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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 februari 2014 bij het 
bureau van de Raad van Beheer te worden 
ingediend. de aanvragers worden erop attent 
gemaakt dat op 15 februari 2014 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.
‘alpha In The Snow’, 5343 Xl Oss.
‘arctic Polar Malamutes’, 8312 pX creil.
‘baldo’s haus’, 2911 br nieuwerkerk a.d. iJssel.
‘beauceronvandebieze’, 5841 cd Oploo.
‘Casa Milenna’, 4705 ra roosendaal.
‘Casa Renske’, 1691 en hauwert.
‘Chanel’s home’, 1816 kd alkmaar.
‘du Pré du baron’, 5663 he geldrop.
‘From Gang Of Misery’, 3146 bX Maassluis.
‘Gentle new Star’, 5045 be Tilburg.
‘Guardian Of asgard’, 2622 bb delft.
‘het Land van Flakkee’, 3247 Vb dirksland.
‘Joy For Life’, 2153 lr nieuw-Vennep.
‘Lady’s dream home’, 5711 bZ someren.
‘Lunarlites’, 9635 TV noordbroek.
‘Lündrub’s’, 5623 Mn eindhoven.
‘Maylo’s dream’, 3448 cd Woerden.
‘Miss Milli’s’, 4625 db bergen op Zoom.
‘noirouge’, 7132 dp lichtenvoorde.
‘nomadic Winds’, 9693 es bad nieuweschans.
‘Of Khi-Moon’, 3781 aT Voorthuizen.
‘Polderrood’, 2141 eb Vijfhuizen.
‘Roma Kamry’s’, 7766 as nieuw-schoonebeek.
‘v. Sophars hof’, 5531 ha bladel.
‘v.d. Pomandyola’s’, 1445 cV purmerend.
‘v.d. Quikhoeve’, 8077 sM hulshorst.
‘v.h. Zocona Palace’, 2544 Jc ‘s-gravenhage.
‘von haus Gildenborch’, 7848 ag schoonoord.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS 
15 deCeMbeR 2013
FCI GROEP 1:
•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 1.4, 

mevrouw a. Gielisse, door slagen voor examen 
duitse herdershond, op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 1.6, 
de heer d. baars, door het voldoen aan de 
stageverplichtingen.

FCI GROEP 2: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor de Newfoundlander, 

de heer R. douma, door slagen voor compact 
examen op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.3, 
de heer J. van dijk, door slagen voor voor de 
newfoundlander op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Berner Sennen- 
hond, de heer R. douma, door slagen voor 
compact examen op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.4, 
de heer J. van dijk, door slagen voor de berner 
sennenhond op 7 december 2013.

•  Door het voldoen aan de stageverplichtingen is 
de de heer J. van dijk benoemd tot sectiespecialist 
voor sectie 2.2.

•  Met de benoeming tot sectiespecialist 2.2., 2.3 en 
2.4 wordt de heer J. van dijk tevens benoemd tot 
groepskeurmeester FCI groep 2.

FCI GROEP 8:
•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 8.4, 

de heer W. hochstenbach, door slagen voor het 
kooikerhondje op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 8.4, 
mevrouw R. Leenen , door slagen voor het  
kooikerhondje op 7 december 2013.

•  Met de benoeming voor sectie 8.4 wordt de heer 
W. hochstenbach tevens benoemd tot groeps-
keurmeester FCI groep 8.

FCI GROEP 9:
•  Tot exterieurkeurmeester voor de Shih Tzu, 

mevrouw R. Tromp-Pruijn, door slagen voor 
volledig examen op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Shih Tzu, 
mevrouw e. Weijenborg-Weggemans, door slagen 
voor volledig examen op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Shih Tzu, de 
heer h. hoenderken, door slagen voor volledig 
examen op 7 december 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Shih Tzu, 
mevrouw R. Silverentand-hazen, door slagen 
voor compact examen op 7 december 2013.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS 
26 nOveMbeR 2013
FCI GROEP 1:
•  Tot groepskeurmeester voor FCI groep 1, 

herdershonden en Veedrijvers de heer R. douma.
FCI GROEP 2: 
•  Tot exterieurkeurmeester voor de Argentijnse Dog, 

de heer R. douma, door slagen voor compact 
examen op 16 november 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Cane Corso, 
mevrouw C. Kerssemeijer, door slagen voor 
compact examen op 16 november 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.6, 
mevrouw d. Striegel, door slagen voor volledig 
examen voor de Hollandse Smoushond op  
16 november 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.6, 
mevrouw C. venema, door slagen voor volledig 
examen voor de Hollandse Smoushond op  
16 november 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.6, 
mevrouw a. Roskam, door slagen voor volledig 
examen voor de Hollandse Smoushond op  
16 november 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester sectiespecialist voor sectie 2.6, 
mevrouw R. van veen, door slagen voor volledig 
examen voor de Hollandse Smoushond op  
16 november 2013.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand november 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB): 
airedale Terrier 5; alaskan Malamute 18; american 
akita 4; american staffordshire Terrier 32; 
amerikaanse cocker spaniel 16; appenzeller 
sennenhond 8; australian cattle dog 7; australian 
kelpie 16; australian shepherd 21; basset Fauve de 

bretagne 6; beagle 59; bearded collie 20; belgische 
herder, Tervuerense 25; belgische herder, 
groenendaeler 6; belgische herder, Mechelse 82; 
berghond v.d. Maremmen 7; berner sennenhond 
77; Bordeaux Dog 51; Border Collie 32; Border 
Terrier 29; boston Terrier 5; bouvier des Flandres 
12; Boxer 79; Bracco Italiano 10; Bull Terrier 20; 
bullmastiff 18; Cairn Terrier 27; cane corso 26; 
cavalier king charles spaniel 73; cesky Fousek 7; 
chihuahua, korthaar en langhaar 66; chinese 
naakthond 14; chow chow, korthaar en langhaar 
11; clumber spaniel 5; dashond, korthaar 7; 
dashond, langhaar 6; dashond, ruwhaar 49; 
dobermann 13; drentsche patrijshond 7; duitse 
dog 46; duitse herdershond 145; duitse staande 
hond, langhaar 18; duitse staande hond, korthaar 
22; dwergdashond, langhaar 11; dwergdashond, 
korthaar 7; dwergdashond, ruwhaar 23; dwergpin-
scher 5; dwergkeeshond 5; dwergschnauzer 20; 
engelse bulldog 50; engelse cocker spaniel 58; 
engelse springer spaniel 9; Épagneul nain 
papillon 4; Finse lappenhond 6; Flatcoated 
Retriever 12; Foxterrier, draadhaar 7; Foxterrier, 
gladhaar 5; Franse bulldog 61; Golden retriever 
176; grand basset griffon Vendéen 9; havanezer 
7; heidewachtel 11; hollandse herder, langhaar 9; 
hollandse smoushond 10; hongaarse herder, 
pumi 6; hongaarse staande hond, Vizsla, 
draadhaar 8; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 42; Ierse setter 12; ierse Wolfshond 9; 
irish softcoated Wheaten Terrier 18; italiaanse 
Windhondje 7; Jack russell Terrier 15; Japanse 
spaniel 2; Kaninchendashond, korthaar 3; 
kaninchendashond, langhaar 3; kaninchendas-
hond, ruwhaar 20; keeshond, groot 7; kooiker-
hondje 19; Labrador retriever 234; lagotto 
romagnolo 2; lakeland Terrier 8; lapinporokoira 
(herder) 2; leeuwhondje 6; leonbergse hond 45; 
lhasa apso 6; Maltezer 11; Markiesje 5; Mastino 
napoletano 15; Miniature bull Terrier 6; Mopshond 
21; nederlandse schapendoes 50; newfoundlan-
der 38; norfolk Terrier 17; norwich Terrier 6; nova 
scotia duck Tolling retriever 7; Parson russell 
Terrier 12; petit basset griffon Vendéen 16; poedel, 
standaard 19; pointer 7; polski Owczarek nizinny 
9; pyreneese berghond 7; Rhodesian ridgeback 
106; riesenschnauzer 23; rottweiler 70; Saluki 3; 
schipperke 7; schotse herder, langhaar 29; 
schotse Terrier 2; shar-pei 14; shetland sheepdog 
12; shiba 11; shih Tzu 6; siberische husky 7; 
spinone italiano 22; stabijhoun 45; staffordshire 
bull Terrier 78; Tibetaanse spaniel 11; Tibetaanse 
Terrier 11; Tosa inu 8; Toy poedel 5; volpino italiano 
5; Weimarse staande hond, korthaar 8; Weimarse 
staande hond, langhaar 6; Welsh corgi cardigan 
16; Welsh corgi pembroke 21; Welsh springer 
spaniel 15; West highland White Terrier 13; 
Wetterhoun 9; Whippet 7; White swiss shepherd 
dog 42. Totaal: 3.044.   

daG van de hOnd 2014
de landelijke dag van de hond wordt op zondag 
18 mei voor de vierde keer gehouden en is een 
initiatief van de raad van beheer. dit jaar is het 
thema ‘Kind & Hond’. indien u op de hoogte wilt 
worden gehouden over de dag van de hond volgt 
u dan de website: www.dagvandehond.nl  

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


