
 

 
 

Hollandse Nieuwe Nr 19 
                           

27 juni 2015, Kynologisch Centrum Zwolle 

 

 

CAC show voor Nederlandse Hondenrassen was het, DE NATIONALE wordt het. 

 

 

 

 

Vanuit het succes van 2013 gaan we voortbouwen aan een blijvend evenement met een 
meerwaarde voor de Nederlandse Kynologie. De 9 Nederlandse Hondenrassen bijeen op hun eigen 
show is al uniek. Dit omgeven door meer dan 15 informatiestands over diezelfde rassen, maakt het 
evenement nog bijzonderder. Om dat breder en beter  te communiceren is een eigen identiteit, 
imago en logo gemaakt. U zult hem overal terugzien en we gaan DE NATIONALE breed uitdragen, 
gebaseerd op de onderstaande unieke sterktes.  

Familiefeest in een kynologische 
setting.                                                                                            
DE NATIONALE  is een leuke dag uit 
met de hele familie. In een open en 
sportieve setting vinden op de 
terreinen van het Kynologisch Centrum 
in Zwollle de 
Kampioenschapskeuringen van negen 
Nederlandse hondenrassen plaats. Een 
happening waar hondenliefhebbers 
met hun familie een hele dag vermaak 
hebben.  

 

 



 

 
 

Jij bent eigenaar van een product waar je trots op mag zijn!  
Een deskundige jury van hondenkenners beoordelen de 
Nederlandse rashonden in een ontspannen sfeer,  waar kenners en 
eigenaren gezamenlijk genieten van de waardering voor ons 
Nationaal Levend Cultureel Erfgoed: de Nederlandse rashond. 
 

 

 

 

 

 

Dé Fair voor de Nederlandse rashonden liefhebber. 
Rondom de keuringen is er veel te doen op de terreinen van het 
Kynologisch Centrum  Zwolle. Er is vermaak voor de kinderen, 
culinaire afleiding voor jong en oud, ruimte voor de honden en 
verschillende standhouders met aanbiedingen voor mens en 
dier. De standhouders presenteren zich in een ruim opgezette 
fair, waar voor ieder iets te doen is. 

 

 

 

 

Gerard Jipping doet de Eindkeuringen op DE NATIONALE 

Wij zijn er trots op dat Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van 
Beheer en vice-voorzitter van de FCI, op 27 juni naar Zwolle komt 
om de eindkeuringen te doen. Niet alleen de “Best in Show" maar 
ook de verkiezing van de  "Fokker van het Jaar". Deze laatste 
Eretitel, die toekomt aan de fokker van de winnende 
Fokkerijgroep, zal hij toekennen in samenwerking met Mevr. Tuus 
van Adrichem Boogaert-Kwint. 

DE NATIONALE is een unieke Show, alle 9 Nederlandse 
Hondenrassen bijeen op een Kampioenschapskeuring. Twee jaar 
geleden voor het eerst en na de fenomenale deelname van 574 
honden en 37 Fokkerijgroepen was het meteen een klassieker: "het begin van een traditie" schreven we na 

afloop. 

Ook in 2015 belooft het een echte happening te worden, weer komen alle 
rassen, weer zullen er 10-tallen fokkerijgroepen zijn en er staan 
informatiestands van alle rassen. Zo'n unieke setting vereist ook een unieke 
keurmeester. Bij de eerste show was het de nestor van de Nederlandse 
Kynologie Martin van de Weijer die de eindkeuring deed. Dit jaar  komt "de 
grote baas" zelf. Een waardige afsluiting van DE NATIONALE.  

       Zorg dat u er bij bent!!!!!! 
 

 

 


