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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 januari 2014 bij het bureau 
van de Raad van Beheer te worden ingediend. de 
aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 
15 januari 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.
‘aingeal Of Sterrin’, 3331 hW Zwijndrecht.
‘Carbisdales’, 2401 hr alphen aan den rijn.
‘Casa belaluz’, 7604 aJ almelo.
‘Chapeaux noirs’, 5541 Vl reusel.
‘Chasse au bon vent’, 4882 na Zundert.
‘didachsva’, 8013 Xg Zwolle.
‘diva’s Little Star’s’, 4567 cJ clinge.
‘dudique Labradors’, 2133 hJ hoofddorp.
‘dutch Curly’, 5688 sg Oirschot.
‘Fan ‘t Trijebergje’, 3972 sh driebergen-
rijsenburg.
‘From abbey’s Imagination’, 7333 ab apeldoorn.
‘From new humbree’, 2811 Xn reeuwijk.
‘Gift Of Joy’, 8925 ee leeuwarden.
‘Graaf van Moer’, 5109 TV ‘s gravenmoer.
‘Indo hoeve’, 9678 pe Westerlee (gn.).
‘Jelani ngwenya’, 9245 hk nij beets.
‘Maralynn’, 6223 eV Maastricht.
‘Of The South’, 5406 Xp Uden.
‘Pridecrystalbulls’, 6051 kg Maasbracht.
‘Smiling aussie’, 3404 JV iJsselstein (Ut.).
‘Souvenir de Mon Pere’, 4708 bc roosendaal.
‘Surya v.d. Smaragd’, 3862 ak nijkerk (gld.)
‘The Revs Guardians’, 7877 Tb 2e Valthermond.
‘Toller Of Carpe diem’, 5975 Tg sevenum.
‘v. Perfect Moment’, 7481 kk haaksbergen.
‘v. Red best bordeaux’, 5685 dr best.
‘v.d. bonte beren’, 6617 be bergharen.
‘v.d. Gouden Oren box’, 2807 rr gouda.
‘v.d. noesten’, 7912 TX nieuweroord.
‘v.d. Ploenhoeve’, 6921 pM duiven.
‘v.d. Troonberg’, 5531 nJ bladel.
‘v.d. vlegge’, 7693 pX sibculo.
‘v.d. Waterackers’, 1964 sg heemskerk.
‘von dyenga’s hof’, 4213 cZ dalem.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS 
19 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 2
Tot exterieurkeurmeester voor de Sint Bernard, de 
heer R. douma, door slagen voor compact 
examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Pyrenese 

Berghond, de heer R. douma, door slagen voor 
compact examen op 19 oktober 2013.

FCI GROEP 3:
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Terrier, 
mevrouw G. van Stuivenberg, door slagen voor 
compact examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Terrier, 
mevrouw C. Kok, door slagen voor compact 
examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Welsh Terrier, 
mevrouw G. van Ruiten, door slagen voor 
compact examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Dandie Dinmont 
Terrier, mevrouw J. v.d. Cruijsen, door slagen voor 
volledig examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Dandie Dinmont 
Terrier, mevrouw a. Gielisse, door slagen voor 
volledig examen op 19 oktober 2013.

FCI GROEP 5:
Tot exterieurkeurmeester voor de Finse Lappen-
hond, mevrouw T. hensema, door slagen voor 
volledig examen op 19 oktober 2013.
Tot exterieurkeurmeester voor de Finse Lappen-
hond, mevrouw J.J. vink, door slagen voor 
volledig examen op 19 oktober 2013.

benOeMInG KeURMeeSTeR
11 nOveMbeR 2013
Op grond van het afronden van de verplichte stages 
is mevrouw a. Roskam-van bergen benoemd tot 
exterieurkeurmeester voor sectie 9.2 Bichons.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand oktober 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands Honden Stamboek (nHSB). 
akita 8; alaskan Malamute 6; american akita 17; 
american staffordshire Terrier 12; appenzeller 
sennenhond 16; australian shepherd 41; basset 
artésien normand 32; basset hound 17; beagle 
10; bearded collie 7; belgische herder, 
Tervuerense 14; belgische herder, groenendaeler 
2; belgische herder, Mechelse 65; berner 
sennenhond 84; bloedhond 3; bordeaux dog 10; 
border collie 75; border Terrier 29; boston Terrier 
4; bouvier des Flandres 14; boxer 24; bull Terrier 
3; bullmastiff 33; Cairn Terrier 22; cane corso 34; 
cavalier king charles spaniel 34; chesapeake bay 
retriever 10; chihuahua, korthaar en langhaar 73; 
chinese naakthond 6; chow chow, korthaar en 
langhaar 4; coton de Tuléar 9; dalmatische 
hond 6; dandie dinmont Terrier 3; dashond, 
korthaar 6; dashond, ruwhaar 69; dobermann 8; 
drentsche patrijshond 18; duitse dog 38; duitse 
herdershond 159; duitse Jachtterrier 1; duitse 
staande hond, langhaar 15; duitse staande 
hond, draadhaar 5; duitse staande hond, 
korthaar 8; dwergdashond, langhaar 11; 
dwergdashond, korthaar 15; dwergdashond, 
ruwhaar 49; dwergkeeshond 13; dwergschnauzer 
27; engelse bulldog 53; engelse cocker spaniel 
90; engelse springer spaniel 4; entlebucher 
sennenhond 20; Épagneul nain papillon 10; 
Flatcoated retriever 11; Foxterrier, draadhaar 8; 
Franse bulldog 93; Franse herder, briard 6; 
Golden retriever 74; gos d’atura 5; greyhound 
13; grote Zwitserse sennenhond 11; havanezer 3; 
heidewachtel 1; hollandse herder, korthaar 7; 
hongaarse staande hond, Vizsla, korthaar 6; 

hovawart 32; Ierse setter 6; ierse Terrier 9; ierse 
Wolfshond 10; iJslandse hond 10; Jack russell 
Terrier 30; Kaninchendashond, korthaar 15; 
kaninchendashond, langhaar 1; keeshond, groot 
2; kishu 8; kooikerhondje 31; Labrador retriever 
115; lakeland Terrier 3; landseer e.c.T. 10; leeuw-
hondje 7; leonbergse hond 8; lhasa apso 6; 
Maltezer 6; Manchester Terrier 4; Markiesje 14; 
Middenslag keeshond 5; Miniature bull Terrier 
14; Mopshond 15; nederlandse schapendoes 60; 
newfoundlander 21; noorse lundehund 1; 
norfolk Terrier 12; norwich Terrier 6; nova scotia 
duck Tolling retriever 36; Perro de agua español 
5; petit basset griffon Vendéen 11; petit 
brabançon 1; pharaohond 7; picardische herder 
8; pinscher 17; poedel, Middenslag 5; poedel, 
standaard 17; pyrenese berghond 15; Rhodesian 
ridgeback 58; rottweiler 18; Samojeed 5; 
schnauzer 10; schotse herder, langhaar 7; 
schotse Terrier 5; shetland sheepdog 22; shiba 
10; shih Tzu 25; siberische husky 2; stabijhoun 
17; staffordshire bull Terrier 43; Tibetaanse 
spaniel 3; Tibetaanse Terrier 10; Toy poedel 1; 
Weimarse staande hond, korthaar 7; Welsh 
corgi cardigan 8; Welsh corgi pembroke 14; 
Welsh springer spaniel 18; West highland White 
Terrier 17; Wetterhoun 14; Whippet 12; White 
swiss shepherd dog 84; Witte herder 6; Zwarte 
russische Terrier 8. Totaal: 2.591. 

STandPUnT Raad van beheeR OveR 
 UnIFORM KOOPCOnTRaCT
Mede naar aanleiding van de sessies tijdens 
de raad van beheer Fokkerstour over ‘recht 
& regels’ en de aandacht in de media voor de 
rechtszaken tussen pupkopers en fokkers, berei-
ken ons de laatste tijd steeds meer vragen over 
een uniform koopcontract. de raad van beheer 
heeft daarin het volgende standpunt.
Standpunt Raad van beheer over een uniform 
koopcontract
Met diverse organisaties in het land vindt er
overleg plaats over een mogelijk uniform koop-
contract voor fokkers en pupkopers. de raad 
van beheer erkent de waarde van een goed 
koopcontract, waarin voor pupkoper en fokker 
duidelijke afspraken staan. Voor de voorlichting 
van fokker naar pupkoper is de raad van beheer 
van mening dat een koopcontract daarin niet het 
meest geschikte medium is. de raad van beheer 
ziet een apart overdrachtsdocument, waarin 
alle facetten die voor een goede overdracht en 
start belangrijk zijn worden besproken, als een 
beter instrument. indien er een landelijk erkend 
en uniform koopcontract wordt gemaakt, stelt 
de raad van beheer daaraan de voorwaarde dat 
dit breed door de sector wordt gedragen en dat 
de belangen van fokkers van rashonden hierin 
nadrukkelijk worden meegenomen. Tevens dienen
de bouwstenen van het contract ruimte te 
bieden voor de afzonderlijke hondenrassen om 
specifieke invulling te geven aan het contract. de 
raad van beheer zal haar medewerking verlenen 
aan het landelijke overleg. dit betekent dat er tot 
aan de oplevering hiervan, verwachting is op zijn 
vroegst medio 2014, door de raad van beheer 
geen eigen koopcontract wordt uitgegeven.  

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


