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DE NATIONALE komt op gang 

Elk evenement heeft tijd nodig om op stoom te komen. Hondententoonstellingen zijn daar goede 

voorbeelden van, maar nu begint de editie 2015 echt te lopen. In deze nieuwsbrief kijken we terug 

naar de Best In Show 2013 en kijken we vooruit naar DE NATIONALE. De inschrijvingen komen op 

gang en er zijn al veel standhouders.  

Saarlooswolfhond Joscha van Wolfsdreuvnik won in 2013. 

 

Leen Verbeeck met Joscha, mevr. Roel van Veen-Keur die de Saarlooswolfhonden keurde, mevr. Marion ten 

Cate die de Ereprijs van de Raad Van Beheer overhandigde en de heer Martin van de Weijer die de 

eindkeuring deed. 

Jan Verbeeck stuurde onder andere Joscha naar Zwolle. Hij herinnert zich de dag nog goed: 
“Zelf was ik, wegens professionele verplichtingen verhinderd op de show en moest het hele 
gebeuren per telefoon volgen.  Er was dus niemand in de buurt om de vreugde mee te 
delen. De telefoon van mijn echtgenote stond uit en zij vernam het nieuws pas héél laat die 
avond.  Onze jongste dochter Leen had Joscha die dag voorgesteld en ze had het schitterend 
gedaan! Joscha is en blijft een fantastische Saarlooswolfhond om mee samen te leven!  

Toen Joscha de tentoonstelling te Zwolle won, was dit voor ons en voor de NVSWH een 
verrassing.  Hij was nog zo jong, zo onvolwassen.  Hij had nog zo’n lange weg en ontwikkeling 
te gaan.  Maar type, ja dat heeft hij altijd in overvloed gehad en blijkbaar heeft hij die dag 
schitterend gelopen.   Het succes van Joscha was echt een beloning voor het 



 

 
 

gecentraliseerde fokbeleid van de NVSWH waar type, temperament 
en gezondheid prioritaire criteria zijn.  Wij mogen dan wel de fokkers 
en eigenaars van deze schitterende Saarlooswolfhond zijn, maar we 
zien dit vooral als een collectief succes en beloning”.                                                                                                            
Roel van Veen keurde de Saarlooswolfhonden en maakte Joscha 
Beste van het Ras: “deze Saarlooswolfhond is zo bijzonder in zijn 
expressie, zijn fraaie hoofd met juist geplaatste oren, zijn ras-typisch 
bewegen, kortom een prachtige vertegenwoordiger van zijn ras. Het 
was fijn hem te keuren”. 

Tot slot heeft Jan Verbeeck nog een oproep aan iedere fokker 
eigenaar: ”We hopen dat zo veel mogelijk mensen hun hond 
inschrijven én aanwezig zullen zijn op De Nationale.  Het kan niet 
genoeg onderstreept worden hoe belangrijk het is voor de Nederlandse kynologie om de 
rassen van Nederlandse bodem exclusief in de kijker te plaatsen.” 

Eindkeuringen van alle rassen in Erering. 

Evenals in 2013 worden de eindkeuringen van de 
9 rassen allemaal in de Erering gehouden. Voor 
het publiek de unieke kans om alle rassen te zien: 
met hun beste exemplaren. Dit keer deskundige 
uitleg door Dick Baars. 
Uiteraard worden hier ook de Beste Jongste Pup, 
Pup, Veteraan, Koppel en Fokkerijgroep gekeurd. 
De Erering is daarmee dé plek is om de 
Nederlandse Hondenrassen te leren kennen of 
om gewoon te genieten van deze unieke rassen. 
 

  

Kamperen voor iedereen. 

Eén van de sterke punten van de 2013 show was de sfeer, het ongedwongen karakter. Daar 

gaan we ook dit jaar voor. De Nationale heeft voor iedereen plek, eigen tenten zijn welkom 

op speciale plekken achter de ringen. 

Campers hebben een eigen parkeerplaats 

op het voorterrein, waar ze vanaf 

woensdag tot en met zondag welkom zijn. 

Er zijn al enkele campers aangemeld 

vanuit het buitenland. 

 


