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aanGevRaaGde KenneLnaMen
eventuele bezwaren tegen onderstaande kennel-
namen dienen voor 10 oktober 2013 bij het bureau 
van de Raad van Beheer te worden ingediend. de 
aanvragers worden erop attent gemaakt dat op 
15 oktober 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.
‘accidentally In Love’, 8932 dW leeuwarden.
‘belwoodmund’, 3124 Xl schiedam.
‘bloody Luxury’, 5151 VJ drunen.
‘der Jeeteberg’, 6468 ae kerkrade.
‘d’Une vie harmonieuse’, 5531 db bladel.
‘Fan den Ingelenborg’, 8096 pd Oldebroek.
‘From Maykesdream’, 6223 br Maastricht.
‘Greentops’, 3953 Mb Maarsbergen.
‘hidden Truth’, 7091 XM dinxperlo.
‘Khémyro’s’, 1827 be alkmaar.
‘Le Petit Gentil Géant’, 2281 bJ rijswijk (Zh).
‘Love and honor’, 1383 dJ Weesp.
‘Minamoto no Yorimitsu’, 2221 JW katwijk (Zh).
‘Mydabu’, 8097 rT Oosterwolde (gld.).
‘Off Cenayda’s home’, 3742 Xr baarn.
‘Pago Threant’, 7864 Td Zwinderen.
‘Senna d’anja home’, 8223 dn lelystad.
‘v.d. Tessheartland huis’, 4751 gM Oud gastel.
‘von der Teufelsecke’, 5525 aa duizel.
‘Wa asili Ya afrika’, 9261 Xk eastermar.
‘Will be There For You’, 7702 ah dedemsvaart.
‘Zonnehoeve’, 3941 Ma doorn.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS 
25 aPRIL 2013 (veRvOLG)
FCI GROEP 3:
•  Tot exterieurkeurmeester van sectie 3.4 Toy Terriers, 

de heer R. douma, door het voldoen aan het 
criterium van behalen yorkshire Terrier in relatie 
tot groepskeurmeester Fci groep 9.

FCI GROEP 5:
•  Tot exterieurkeurmeester voor sectie 5.4 Europese 

Spitsen, mevrouw W. Roem door slagen voor 
volledig examen keeshonden op 13 april 2013. 
Vanaf 13 april mag mevrouw W. roem compacte 
examens doen in rasgroep 5.

•  Tot exterieurkeurmeester van de Keeshonden, 
mevrouw M. ten Cate door slagen voor volledig 
examen op 13 april 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Keeshonden, 
mevrouw b. van Praag, door slagen voor volledig 
examen op 13 april 2013. dit is haar eerste ras.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Keeshonden, 
mevrouw h. Liebrand, door slagen voor volledig 
examen op 13 april 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Keeshonden, 
mevrouw T. hensema-v.d. Weij, door slagen voor 
volledig examen op 13 april 2013.

FCI GROEP 8:
•  Tot exterieurkeurmeester voor de Wetterhoun, de 

heer W. hochstenbach, door slagen voor 
compact examen op 13 april 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Wetterhoun, 
mevrouw F.L. Mensink, door slagen voor 
compact examen op 13 april 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Wetterhoun, 
mevrouw h. Leenen, door slagen voor compact 
examen op 13 april 2013.

•  Tot exterieurkeurmeester voor de Engelse Cocker 
Spaniel, de heer W. hochstenbach, door slagen 
voor compact examen op 13 april 2013.

benOeMInGen KeURMeeSTeRS
31 julI 2013
•  Op basis van het gestelde in het Keurmeesterbe-

leid 1 Uitmuntend 2008-2017 en het bijbehorende 
reglement is mevr. R. dijkhorst-noij, door het 
voldoen van de stageverplichtingen benoemd tot 
Sectiespecialist Sectie 1.1 Engelse Herdershonden.

 
22 julI 2013
•  Met de bevestigingsbrief van 22 juli 2013 zijn 

mevr. C. Kerssemeijer en mevr. a.M.Th. Gielisse 
benoemd voor sectie 1.6 Australische en Amerikaanse 
Herders.

InGeSChReven hOnden
gedurende de maand juli 2013 werden de 
volgende aantallen honden ingeschreven in het 
nederlands honden stamboek (nhsb). 
airedale Terrier 15; alaskan Malamute 6; american 
akita 8; american staffordshire Terrier 68; 
amerikaanse cocker spaniel 13; appenzeller 
sennenhond 24; australian kelpie 11; australian 
shepherd 17; basset Fauve de bretagne 13; basset 
hound 7; beagle 40; bearded collie 22; bedlington 
Terrier 4; belgische herder, groenendaeler 11; 
belgische herder, Mechelse 18; berner sennen-
hond 155; bordeaux dog 44; border collie 98; 
border Terrier 19; boston Terrier 10; bouvier des 
Flandres 39; boxer 88; bull Terrier 30; bullmastiff 
38; Cairn Terrier 26; cane corso 41; cavalier king 
charles spaniel 67; cesky Fousek 7; chihuahua, 
korthaar en langhaar 81; chinese naakthond 10; 
chow chow, korthaar en langhaar 4; clumber 
spaniel 3; coton de Tuléar 10; dashond, korthaar 1; 
dashond, langhaar 37; dashond, ruwhaar 97; 
dobermann 33; drentsche patrijshond 42; duitse 
dog 31; duitse herdershond 120; duitse 
Jachtterrier 7; duitse staande hond, draadhaar 21; 
duitse staande hond, korthaar 9; duitse staande 
hond, langhaar 42; dwergdashond, langhaar 11; 
dwergdashond, korthaar 33; dwergdashond, 
ruwhaar 66; dwergkeeshond 4; dwergpoedel 8; 
dwergschnauzer 19; engelse bulldog 85; engelse 
cocker spaniel 69; engelse setter 13; engelse 
springer spaniel 34; entlebucher sennenhond 8; 
Épagneul nain papillon 4; eurasier 12; Finse 
lappenhond 4; Flatcoated retriever 52; Foxterrier, 
draadhaar 4; Foxterrier, gladhaar 5; Franse bulldog 
91; Franse herder, beauceron 3; Franse herder, 
briard 16; Golden retriever 159; gordon setter 17; 
grote Münsterlander 23; grote Zwitserse 
sennenhond 2; heidewachtel 17; hollandse 
herder, korthaar 27; hollandse smoushond 13; 
hongaarse staande hond, Vizsla, draadhaar 3; 
hongaarse staande hond, Vizsla, korthaar 8; 
hovawart 18; Ierse setter, rood-Wit 9; ierse Terrier 
8; ierse Wolfshond 1; iJslandse hond 6; irish 

softcoated Wheaten Terrier 10; italiaans Wind-
hondje 4; Jack russell Terrier 35; Kaninchendas-
hond, langhaar 10; kaninchendashond, ruwhaar 
29; keeshond, groot 16; kerry blue Terrier 1; 
kooikerhondje 72; Labrador retriever 336; lakeland 
Terrier 4; landseer e.c.T. 11; lhasa apso 2; 
Maltezer 18; Manchester Terrier 9; Markiesje 12; 
Mastin español 4; Miniature bull Terrier 11; 
Mopshond 30; nederlandse schapendoes 24; 
newfoundlander 16; noorse buhund 5; norfolk 
Terrier 17; nova scotia duck Tolling retriever 32; 
Oostenrijkse pinscher 8; Pekingees 6; petit basset 
griffon Vendéen 5; pinscher 19; poedel, standaard 
15; polski Owczarek nizinny 8; pyrenese berghond 
10; pyreneese herdershond 6; Rhodesian 
ridgeback 51; riesenschnauzer 39; rottweiler 66; 
russische Toy 1; Saarlooswolfhond 6; saluki 14; 
schnauzer 26; schotse herder, langhaar 27; 
schotse Terrier 6; schweizer laufhund 6; shetland 
sheepdog 46; shiba 20; shih Tzu 48; siberische 
husky 24; sint bernard, korthaar en langhaar 19; 
spinone italiano 5; stabijhoun 61; staffordshire 
bull Terrier 109; Tibetaanse Terrier 5; Tosa inu 10; 
Toy poedel 10; västgötaspets 3; Weimarse staande 
hond, korthaar 37; Welsh corgi cardigan 16; Welsh 
corgi pembroke 18; Welsh springer spaniel 17; 
Welsh Terrier 6; West highland White Terrier 42; 
West-siberische laika 8; Wetterhoun 19; Whippet 1; 
White swiss shepherd dog 61; Yorkshire Terrier 5; 
Zwarte russische Terrier 7. Totaal: 3.963.

Raad van beheeR FOKKeRSTOUR 2013
in oktober organiseert de raad van beheer weer 
haar jaarlijkse raad van beheer Fokkerstour met 
medewerking van eukanuba en proteq dier & zorg.
de editie van 2012 was zeer succesvol: in totaal 15 
sessies, 9 reguliere en 6 extra vervolgsessies met 
in totaal bijna 750 deelnames. de Fokkerstour 2013 
zal bestaan uit 9 sessies, verspreid over 3 locaties 
in nederland. per sessie is er plaats voor 70 deel-
nemers en vol=vol. er zullen dit jaar dus geen extra 
vervolgsessies worden ingepland.
We hebben drie zeer ervaren en gerenommeerde 
sprekers bereid gevonden om hun visie en kennis 
met de rashondenfokkers te delen. sprekers en de 
titels van de sessies voor de Fokkerstour 2013 zijn: 
•  Mr. Ing. Iaira boissevain, advocaat praktisch 

dierenrecht bij bvdV advocaten belastingadvi-
seurs bV; sessie: Pak de fokker! Recht en regels: is anno 
2013 de fokker altijd de gebeten hond?

•  dr. Paul Mandigers, dierenarts verbonden aan de 
Wagenrenk en specialist interne geneeskunde en 
neurologie bij Universiteitskliniek Utrecht; sessie: 
Wat kan ik als fokker met het DNA van mijn honden? Hoe 
helpt DNA bij het voorkomen van ziekten?

•  dr. Ing. hans hopster, senior onderzoeker en 
themaleider dierenwelzijn bij Wageningen Ur 
livestock research (Wlr) in lelystad en lector 
Welzijn van dieren aan de hogeschool Van hall 
larenstein in leeuwarden. sessie: Gevoel en ratio in 
de hondenfokkerij: mind your step!

de raad van beheer is bezig om de laatste details 
van de Fokkerstour 2013 in te vullen. Zodra deze 
zijn ingevuld zal de raad van beheer de inschrij-
ving voor de Fokkerstour 2013 openstellen via de 
website en dit aankondigen via een nieuwsbericht 
op de website en een mailing naar de raadar abon-
nees. Voor informatie kunt u terecht op de website: 
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour  

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


