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De inschrijvingen komen op gang. Elke show heeft ermee te maken dat de inzenders steeds later 
inschrijven. Ook bij DE NATIONALE is dat het geval, de laatste twee weken zien we de aantallen 
elke dag toenemen. We hebben er alle vertrouwen in dat de eigenaren van onze mooie honden  
deze unieke show van ons levend erfgoed niet willen missen. Je koopt immers niet voor niets zo’n 
bijzonder ras. Als er dan een moment is om samen dit trotse gevoel te delen, kun je die niet laten 
lopen. De inschrijving is open tot en met zondag 14 juni. Maandag 15 juni wordt alles verwerkt en 
gaat het naar de drukker. Dan is alles op slot !!! 
Dus mis het niet en schrijf nu in : 
https://fd8.formdesk.com/noordnldogs/Nederlandse_Hondenrassen_2015 
 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen prominente Sponsor van DE NATIONALE 
 

Evenals in 2013 gaat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen DE 
NATIONALE ondersteunen. Schonken zij in 2013 al de wisselschaal 
voor de Fokker van het Jaar, dit jaar komt daar een erepenning 
voor de Nederlandse Werker bij.  
We laten de voorzitter van de SZH, Drs. Geert Boink aan het 
woord: “De Stichting Zeldzame Huisdierrassen(SZH), opgericht 
in 1976, zet zich in voor het behoud van de oorspronkelijke 
Nederlandse landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Het 
fokken en selecteren van dieren kan niet zonder de resultaten te 
meten aan het fokdoel. Daarvoor is deze dag bedoeld.  
Als je stilstaat bij het ontstaan van deze Nederlandse 
Hondenrassen dan wordt het duidelijk. Het merendeel heeft een 
oorspronkelijke nutsfunctie op het boerenbedrijf gehad en 
gelukkig worden ze soms nog steeds voor dit werk gebruikt, 
hetzij als veedrijver / hoeder, erfhond, ongediertebestrijder of 
voor de jacht.  
Het is van belang dat naast een functioneel exterieur deze 
werkeigenschappen niet verloren gaan. Daarom schenken we 

een legpenning voor de werkhond die de Eretitel Nederlandse Werker krijgt.  
Behoud van genetische diversiteit binnen het ras is noodzakelijk. De fokker heeft hier een grote 
verantwoordelijkheid. Het goed en gezond fokken met dieren waarvan er slechts kleine aantallen 
zijn vergt de nodige kennis. Daarom ook onze Ereprijs voor de Fokker van het Jaar. 
 Ik verheug me op de 27 juni. De vorige keer was het een gezellige dag met prachtige honden, 
maar ook een prima sfeer en dat is belangrijk, want ook de sociale contacten zijn op dit soort 
dagen van wezenlijk belang.” 
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Diana Striegel en Gerard 
Mensink ook in 2015 als 
keurmeester van de partij. 
 
In 2013 keurden ze samen de 
Stabijhounen. 
Hier op de foto met de Beste Stabijhoun 
Sybe Thorkel ut it Griene Hert van mevr. 
J. de Weerd, gefokt door Jacq Thomson.  
Een hond die van pup af aan schitterde in 
de keuringen, 2 keer present was bij de 
Hond van het Jaar Show in 2013 en 2014 
en daar reserve kampioen bij de 
Nederlandse Hondenrassen werd. 
Een heel mooie BOB  in 2013 en een 
geduchte kandidaat voor 2015. 
 
Dit jaar gaat Diana Striegel de Hollandse 
Smoushonden keuren en zal daar 
ongetwijfeld heel veel mooie Smousen te 
zien krijgen. Altijd een feest om deze 
schrandere hondjes bijeen te zien. Het 
wordt spannend om te zien wie ze 
selecteert als BOB.  In 2013 was dat Pax 
van Adhair van mevr. J.H. Kelder-Dekker. 
Gerard Mensink keurt de Nederlandse 
Kooikerhondjes. 
 
In 2013 waren de Kooikertjes zeer 
succesvol, met als hoogtepunt de 
winnende fokkerijgroep van Margo 
Kleinjan. In 2013 keurde Wout Arxhoek  
de Kooijkers en had de hele dag volle 
ringen met uitmuntende honden.  Het 

was een plezier om naar te kijken, rubriek na rubriek stonden er weer toppertjes in de ring. 
Hopelijk  komen ze in 2015 weer zo massaal naar Zwolle. BOB werd Yede Tjarda v.d. Lutte Vaert 
van mevr. J.Elsinga-Hofstee. Deze kooiker werd ook nog reserve  Best In Show. 

 
 

DRENTEN  GAAN AAN KOP 
 

In de voorlopige tussenstand gaan de Drentsche Patrijshonden aan kop met een forse voorsprong 
op het Nederlandse Kooikerhondje, de Stabijhoun , de Schapendoes en het Markiesje die allemaal 
vlak bij elkaar staan. Het worden weer spannende weken wie er uiteindelijk de grootste inzending 
zal hebben. De eerste fokkerijgroep is ook ingeschreven. 
 
 
 



 
 

 
 
 


