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Fokkerijklasse wordt spectaculair. 

De Fokkerijklasse is ook dit jaar weer de 
spectaculaire afsluiting van de Show. Groepen van 
3, 4 of 5 honden, reuen en teven, afkomstig van 
dezelfde kennel, ze mogen verschillende 
eigenaren hebben. 

Daar krijg je een prachtig 
overzicht van de kracht 
van onze Fokkers, de 
overeenkomsten binnen 
het ras en het onderscheid 
tussen de rassen.  

 

Alle rassen doen mee, de grootste fokkers zijn allemaal aanwezig 
en iedereen zal met plezier zijn of haar trots tonen:  mooie, 
gezonde en betrouwbare honden.  

Hier hoor je te staan als fokker, hier hoef je niet te winnen, 
meedoen, erbij horen, tonen waar je voor staat dat is het 
belangrijkste. Daar komt het publiek ook voor. Dit  totaalbeeld, 
dit overzicht, geeft de kracht van de Nederlandse Hondenrassen 
weer. 

En mocht je het toch winnen dan ben je twee jaar lang : 

Fokker van het Jaar.  

 

Inschrijven kan nog tot en met aanstaande zondag 14 juni  24.00 uur. 

Elke dag komen de inschrijvingen binnen. We zitten nu –woensdagavond - op ruim 360 honden 

en met nog 4 dagen te gaan is de verwachting dat we ergens tussen de 400 en 500 honden 

moeten gaan halen. De stand kunt op de welkomstpagina van de website www.denationale.org 

volgen. Enkele keren per dag wordt de tussenstand geactualiseerd. Inschrijven kan via deze site.  

 

 

http://www.denationale.org/


 

Drenten, Wetterhounen en Markiesjes bijna op niveau van 2013. 

In een vorige Hollandse Nieuwe melden we al dat de Hollandse Herder Ruwhaar al meer 

inschrijvingen had dan in 2013. Alle andere rassen zijn nog niet op de aantallen van 2013. 

Hieronder het staatje van woensdagavond 23.00 uur. Op dit moment zijn de Drentsche 

Patrijshond, de Wetterhounen en de Markiesjes ook bijna op het niveau van 2013.  

De Stabij’s kennen de laatste 2 dagen veel inschrijvingen, hopelijk trekken ze deze eindsprint 

door. 

De Kooikers lopen gestaag, hebben al een heel mooi aantal inschrijvingen, maar daar kunnen er 

zeker nog velen bij. 

De Hollandse Herder korthaar en langhaar blijven achter. Waar de Ruwharen direct inschreven, 
moet hier de eindsprint echt beginnen. 

Maar het blijft spannend tot de laatste minuut. 

stand per 10 juni 23.00 uur 

ras aantallen 
% tov 
2013 

Hollandse Herder Ruwhaar 12 109,09% 

Markiesje 32 96,97% 

Wetterhoun 28 84,85% 

Drentsche Patrijshond 78 80,41% 

Nederlandse Kooikerhondje 52 67,53% 

Stabijhoun 74 57,81% 

Nederlandse Schapendoes 39 55,71% 

Saarlooswolfhond 21 55,26% 

Hollandse Smoushond 14 48,28% 

Hollandse Herder Langhaar 9 37,50% 

Hollandse Herder Korthaar 10 29,41% 

   

  


