d. hillse Mastiff’s’, 4269 Vg babyloniënbroek.
‘v.d. Sommeltjesberg’, 1793 ac de Waal.
‘v.h. Gravenduyn’, 2587 pa ‘s-gravenhage.
‘v.h. Kwispelparadijs’, 7828 cn emmen.
‘v.h. Schorrenkruid’, 4617 Jg bergen op Zoom.
‘v.’T deerntie’, 7707 rT balkbrug.
‘v.’T. nijenslekerveld’, 8383 en nijensleek.
‘von house Of eagle eye’, 6039 gJ stramproy.
‘Weslin’s’, 5175 Tb loon Op Zand.

benOeMInG KeURMeeSTeRS 1 MaaRT 2012
FCI GROEP 1:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 1.8 Hongaarse 

Herders, mevr. G. de Wit-bazelmans en dhr. 
G. Jipping door slagen voor compact examen 
puli op 25 februari 2012.
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 1.3 Franse 
Herders, dhr. G. Jipping, door slagen voor 
compact examen beauceron op 25 februari 2012.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Corgi 
Pembroke, mevr. J. Sam-Sin, door slagen voor 
volledig examen op 25 februari 2012. dit is haar 
eerste ras. 
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Corgi 
Pembroke, mevr. J. dekker en mevr. W. van Oosten 
door slagen voor volledig examen op 25 februari 
2012.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Corgi 
Pembroke, mevr. L. erhart en mevr. R. dijkhorst-
noij door slagen voor compact examen op 
25 februari 2012.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Corgi 
Cardigan, mevr. J. Sam-Sin en dhr. M. van vliet, 
door slagen voor volledig examen op 25 februari 
2012. dit is zijn eerste ras.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Corgi 
Cardigan, mevr. R. dijkhorst-noij, door slagen 
voor compact examen op 25 februari 2012.
FCI GROEP 2:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 2.3 Molossers 
Berg Type, dhr. J. Wauben, door slagen voor 
compact examen sint bernard langhaar en 
korthaar op 25 februari 2012. dit in het kader van 
zijn loopbaantraject.
Tot exterieurkeurmeester voor Sint Bernard 
langhaar en korthaar, mevr. n. Timmermans-
Kadenko, door slagen voor compact examen op 
25 februari 2012.
FCI GROEP 3:
Tot exterieurkeurmeester voor de Cairn Terrier, 
mevr. G. van Ruiten-hajnova en mevr. Ch. Kok- 
v.d. horst door slagen voor compact examen op 
25 februari 2012.
FCI GROEP 5:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 5.1 Scandinavi-
sche Sledehonden, mevr. e. Weijenborg-Weggemans 
vanwege het voldoen aan de voorwaarden binnen 
deze sectie.
Tot exterieurkeurmeester voor de Alaskan 
Malamute, dhr. e. Manders, door slagen voor 
compact examen op 25 februari 2012.
FCI GROEP 6:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 6.6 Overige 
Brakken, dhr. J. Roberts en dhr. R. Smits, door 
slagen voor compact examen beagle op 
25 februari 2012.
FCI GROEP 8:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 8.3 Waterhon-
den, dhr. G. Mensink, door slagen voor compact 
examen ierse Waterspaniel op 25 februari 2012.
FCI GROEP 9:
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.3 Belgische 
Griffons, door slagen voor volledig examen voor 
deze rassen, mevr. b. Sluiter en mevr. a. Roskam 
op 25 februari 2012.
Tot exterieurkeurmeester voor sectie 9.3 Belgische 
Griffons, door slagen voor compact examen voor 
deze rassen, mevr. J. Zijlmans, mevr. 
a.  Stuifbergen-hoetjes en dhr. P. van baaren 
Grob, op 25 februari 2012.

benOeMInGen eReKeURMeeSTeRS
Vanwege haar verdiensten en 50-jarig keurmees-
terschap wordt per 9 april 2012 benoemd tot 

Erekeurmeester mevr. J. Cloo-de vries. Zij heeft 
aangegeven deze benoeming te aanvaarden.
Vanwege hun verdiensten voor de nederlandse 
kynologie worden benoemd tot Erekeurmeester 
dhr. L. van Os, en dhr. a. v.d. Snee, onder de 
voorwaarde dat zij deze benoeming aanvaarden.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand februari 2012 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB):
airedale Terrier 21; american akita 7; american 
staffordshire Terrier 75; amerikaanse cocker 
spaniel 6; australian cattle dog 1; australian 
kelpie 1; australian shepherd 6; barbet 10; basenji 
4; basset Fauve de bretagne 19; basset hound 5; 
beagle 10; bearded collie 27; belgische herder, 
groenendaeler 5; belgische herder, Tervuerense 9; 
belgische herder, Mechelse 23; berner sennen-
hond 79; bloedhond 1; bolognezer 5; bordeaux 
dog 14; border collie 73; border Terrier 19; boston 
Terrier 9; bouvier des Flandres 19; boxer 59; bull 
Terrier 24; bullmastiff 25; Cairn Terrier 41; cane 
corso 32; cavalier king charles spaniel 38; 
chihuahua, korthaar en langhaar 72; chinese 
naakthond 5; dalmatische hond 13; dashond, 
korthaar 10; dashond, langhaar 9; dashond, 
ruwhaar 28; deerhound 13; dobermann 18; 
drentsche patrijshond 41; duitse dog 8; duitse 
herdershond 145; duitse staande hond, langhaar 
28; duitse staande hond, draadhaar 5; duitse 
staande hond, korthaar 9; dwergdashond, 
langhaar 4; dwergdashond, korthaar 8; dwergdas-
hond, ruwhaar 37; dwergkeeshond 14; dwergpoe-
del 7; dwergschnauzer 35; engelse bulldog 94; 
engelse cocker spaniel 34; engelse springer 
spaniel 4; Épagneul nain papillon 4; Flatcoated 
retriever 36; Franse bulldog 66; Franse herder, 
briard 26; Golden retriever 107; grote Zwitserse 
sennenhond 8; havanezer 26; heidewachtel 15; 
hollandse herder, langhaar 7; hollandse herder, 
ruwhaar 6; hollandse smoushond 7; Ierse setter 
34; ierse Terrier 13; irish softcoated Wheaten 
Terrier 13; Jack russell Terrier 17; Kaninchendas-
hond, korthaar 9; kaninchendashond, langhaar 9; 
kaninchendashond, ruwhaar 4; kerry blue Terrier 3; 
kleine keeshond 5; kooikerhondje 13; Labrador 
retriever 228; landseer ecT 33; lapinporokoira 
(herder) 3; leeuwhondje 5; leonbergse hond 31; 
lhasa apso 13; Maltezer 4; Markiesje 2; Mastiff 2; 
Mopshond 24; nederlandse schapendoes 14; 
newfoundlander 38; norfolk Terrier 15; norwich 
Terrier 19; nova scotia duck Tolling retriever 6; 
Parson russell Terrier 5; perro de agua español 6; 
peruaanse naakthond 2; petit basset griffon 
Vendéen 4; pinscher 6; poedel, standaard 27; 
polski Owczarek nizinny 10; Rhodesian ridgeback 
43; riesenschnauzer 21; rottweiler 19; Saarloos-
wolfhond 11; saluki 10; schotse Terrier 11; shar-pei 
23; shetland sheepdog 28; shiba 16; shih Tzu 27; 
siberische husky 12; sint bernard, korthaar en 
langhaar 5; spinone italiano 4; stabijhoun 27; 
staffordshire bull Terrier 120; Tibetaanse Mastiff 
12; Tibetaanse Terrier 9; Tosa inu 2; Toy poedel 5; 
Weimarse staande hond, korthaar 15; Welsh corgi 
pembroke 10; Welsh Terrier 1; West highland 
White Terrier 17; Wetterhoun 23; Whippet 14; White 
swiss shepherd dog 41; Yorkshire Terrier 12. 
Totaal: 2.771.  

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


