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De NATIONALE 2015 krijgt elke dag meer gezicht. Standhouders, horeca, sponsoren en 
medewerkers vullen elke dag weer een deel in. Het wordt een fantastische dag waar u en 
uw hele gezin zich kostelijk kunnen vermaken. Een dag waar ze met plezier op terug zullen 
kijken. Uiteraard is uw hond, uw ras, het middelpunt. Daar draait alles om. Die staat 
centraal, maar de rest wordt niet vergeten. 
 

Erering 
De Erering ligt centraal op het terrein en is 
ook het fysieke middelpunt van De 
Nationale. Daar wordt vanaf de opening 
om 10.00 uur gekeurd. Daar worden 
demonstraties gegeven, daar worden 
honden in het zonnetje gezet. Daar vinden 
alle eindkeuringen van alle rassen plaats. 
Daar wordt De Fokker van het Jaar 
gekozen en gehuldigd. 
Daar, in de Erering, kunt u alle informatie 
over alle Nederlandse Rassen krijgen in 
een gezellige omgeving, omdat aan beide 
korte zijden van de Erering een openbaar 
horecaterras komt. 

 
 

Veteranen en hun eigenaren worden geëerd. 
27 juni is ook, net als in 2013, Nationale Veteranen Dag. Wij gaan alle veteranen die aanwezig zijn in 
de Erering huldigen. Mooie oude honden, pronkstukken van onze fokkerij. Zij worden, net als hun 
baasjes die ze zo vertroeteld hebben, één voor één in de huldiging betrokken. Een feest waar u trots 
aan deel kunt nemen. Als u uw hond inschrijft in de Veteranen Klasse, doet u automatisch mee aan 
deze huldiging. Zorg dat u uw hond dit niet onthoudt !!!! 



Werkhonden 
In de vorige Hollandse Nieuwe 
meldden we het al.  
Er komt een Erepenning van de 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
voor de hond die de  Eretitel 
Nederlandse Werker 2015 wint.  
In 2013 huldigden we alle honden 
die op de Show waren en een 
“werkcertificaat” hadden. Dit jaar 
gaan we dat uitbreiden. 
Alle honden die dat “werkcertificaat 
van de Raad van Beheer” hebben én 
alle honden die een Orweja Map A, 
Orweja Veldwerkkwalificatie of een 

IPO III hebben behaald worden in de Erering in het zonnetje gezet. Deze werkers verdienen dat, 
omdat ze een wezenlijke bijdrage aan het in stand houden van de werkeigenschappen van deze 
unieke rassen hebben geleverd. 
Aan de presentatie en huldiging wordt nog hard gewerkt. Uit hun midden wordt de Nederlandse 
Werker 2015 gekozen. Hoe we dat gaan vormgeven leest u binnenkort.  
Het wordt een feestje voor de honden en hun baasjes. Enige voorwaarde voor deelname is: 
inschrijven op ‘De Nationale’ en uiteraard de bovengenoemde kwalificaties hebben. 
 
Kamperen kan 
Deelnemers hebben de mogelijkheid om op het terrein van het Kynologisch Centrum Zwolle hun 
Caravan of Camper neer te zetten. Er is beperkt stroomaansluiting, er is douchegelegenheid en er 
kan ontbeten worden in het Kynologisch Centrum. U staat dan vlak bij het terrein. Aanmelden kan 
zodra u ingeschreven hebt voor De Nationale:  info@kynologisch-centrum-zwolle.nl. Wees er snel bij 
want  de eerste inschrijvers hebben dit al gemeld en ondanks dat er een groot terrein is, het is een 
keer vol !!!! 
 
Inschrijven 
De inschrijving is open tot en met zondag 14 juni. Maandag 15 juni wordt alles verwerkt en 
gaat de catalogus naar de drukker. Dan is alles op slot!!! Dus mis het niet en schrijf nu in, 
rechtstreeks via de onderstaande link: 
https://fd8.formdesk.com/noordnldogs/Nederlandse_Hondenrassen_2015  
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