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Een actieve club

Terugkijkend op de zomer, de clubmatch, 
de trainingsweek en een aantal zondag-
lessen kunnen we wel stellen dat de club 
heerlijk actief bezig is geweest. Ondanks 
dat de bestuursleden veel om de oren heb-
ben gekregen. Zo heeft Cissie natuurlijk 
een zware tijd; heeft Camiel een verhui- 
zing gehad; Kees van der Sar een verbou- 
wing, en zijn vrouw een operatie gehad. 
Maar ook heeft Frederique haar jawoord 
gegeven aan haar Mark. Tijdens de kam-
pioenschapsclubmatch was Christel op 
vakantie en natuurlijk had ik de naweeën 
van de medicijnkuren die ik de gehele zo-
mer heb gekregen. Maar alles is goed ge-
lopen omdat de samenwerking prima is. 
Het wordt ook weer tijd dat er weer pups in 
de vereniging komen. De groei moet zich 
verder doorzetten om de basis te verbre-
den. 



Kees van Gorp, voorzitter.

Er zijn drie geplande nesten. Charlotte Lagerwei wil 
haar eerste nestje gaan fokken met Houwaert’s 
Indira Ivey en we zoeken momenteel naar een ge- 
schikte reu. Ook de Clubkampioen Houwaert’s 
Doeschi zal gedekt worden en wordt er gewerkt 
om met Houwaert’s Lady van Jacobien en Jelle v. 
Uenk te kunnen gaan fokken. Zij werd de nummer 
een in de openklasse op de clubmatch. Natuur-
lijk zijn we aan het zoeken naar goede passende 
reuen.

We hopen dat de interesse in de blonde Hovawart 
weer wat zal gaan toenemen. Op dit moment lijkt 
de belangstelling voor de blonde Hovawart wat af 
te nemen. Dit is niet goed voor ons ras. Wellicht 
leidt de uitslag van de show er toe dat mensen an-
ders gaan denken, en andere keuzes maken.  

De show was een geslaagde dag. Het ging wel in 
een hoog tempo, begrijpelijk want de moeder van 

de  keurmeester werd de nacht voorafgaand aan 
de show met speod opgenomen in het zieken-
huis. We zijn blij dat hij het toch op kon brengen 
om te keuren, ook al betekende dat dat er vaart 
gemaakt moest worden. We kunnen terugkijken 
op een geslaagd evenement. 

Houwaert’s Doeshi is uiteindelijk de clubkampioen 
geworden en heeft een CAC en titel cw17. Hashi 
Freya vh Aardborst Reserve beste teef met res. 
CAC Houwaerts Farouch beste reu met CAC en de 
veteraan Houwaert’s Timber kreeg een res. CAC

Kees van Gorp, voorzitter
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Binnen spelen 
met je hond

Christel van de Westelaken

Heb je het gevoel dat de hond zich binnen 
altijd snel verveeld? Dan kan dat vervelend 
zijn wanneer het buiten kouder en natter 
wordt. In dat geval zal de hond binnenshuis 
wat extra beweging kunnen gebruiken. Hier 
wat leuke activity-spelletjes voor honden. 
Leuk om samen met je hond te doen!

Laat de hond zoeken naar een 
speeltje
Hier houden honden echt van en het brein 
wordt actief gestimuleerd. Laat de hond in  
de ene kamer wachten, terwijl je een speel-
tje in de andere kamer verstopt. Roep daar- 
na de hond. Sommige honden kunnen wel 
een tijdje bezig zijn met het zoeken van hun 
speeltje en krijgen op die manier dus al veel 
beweging. Ook al kan het een beetje luid-
ruchtig zijn, het is erg leuk om naar te kij-
ken.
Je kan ook het speeltje verstoppen onder 

een bloempotje op de grond. Of onder het 
hondenkussen of de mand. 

Laat de hond zoeken naar snoep 
of voer
Het verstoppen van voer of snoepjes doet 
het ook altijd goed. Je kan hier kant en klare 
speeltjes voor gebruiken of je knutselt zelf 
wat.
Voorbeeld; Pak een schoenendoos en zet 
deze vol met lege rolletjes wc papier. Zet ze 
rechtop. Verstop in de rolletjes wat snoep-
goed en roep je hond.

Het snuffelkleed of snuffelbal 
Ook leuk te maken met kinderen. Door mid-
del van stroken fleece deken kun je zelf mat-
ten, kleden en ballen maken. Je verstopt 
snoepgoed erin en gegarandeerd succes.
Je kan ook een oude spijkerbroek of een ge-
woon kleed gebruiken om hierin wat te ver-
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stoppen. Of stop wat snoepjes in een leeg 
plastic flesje, dat maakt ook nog eens een 
spannend geluidje. 
Er zijn veel speeltjes die je zelf kan knutse-
len.

Of je gaat jezelf verstoppen. 
Dat vinden ze ook super!

Beenweven
Beenweven is een perfect spelletje voor 
binnenshuis en als je genoeg ruimte hebt 
kun je zelfs een 8-figuurtje maken. De be-
doeling is dat de hond door je benen heen 
loopt, daarna een stapje naar voor doet en 
vervolgende weer door je benen terug loopt.
Bij een 8-figuurtje ga je met je benen wijdt 
staan en laat je de hond als een 8 door je 
benen heenlopen. Zo kun je de hond moe 
maken en tegelijkertijd oefenen voor de be-
hendigheidstrainingen.

Trekspelletjes
Let bij dit soort spelletjes wel op: sommige 
honden worden er bijterig of dominant door. 
Honden houden van nature van trekken en 
slepen. Wil je dit samen met de hond doen, 
houd dan wel rekening met een paar zaken:
•  Gebruik een sterk speeltje en houd uw 

handen op veilige afstand.
•  Leer je hond commando ‘los’ of wat je zelf 

prettig vind. Beloon dit met wat lekkers. 
Dit ook omdat de hond dan hard werkt 
voor zijn baas. Je kunt dan tijdig stoppen 
als het te wild gaat worden.

•  Laat de kinderen niet mee spelen. Hon-
den worden zeer actief door dit spel en 
soms erg wild. Honden zien de kinderen 
niet als baas.

•Jij stopt het spel. Niet de hond.

Veel speelplezier!



Ik werd uitgenodigd om de eerste week van 
oktober naar Amerika te komen om, onder 
andere de clubmatch van de American Hova-
wart Club te keuren. Naast de clubmatch waren  
er ook gedragstesten en heb ik een voor-
dacht gehouden over het nut van testen en de 
ideeën die daaraan ten grondslag liggen. 
Naast al dit officiële gebeuren was er vol-
doende tijd om nog te genieten van een aan-
tal leuke dingen. 

De eerste contacten met de AHC lopen al 
vele jaren. Het evenement zou plaats vinden 
in Chelan. Chelan is  gelegen aan de westkust  
van de Verenigde Staten.  Eerst vlieg je naar 
Seatle en dan is er nog een autorit van 5 uur.  
Chelan is een mooie plaats bij een prachtig 
meer aan de Columbian River. De tuin van 
Lary en Susan Garka is gelegen aan de rivier 
en enorm groot. Uitermate geschikt voor een 

dergelijk evenement. Lary en Susan zijn ook 
erg gastvrij en rasliefhebbers bij uitstek. 

Een van de medeoprichters en eerste voorzit-
ter van de club is Ben Philips. Een hele goede 
persoonlijke vriend die juist in de periode dat 
ik in Chelan was verjaarde. Deze verjaardag 
wilde we op een speciale manier vieren. Ge-
kozen is voor een trip naar Steheking. We 
hebben beiden een paar gezondheidspro-
blemen gehad en wilde nu eens iets leuks 
doen.  Steheking is een dorp dat niet per 
auto te bereiken is maar uitsluitend per wa-
tervliegtuig of met een boottocht van 4 tot 5 
uur. In het dorp leeft men zeer primitief: geen 
telefoon, geen tv, geen internet, geen ……..
De rust is er ongekend en de natuur ongerept. 
Hier leven dieren als bergschapen, cougars, 
beren, herten en bevers.  Heerlijk gelegen in de 
bergen met ijs, sneeuw en een smeltende 
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Kees goes USA



gletsjer die een gigantische waterval creëert. 
Maar goed ik kwam natuurlijk voor de show 
en andere kynologische activiteiten. Vrijdag 6 
oktober werd alles in gereedheid gebracht en 
vond de uitleg van de gedragstesten - en de 
onderdelen waarop men beoordeelt - plaats.  

Zaterdag 7 oktober was er een show met 
deelnemende combinaties uit de gehele Ver-
enigde Staten en Canada. De kwaliteit van 
de honden was heel behoorlijk. Prachtig dat 
zoveel mensen vaak dagen reizen en soms 
zelfs per vliegtuig komen.

Zondag 8 oktober waren de gedragstesten. 
Hier valt in de fokkerij nog wel wat progressie 
te maken. Geruststellend is dat de bestuur-
ders van de AHC dit ook zagen. Belangrijk 
was ook de uitgesproken intentie die de AHC 
bestuurders om onze reuen te gebruiken voor 

dekkingen. Afgesproken is dat ik eind novem- 
ber een dekreuenmeeting en presentatie zal 
gaan organiseren voor de fokverantwoorde-
lijke van de AHC. Mevr. Hedda Garland komt 
speciaal naar ons om 15 door mij geselec-
teerde honden vast te leggen. Zondag 26 
november zal deze dag plaatsvinden.

Al met al was het een fantastische ervaring 
om wederom in de AHC te keuren en samen 
aan een goede samenwerking te werken.

Kees van Gorp
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                          HOVAWARTBOND NEDERLAND

Staat u wel eens stil
bij het reukvermogen
van uw hond? U heeft
vast al eens gehoord
dat dat vermogen
enorm groot is. Als 
u met uw kameraad al 
eens bent gaan speuren, heeft u het zelf 
gezien: het kleinste vleugje is genoeg  
om de neus van uw hond een kickstart te 
geven. Daar is trouwens helemaal geen 
speurwerk voor nodig. Die neus is de 
hele dag in de weer! Buiten, natuurlijk, 
elk nieuw plekje moet besnuffeld en de 
snuit omhoog, neus in de wind, verraadt 
spannende zwemen. 
Zou u het zelf willen? De snuffelkracht  van 
uw hond? Nog voor u thuis bent ruikt u al 
wat de pot schaft, zelfs die van de buren 
en daarnaast. Uw schoenen kwijt? Geen 
probleem, zo teruggesnuffeld. Bedorven 
melk? Nooit meer. U had het al door 
voordat de fles werd geopend. En dat uw 
echtgenoot toch nog even op bezoek is 
geweest bij die leuke collega, dat wist u 
natuurlijk al lang....Heerlijk toch, ruiken 
als een hond? 
Nou ja... Zou mijn neus zoveel luchtjes 
verdragen? Al die zakken met opdringerig 
huisvuil. Al die rokers, met hun muffe 
rokerige kleren. De pakketjesbezorger die 
al te veel heeft moeten sjouwen en inmid-
dels echt een douche verdient. En dan 
vergeet ik nog bijna het belangrijkste: Ik 
verkies toch een ferme handdruk bij de 
kennismaking met een vreemde boven 
het rituele hondengesnuffel....

        
column

Snuffelen

Na weken voorbereidingen was het dan 
op 15 oktober zo ver; de clubmatch voor 
Hovawarts. De weken voorafgaand bleef 
Kees ons tips geven over hoe te lopen, hoe 
te kijken, welke kleren te dragen. De span-
ning werd dus aardig opgevoerd!

Maar voordat het zover was moest James 
toch echt eerst naar Kamila; alle uiterlijke 
kenmerken die ik zo schattig vond en nog 
steeds vind, zoals de flosjes op de poten 
en de lange pluimen aan de oren, moes-
ten weg. Eerlijkheidshalvemoet ik zeggen 
dat deze afspraak al enige tijd stond, nog 
voordat de datum van de clubmatch be-
kend was ;-).

Kampioenschapsclubmatchzondag 15 oktober 2017

 Kampioensschapsclubmatch te TilburgKynocenter Tilburg Lovensekanaaldijk 40  Aanvang 10.00 uur. Terrein open 9.30 uurOfficiële show met dubbel CAC en ClubwinnertitelKeurmeester Torsten Lemmer 

www.hovawartbondnederland.nl   kees1962@hotmail.com

sponsor:
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De clubmatch 
voor de Hovawarts, 
15 oktober 2017!

Zonder gekheid; iedereen had zin in de dag. 
Niet om te strijden voor de eerste plaats, 
maar vooral om iedereen weer te ontmoe-
ten en om alle verschillende Hovawarts 
weer te zien. Een groep met vrijwilligers had 
hard gewerkt om de club er goed uit te laten 
zien, al het onkruid was weg, de stoelen ge-
poetst en het veld tip top in orde gemaakt. 
Er stond een leuke kraam met hebbedinge-
tjes voor Hovawart liefhebbers; catering was 
geregeld en het weer stond aan onze zijde. 
Nadat eerst een aantal dames de keur-
meester hadden gekeurd (de meningen va-
rieerden tussen de ‘zeer goed’ en ‘uitmun-
tend’;-) waren eerst de reutjes aan de beurt. 
De prachtige Kenzo werd kampioen in de 
jeugdklasse. Toen mocht James, samen met  
nog 11 kornuiten, de ring in. Binnen no time 
had de keurmeester zijn commentaar uitge-
sproken en de punten verdeeld; met onze  

James op een keurige 3e plaats. Farouche 
zat trots op plek nummer 1, gevolgd door 
de statige Teddy. Alle reuen kregen een ‘uit-
muntend’ wat uiteindelijk de mooiste prijs 
was. 

Na de heren volgden uiteraard de dames 
waar Freya, Lady en Doushi de eerste plaat-
sen bezetten. Overall-kampioen van de 
dag; Doeshi! Een terechte winnares. 
Los van alle bekers was het vooral een zeer 
geslaagde clubdag; leuk om iedereen weer 
te zien, ieders honden te bewonderen en 
tips uit te wisselen. Op naar de volgende! 

Met uiteraard veel dank voor het bestuur die 
dit allemaal geregeld heeft. 

Groet Kristel en James. 
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Beste baby reu
Louis van Lutje Marne eigenaar; C. Vogel-Magielse 
 
Reu Jeugdklasse
•  Uitmuntend 1  Jeugd clubkampioen
     Houwaert’s Jolly Joker   eigenaar; T. Simons
•  Uitmuntend 2
     Hercules Pamir Freya van de Aardborst     eigenaar: W van de Sanden
• Uitmuntend 3
     Houwaert’s Jackson Junior                        eigenaar: Fam Trommelen-Gudden
 
Openklasse Reu
• Uitmuntend 1 Beste reu
    Houwaert’s Farouche eigenaar: Fam. Daamen
• Uitmuntend 2
    Houwaert’s Goodwill Teddy   eigenaar: R. Joosten
• Uitmuntend 3
    Houwaert’s Insanto James  eigenaar: Fam. Scheffers
  
Veteranenklasse reu
•  Uitmuntend 1 Beste reu
    Houwaert’s Timber    eigenaar: Fam vd Sar

Teven jeugd klasse
•  Uitmuntend 1  Jeugd clubkampioen Reserve CAC 
    Hachi Freya van de Aardborst eigenaar: K. van Gorp
• Uitmuntend 2
    Hera freya van de Aardborst   eigenaar: J. Eggen 
• Uitmuntend 3
    Houwaert’s Joekel  eigenaar: Fam vd Velde 
• Uitmuntend 4
    Houwaert’s Joly  eigenaar: Fam v West-v Dam

Uitslagen Clubkampioenschappen 2017
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Teven Tussenklasse
• Uitmuntend 1
    Meis van Bleekens bosch eigenaar:  Fam. Leenders 
• Uitmuntend 2
    Adaile Chien of bauville eigenaar: A. Brinkman
 
Openklasse Teven
• Uitmuntend 1
    Houwaert’s Ika   eigenaar: Mevr. Wagemaker 
• Uitmuntend 2
    Houwaert’s Hilke eigenaar: K. v Gorp 
• Uitmuntend 3
    Houwaert’s Griet  eigenaar: M. van Dijk
• Uitmuntend 4
    Houwaert’s Freya Doeshi   eigenaar: J.Huybers
 
Fokkersklasse
•  Uitmuntend 1  clubkampioen 2017  CAC  BOB
    Houwaert’s Doeshi  eigenaar: K. van Gorp.

Clubkampioen 2017
Houwaert’s Doeshi  

Uitslagen Clubkampioenschappen 2017
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Het komende jaar zal een bijzonder jaar zijn 
voor de Houwaert’s Kennel. Maar liefst der-
tig jaar is de kennel erkend en actief in de 
Kynologie.

Kees fokte in deze dertig jaar 36 nesten Ho-
vawarts in drie verschillende erkende ras- 
verenigingen. Tot op heden is hij ook de enige 
die zijn Hovawarts heeft opgeleid in het IPO 
sch H en speurprogramma. Bij twee vere- 
nigingen was hij voorzitter en bij een heeft 
hij bedankt voor de functie. Ook fokte hij 40  
nesten boxers, het favoriete ras van zijn vrouw.  
Hij was hier voorzitter van een kringgroep en 
voorzitter van een erkende vereniging. Ook 
hier diverse kampioenen en clubwinners. 
Nu is hij ook al enkele jaren actief met de 
Boston Terriër.  11 nesten in totaal. 
Alle gefokte nesten zijn conform de regel-
geving van de rasverenigingen gefokt. Vaak 

met meer gezondheidsonderzoeken dan de 
verenigingen vragen. Het fokken van goede 
gezonde honden heeft zijn prioriteit.
Kees heeft samen met zijn vrouw Kamila 
een prachtige locatie waar de drie eerder 
genoemde rassen en één alle rassen- (en niet  
rassen)club alsmede een Behendigheids-
club actief trainingen organiseren. Op deze 
locatie hebben al vele shows plaatsgevon-
den. Ook wedstrijden en examens, en voor-
bereidingen voor het WK-team behendig-
heid.

De laatste twee jaar is Kees ziek en moet hij 
het wat rustiger aan doen. Dat lukt aardig 
want hij heeft er een hobby bij genomen, 
namelijk Welsh Pony’s. Ook hier geld alleen 
het beste is goed genoeg. Inmiddels is het 
eerste Veulen geboren en dat blijft bij de 
van Gorp-family.

Houwaert's  Kennel 
bestaat 30 jaar
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Met 2 volwassen zelfstandig wonende kin-
deren en twee jonge kinderen, 5 pony’s, 6 
Bostons, 8 Boxers, 3 Hovawart’s is de van 
Gorp roedel vrij compleet. Het dertig jarig 
jubileum is iets wat gedurende het komen-
de jaar op diverse fronten gevierd zal gaan  

worden. We hopen dat iedereen actief zal 
deelnemen aan een of meerdere activiteiten.  
Volg de kalender. Het grote feest zal waar-
schijnlijk in het eerste weekend van mei 
plaatsvinden. 

Houwaert's  Kennel 
bestaat 30 jaar

Erkende 
kennel 

sinds 1988
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Let op 
met slakken!

Tessa Mensink

De longworm, ook wel Franse hartworm 
genoemd, een parasiet die enkele jaren 
geleden nog vrij onbekend was, veroorzaakt 
steeds meer infecties bij onze honden. Niet 
zonder risico want de ziekte tast  voorname-
lijk de luchtwegen aan en kan  zonder cor-
recte diagnose fataal aflopen. De laatste ja-
ren duikt de angiostrongylose steeds meer 
op bij honden in Nederland. De aandoening 
wordt veroorzaakt door een kleine worm, de 
Angiostrongylus vasorum, die overgedragen 
wordt door opname van naakt- en huisjes-
slakken, waarschijnlijk ook door hun slijm.

De vos is hun belangrijkste tussengastheer, 
de aanwezigheid van vossen, naaktslakken 
en huisjesslakken in de omgeving moet wor- 
den beschouwd als een grote risicofactor  
voor de longwormziekte, maar honden kun-
nen elkaar ook rechtstrééks besmetten. 

Honden worden meestal geïnfecteerd  wan-
neer ze een slak eten die besmet is met de 
larven van de parasiet. De larfjes gaan via 
de lever, via het hart naar de longen. Onder-
weg zijn ze volwassen geworden en inmid-
dels 1,5 a 2 cm groot. De volwassen wor-
men nestelen zich in de longslagaders. Alle 
longwormen leggen eitjes en de larfjes  wor-
den opgehoest en weer doorgeslikt waarna 
ze worden uitgepoept. Larfjes komen in de 
natuur terecht en worden opgegeten door 
slakken. Vooral jonge honden worden het 
vaakst geïnfecteerd omdat ze heel speels 
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en nieuwsgierig zijn (50% van de gevallen 
betreft een hond jonger dan 1 jaar)

De symptomen variëren sterk en kunnen 
gemakkelijk verward worden met die van 
andere aandoeningen, bovendien ontwik-
kelen sommige honden nauwelijks sympto-
men terwijl andere ernstig ziek worden. De 
meeste honden vertonen problemen met de 
luchtwegen zoals hoesten en inspannings-
kortademigheid maar ook sloomheid, bloe-
dingen in de huid of longen en neurologische 
symptomen kunnen voorkomen. Als er veel 
wormen zijn die veel bloedvaten verstoppen 
kan de rechterkant van het hart het bloed 
niet meer door de longen pompen. In het erg-

ste geval kan de hond eraan overlijden.
De diagnose wordt gesteld door de larfjes in 
de ontlasting aan te tonen, ook kan er een 
longfoto gemaakt worden om longverande-
ringen aan te tonen. Voor de Franse hartworm 
is er ook een bloedtest mogelijk.

De behandeling is op zich vrij eenvoudig maar 
behoeft wel een lange adem. Milbemax en 
Advocate zijn de aangewezen middelen hier-
voor. Zeven tot tien dagen na de behande-
ling kan gekeken worden of de parasieten 
zijn verdwenen maar soms zijn er meerdere 
kuren nodig. Ook is het van belang dat het 
dier zich tijdens de behandeling niet in-
spant. Doordat de dode wormen in de long-
slagaders zitten en het bloed bij inspanning 
sneller gaat stromen is de kans aanwezig 
dat er een prop wormen loslaat en dat kan 
fataal zijn. Dus volledige rust tijdens de  
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behandeling is noodzakelijk. Als de dieren 
bij aanvang van de behandeling niet te ziek 
zijn is volledig herstel mogelijk.

Het is dus belangrijk om te zorgen dat uw 
hond (of kat) geen slakken eet of eraan likt. 
Preventief om de drie maanden ontwormen 
met Milbemax is ook een mogelijkheid.
Normaal ben ik geen voorstander van te 
vaak ontwormen maar als uw hond veel in 
aanraking komt met slakken is het wel het 
overwegen waard. Ik heb gezien bij een goede 

kennis wat deze worm voor een ellende en 
stress heeft gezorgd, zeker omdat er maar 
vage symptomen zijn en er in de eerste in-
stantie vaak wordt gedacht aan een long-
ontsteking met de daarbij behorende be-
handeling. Ook het ruim een maand lang 
zeer rustig houden van de hond was erg 
moeilijk omdat de hond zich verder prima 
voelde.
Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze 
worm dus met dit schrijven hoop ik daar wat 
meer bekendheid aan gegeven te hebben.

Kyno winterwandeling

Op zaterdag 16 december organiseren wij onze winterwandeltocht voor baasjes met 
honden. We verzamelen op het parkeerterrein van dagrecreatie het zand in Alphen  
(N.Br)  Bereikbaar via de Fransebaan! We verzamelen om 12.00 uur. Deelname be-
draagt € 5 per persoon. Wij zorgen voor een drankje en een hapje!  Opgeven is nood-
zakelijk i.v.m. de inkoop van de producten.  De omgeving is schitterend. De deelne-
mers moeten de honden aan de lijn houden. 
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Houwaert’s organiseert UV examen 
op 25 maart 2018

Wat is een UV examen en hoe belangrijk is het? 
Een UV examen staat voor Uithoudings Vermogen examen. Tijdens dit examen wordt gekeken naar 
de fysieke conditionele staat van je hond. De hond dient op een tempo van ongeveer 12 km per 
uur aangelijnd naast u aan de fiets te lopen. Er wordt in een groep gelopen en de beoordeling 
wordt verricht door een officieel door de Raad van Beheer bevoegde, of erkende keurmeester. Het 
examen wordt gezien als een africhtingscertificaat. Er zijn twee pauzes en controles tijdens de test. 
1e pauze van 15 minuten na 7 km de 2e  20 minuten na 15 km (dus 8 km na de eerste. Vervolgens 
is er na weer 5 km gelopen te hebben dus na 20 kilometer in totaal een korte pauze.  
Hierna dient er een heel simpele gehoorzaamheidsoefening aan de 
lijn getoond te worden. Honden vanaf 15 maanden mogen 
deelnemen. We gaan voor de liefhebbers en diegene 
die dit wensen een aantal keren gezamenlijk 
trainen.  De data volgen zo snel mogelijk. 

Je dient wel een rashondenlogboek te 
hebben. Dit is aan te vragen bij de 
Raad van beheer op kynologisch ge-
bied in Nederland. Deelname is ook 
mogelijk voor honden zonder stam-
boom. Zij dienen in het bezit van een 
werkboekje te zijn. 

Er kunnen maximaal 20 honden deelnemen. Kijk op de website; www.houdenvanhonden.nl 
Heb je interesse om mee te doen geef je dan op. Zeker mensen die een dekreu hebben kunnen op 
de site vermelden dat hun hond dit prestigieuze examen heeft behaald. Het getuigt van een goede 
conditie van uw hond.  Natuurlijk ook mooi voor teven.

Deelname uitsluitend na ontvangst van inschrijfgeld en inschrijving. 
Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving. 




