
Officiële mededelingen52             

Raad van beheeR  
Op kynOlOgisch gebied in nederland         

bUReaU
Raad van beheer op Kynologisch Gebied in 
nederland, emmalaan 16-18, 1075 aV 
amster dam. Correspondentieadres: postbus 
75901, 1070 aX amsterdam. 
Telefoon: 020-664 44 71.  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 kennel-
namen dienen voor 10 juni 2013 bij het bureau 
van de Raad van Beheer te worden ingediend. 
de aanvragers worden erop attent gemaakt dat 
op 15 juni 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.
‘aan den voorhoeve’, 7339 al Ugchelen.
‘be Gentle With Love’, 3901 pd Veenendaal.
‘belhezz’, 5443 nb haps.
‘de bende v.d. Ruwe Rakkers’, 4854 MZ bavel.
‘de Goude hollander’, 5258 pg berlicum (nb).
‘de Schrijvertjes’, 5394 aX Oijen.
‘Fan It Marnewetter’, 8745 na longerhouw.
‘From a Golden Mistery’, 3137 cT Vlaardingen.
‘From Jentibulls’, 5642 eh eindhoven.
‘From Olga’s Legacy’, 3201 cl spijkenisse.
‘Go Shansoumei’, 5401 pJ Uden.
‘house Of Orange’, 6862 hp Oosterbeek.
‘Imtiaz haroonia’, 8921 Ve leeuwarden.
‘Joy Of Summertime’s’, 1435 eT rijsenhout.
‘La Petite Coquine’, 2281 bJ rijswijk (Zh).
‘Les amis Pour La vie’, 5531 db bladel.
‘Maison le Chameau aveugle’, 3312 nn dordrecht.
‘nada himalaya’, 8637 VV Wiuwert.
‘naughty and nice’, 4357 hk domburg.
‘nodobelo’, 9732 JW groningen.
‘Of Friendly Juwels’, 9663 Tp nieuwe pekela.
‘Of Ivaja’s dreams’, 8051 bg hattem.
‘v. Sas Witjes’, 5035 gc Tilburg.
‘v.d. Grote Kade’, 4461 be goes.
‘v.d. hoverheide’, 8097 rT Oosterwolde (gld.).
‘v.d. Kellyhoeve’, 7815 lV emmen.
‘v.d. Liebereij’, 9909 Tb spijk (gn.).
‘v.d. namidonk’, 1363 kd almere.
‘v.h. Rundediep’, 7891 bM klazienaveen.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand maart 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands honden stamboek (nhsb). 
afghaanse Windhond 9; airedale Terrier 10; akita 
23; american akita 9; american staffordshire 
Terrier 24; amerikaanse cocker spaniel 4; 
australian shepherd 54; australische Terrier 10; 
basenji 19; basset hound 25; beagle 36; bearded 
collie 27; belgische herder, Tervuerense 29; 
belgische herder, groenendaeler 19; belgische 
herder, laekense 7; belgische herder, Mechelse 
15; berner sennenhond 164; bichon à poil Frisé 4; 
bordeaux dog 45; border collie 111; border Terrier 
20; boston Terrier 6; bouvier des Flandres 41; 
boxer 78; bracco italiano 5; bull Terrier 30; 
bullmastiff 56; Cairn Terrier 33; cane corso 31; 
cavalier king charles spaniel 54; chesapeake bay 
retriever 5; chihuahua, korthaar en langhaar 114; 
chinese naakthond 4; cimarron Uruguayo 10; 

dalmatische hond 35; dandie dinmont Terrier 3; 
dashond, korthaar 13; dashond, langhaar 14; 
dashond, ruwhaar 94; dobermann 11; drentsche 
patrijshond 36; duitse dog 18; duitse herders-
hond 143; duitse Jachtterrier 5; duitse staande 
hond, langhaar 10; duitse staande hond, 
draadhaar 5; dwergdashond, langhaar 15; 
dwergdashond, korthaar 22; dwergdashond, 
ruwhaar 63; dwergpinscher 15; dwergkeeshond 14; 
dwergpoedel 7; dwergschnauzer 31; engelse 
bulldog 58; engelse cocker spaniel 60; entlebu-
cher sennenhond 15; Épagneul nain papillon 7; 
Épagneul nain phalène 3; Flatcoated retriever 31; 
Foxterrier, draadhaar 6; Franse bulldog 50; Franse 
herder, beauceron 27; Golden retriever 139; gos 
d’atura 6; grand basset griffon Vendéen 21; 
griffon bruxellois 4; griffon korthals 8; grote 
Münsterlander 6; havanezer 25; heidewachtel 23; 
hollandse herder, korthaar 23; hollandse 
smoushond 11; hongaarse staande hond, Vizsla, 
draadhaar 8; hongaarse staande hond, Vizsla, 
korthaar 41; Ierse setter, rood-Wit 20; ierse Terrier 
11; ierse Wolfshond 19; iJslandse hond 8; irish 

softcoated Wheaten Terrier 37; italiaans Wind-
hondje 2; Jack russell Terrier 28; Kaninchendas-
hond, langhaar 5; kaninchendashond, ruwhaar 19; 
keeshond, groot 7; kleine keeshond 8; kooiker-
hondje 48; Labrador retriever 307; lagotto 
romagnolo 15; landseer e.c.T. 17; leeuwhondje 6; 
leonbergse hond 32; lhasa apso 25; Maltezer 14; 
Manchester Terrier 5; Markiesje 15; Mopshond 32; 
nederlandse schapendoes 25; newfoundlander 
46; norfolk Terrier 22; norwich Terrier 4; nova 
scotia duck Tolling retriever 23; Perro de agua 
español 7; petit basset griffon Vendéen 1; petit 
brabançon 1; pinscher 2; poedel, standaard 26; 
polski Owczarek nizinny 9; Rhodesian ridgeback 
64; rottweiler 33; Saluki 8; schipperke 3; schnauzer 
14; schotse Terrier 6; shar-pei 13; shetland 
sheepdog 31; shiba 20; shih Tzu 40; siberische 
husky 6; sint bernard, korthaar en langhaar 21; 
spinone italiano 10; stabijhoun 63; staffordshire 
bull Terrier 133; Tatra 5; Tibetaanse Mastiff 42; 
Tibetaanse spaniel 5; Tibetaanse Terrier 21; Toy 
poedel 9; Tsjechoslowaakse Wolfhond 10; 
Weimarse staande hond, korthaar 28; Weimarse 
staande hond, langhaar 6; Welsh corgi cardigan 
14; Welsh corgi pembroke 14; Welsh springer 
spaniel 26; Welsh Terrier 12; West highland White 
Terrier 38; Wetterhoun 24; Whippet 24; White 
swiss shepherd dog 46; Yorkshire Terrier 11. 
Totaal: 3.903.  

eReSPeLden KYnOLOGIe 2013 
ieder jaar onderscheidt de raad van beheer 
mensen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de kynologie, met de erespeld van 
de kynologie. in 2013 vond het eerste deel van de 
plechtigheid plaats op 6 april in heerlijkheid 
Mariënwaerdt bij beesd waar de onderscheidingen 
werden uitgereikt aan de verdienstelijke kynologen. 
Onderstaand de eerste groep jubilarissen van 2013 
met in enkele trefwoorden hun verdiensten.
de heer dirk belder, keurmeester g&g, gh.
Mevrouw Quirine Potter van Loon-Suermondt, 
instructeur, gedragsdeskundige, bestuurslid O&O.
de heer Wim de Groot, fokker barsois, bestuurslid, 
organisator.
Mevrouw Carla Coppens-Janssens, fokster 
rhodesian ridgeback, exposant.
de heer Tinus Kamer, fokker nova scotia duck 
Tolling retriever, exposant, bestuurder.
Mevrouw Monique Jansen, fokster Mopshond, 
exposant, bestuurslid; 
Mevrouw birgit Sluiter, fokster basset hounds, 
bloedhonden, Mopshonden, exposant, bestuurs-
lid, exterieur keurmeester.
Mevrouw ankie Tijsseling-boonstra, fokster king 

charles spaniel en Mopshonden, bestuurslid.
de heer Jan Grit, bestuurslid, keurmeester 
speuren, lid geschillencommissie.
Mevrouw Corita Jansen, fokker yorkshire Terrier, 
exposant, bestuurslid.
Mevrouw hanna Koevoets-neef, fokker yorkshire 
Terrier, exposant, bestuurslid.
Mevrouw anja verbeek-de neef, exterieur 
keurmeester, fokker labrador retriever, bestuurs-
lid, instructeur.
de heer Jorge Fatauros, exterieur keurmeester, 
fokker dalmatische hond, exposant.
Mevrouw Truus Manders-vanlier, fokker 
beauceron, bestuurslid, auteur, erelid bcn, 
gedragsdeskundige, reddingshonden.
Mevrouw ellen Canta-Zintel, fokker Field spaniel, 
exposant, bestuurslid, auteur.
de heer Machinus hulzebosch, exterieur 
keurmeester, fokker stabijhoun, bestuurslid.
Mevrouw Janneke Leunissen-Rooseboom, fokker 
kortharige chow chow en curly coated retriever, 
bestuurslid, auteur.
de raad van beheer feliciteert de jubilarissen van 
harte met hun onderscheiding en dankt hen voor 
hun jarenlange inzet voor de kynologie.  

suzanne Verhagen Fotografie


