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De inschrijvingen lopen lekker door, volgende week komt er weer een tussenstand. 
Maar naast de honden is er nog veel meer en ook dat loopt goed. Er komt een uniek 

horecaplein, veel standhouders en een demonstratie ring waar de werkende 
honden zich zullen presenteren. 

Het Markiesje, prominent op DE NATIONALE. 

Onze zwarte parel, de laatste 
loot aan de stam van 

Nederlandse Rashonden zullen 
ook weer in groten getale 

aanwezig zijn. Ooit een bekend 
Hollands Dameshondje (dat we 
op veel historische schilderijen 

terug zien), dat verdwenen  
was toen in de jaren 70 van de 
vorige eeuw Mia van Woerden 
begon aan het “herscheppen” 
van dit charmante hondje. Al 
snel werd zij geholpen door 
Mieke van Ederen. In 1977 

importeerde Mieke een teefje 
vanuit Frankrijk: Pom.  



 

 
 

In 1979 werd de rasvereniging opgericht, die in 1985 wordt 
erkend. In 1999 krijgt het ras nationale erkenning en doet het 

zijn intrede in de nationale rashondenwereld. Mia van 
Woerdens droom is uitgekomen: de “herschep” van het 

Markiesje. Mieke van Ederen is nog steeds zeer actief binnen de 
rasvereniging. Elke show is ze bezig, elk nest krijgt haar 

aandacht, alles wordt tot in de puntjes geadministreerd en 
beheerd. Aan haar de vraag wat het Markiesje zo uniek maakt: 

“Dat het de jongste loot is aan de Nederlandse rasstam, zeer 
intelligent en een echte hond is in compacte vorm waar veel 
mee gedaan kan worden in de hondensport”. Kenmerkend is 

haar antwoord op de vraag waar ze trots op is: “dat we samen 
met de goedwillende fokkers erin geslaagd zijn het Nederlands 

Erfgoed weer op de kaart te zetten.” Om er meteen aan toe te voegen “Om de 
bloedbasis zo breed mogelijk te houden moeten er zoveel mogelijk goedgekeurde 

Markiesjes in het fokprogramma meedoen. 

 

Het Markiesje is een fijn gebouwde zwarte Spioen, elegant en 
alert. De zwarte vacht glanst en bevedering aan oren en benen 

versterken het beeld van een sierlijk hondje. De amandelvormige 
ogen zijn tamelijk groot en donkerbruin tot zwart van kleur; ze 
hebben een zachte rustige uitdrukking. De vacht is halflang en 

sluik. Wit in de vacht mag als zich dit beperkt tot een witte bles, 
een borstvlek, witte voetjes of een witte staartpunt. De 

markiesjes zullen op DE NATIONALE worden gekeurd door Mevr. 
Roel van Veen-Keur en zij verheugt zich daar nu al op: “Wanneer 
ik Markiesjes keur word ik altijd blij als ik zie hoe het ras steeds 

meer homogeen aan het worden is in hun uiterlijke 
verschijningsvorm. Dan is het genieten om deze kleine Spioen 
met zijn glanzende zwarte vacht en mooie hoofd met prachtig 

bevederde oren door je handen te laten gaan.”  

 

Twee jaar geleden waren er 32 Markiesjes. Ooit bij de presentatie op de Winner 
waren er 93 bijeen. Dat zullen we waarschijnlijk niet halen, maar we zijn er van 

overtuigd dat de trotse eigenaren van dit Unieke Levend Cultureel Erfgoed massaal 
aanwezig zullen zijn.  

 



 

 
 

De winnares van 2013: Baafje Youty Oudhollands 
Zwart van mevr.  J.C.E.Koumans-van Diepen met de 

keurmeester mevr. Jetty Alberts 

 

 

  

 

 

 

 

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen steunt ook 
dit jaar onze show. De wisselschaal voor de 
Fokker van het Jaar wordt weer door hen 

beschikbaar gesteld. In de volgende Hollandse 
Nieuwe gaan we uitvoerig in op hun rol en 

aanwezigheid. 
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