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                           DE  NATIONALE  

wordt ook in 2015 afgesloten met verkiezing: 
 

“FOKKER VAN HET JAAR” 
 
In 2013 was het dé geweldige apotheose van 
de show.  
37 Fokkerijgroepen streden om deze titel.  
Ruim 130 honden gezamenlijk in de ring. 
Hoe wil je de Nederlandse Hondenrassen 
nog beter presenteren?  
Nergens vinden fokkers meer waardering 
dan op hun show, DE NATIONALE. Daarom 
rekenen we op een grote inschrijving.  
Achter de schermen is iedere fokker al druk 
met het formeren van de beste 
Fokkerijgroep. 
 
De winnende fokkerijgroep van 2013, met 
op de achtergrond de voorzitter Mevr. 
Hanneke Oets, de keurmeesters Lida 
Reeskamp en Jetty Alberts en de voorzitter 
van de St. Zeldzame Huisdierrassen Geert 
Booijnk ,die de Wisselbokaal schonk en 
uiteraard ook overhandigde.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Nederlandse  Kooikerhondjes "van de Zwarte Bellen Hoeve" 
Roos Roza v.d. Zwarte Bellen Hoeve; eig. M.H. Kleinjan-Matena  

Tora Tibbs v.d. Zwarte Bellen Hoeve; eig. M.J. van Stralen-Hamstra 
Tora Tijs v.d. Zwarte Bellen Hoeve; eig. J. Rip 

Tora Tender v.d. Zwarte Bellen Hoeve; eig. B. Verdam 
Tora Tilou v.d. Zwarte Bellen Hoeve; eig. M.H. Kleinjan-Matena 

Ca 

Fokker van het Jaar 2013 

 
Margo Kleinjan was de gelukkige winnares van deze prestigieuze eretitel.  En ere wie ere 
toekomt, hier een portret van deze charmant fanatieke en betrokken kynologe.  
 
“De keuring van de fokkersgroepen tijdens de Nederlandse rassenshow in 2013 was de 
zogenaamde “kers op de taart” van de sowieso al hele leuke dag. Het was een hele 
mooie afsluiting toen de 37 ingeschreven groepen bestaande uit minimaal 3 tot maximaal 
5 honden de ring in kwamen. Van elk Hollands ras waren groepen aanwezig. Hier zag je 
alle Nederlandse Hondenrassen met hun beste fokkers. Ik vind het nog steeds jammer, 



 

 
 

dat ik er geen bewegende beelden van heb kunnen bemachtigen, zo’n mooi gezicht, 
uniek”. 
Wie Margo is en waarom ze Nederlands Kooikerhondjes fokt legt ze uit: “ Wij wonen in 
Ridderkerk. Wij hebben een akkerbouwbedrijf verspreid over Ridderkerk en de omgeving 
van Mijnsheerenland. 
De hondenhobby begon in de beginjaren negentig met een gewoon bastaardhondje. 
Helaas is dit hondje nog geen drie jaar oud geworden. Daarna volgde een stamboomloze 
Friese Stabij geboren in 1998, die bijna 13 jaar oud geworden is. 
Ons eerste kooikerhondje Cobus is geboren in de nacht van 31 december 1998 op 1 januari 
1999. Via de wachtlijst van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje zijn we in 
contact gekomen met zijn fokker. 
Al gauw bestond de behoefte naar nog een kooikerhondje, de voorkeur ging nu uit naar 
een teefje om in de toekomst eventueel mee te gaan fokken. We lieten ons wederom op 
de wachtlijst van de vereniging plaatsen, de wachttijd voor een teef was destijds langer 
dan voor een reu, maar ook dat wachten werd beloond. Anderhalf jaar na de komst van 
Cobus kwam Renske erbij, zij werd de stammoeder van mijn kennel. 
Mijn eerste nestje Kooikerhondjes is geboren in 2002. Nu bijna 13 jaar verder heb ik onder 
de kennelnaam ‘v.d. Zwarte Bellen Hoeve’ 29 nestjes gefokt. Het Kooikerhondje is een 
‘natuurlijk’, energiek en werklustig hondje van een handzaam formaat, een hondje waar 
ik in het dagelijkse leven enorm van geniet.” 
“Dat een van mijn groepen er als beste uit gekomen is, was een moment om nooit te 
vergeten. Mijn winnende groep, bestond uit een moederhond met haar complete nest 
van vier redelijk homogene ‘pups’. Op de vraag wat er zo speciaal aan deze groep was, 
kan ik niet echt een antwoord geven. Voor mij is het een leuk nest, zowel de honden als 
de baasjes, we onderhouden een fijn contact met elkaar, iets waar ik veel waarde aan 
hecht. Dit jaar ga ik weer proberen enkele fokkersgroepen bij elkaar te krijgen, jullie ook?” 
 

INSCHRIJVINGEN tot en met 30 april 

 


