1.

Mevrouw F.M. Reijnen-Labee – Francoise

De liefde voor de Sint Bernard gaat ver terug en ziet heel diep. Een leven zonder deze grote vriendelijke reuzen
is voor u en uw man niet voor te stellen.
In 1987 fokte u uw eerste nest, met de teef Andy van Wijk-Heim. De fokker van Andy, Bram van Wijk, is
jarenlang uw mentor en vriend geweest. Zijn kennis en enthousiasme voor de Sint Bernard leeft nog altijd voort
in jullie eigen kennel en de fokproducten. Uw kennelnaam is zelfs geïnspireerd op die van Bram: ‘van ZwitsersHeim’.
Een van de beste adviezen die u ooit kreeg was ‘Aan de top komen is niet zo’n kunst – aan de top blijven des te
meer’.
Om als fokker je lang staande te kunnen houden, moet je van goeden huize komen. Zoals op uw site te lezen
valt in de woorden van uw man: ‘recht door zee en ze windt nergens doekjes om’.
Gepaard met een visie en een flinke dosis doorzettingsvermogen, heeft u uw kennel uitgebouwd. Het
Amerikaanse en het Scandinavische type heeft uw voorkeur en om dat te behouden en te verbeteren heeft u
honden geïmporteerd uit diverse landen, waaronder Noorwegen, Ierland en Macedonië.
Om meer ruimte te hebben voor de hondenhobby verlaat u zelfs het zuiden van het land om in Emmer
Compascuum een nieuw leven op te bouwen.
Fokken gebeurd voornamelijk als u zelf een pup wilt aanhouden van de geplande combinatie. De nakomelingen
zijn echter ook gewild door anderen: fokproducten met de kennelnaam ‘van Zwitsers-Heim’ hebben op hun
beurt ook hun weg gevonden in deze wereld, tot en met Amerika en Canada.
Dit jaar bestaat uw kennel 30 jaar. Om 30 jaar inzet en prachtige fokresultaten te waarderen, doet het ons
genoegen u de Zilveren Erespeld uit te reiken.

2.

De heer H. Raaijmakers – Harrie

‘Het is moeilijk om in woorden te omschrijven hoe belangrijk meneer Raaijkmakers is geweest voor onze KC. Hij
heeft ontzettend veel voor onze vereniging betekent en is van onschatbare waarde geweest.’
Deze woorden, geschreven door het bestuur van de KC Venray, zeggen eigenlijk al alles.
Uw staat van dienst mag er dan ook zeker zijn! Een indrukwekkende lijst van kynologische activiteiten.
Uw meest recente taak als secretaris van KC Venray heeft u afgelopen maand neergelegd, na 6 jaar trouwe
dienst.
Om enkele van de activiteiten van ervoor op te noemen:
32 jaar lang was u als instructeur te vinden op het trainingsveld. Velen hebben onder uw instructie
deelgenomen aan onder andere diverse gehoorzaamheidscursussen en agility
Sinds 1987 verzorgt u de theorieavonden voor cursisten
Sinds 1988 leidt u de instructeurs op. Het bestuur omschrijft de door u gegeven opleiding als een zéér
gedegen
7 jaar de opleiding Kynologische Kennis I
U bent zelf Kynologisch instructeur en u was Alpha gedragstherapeut. Cursisten met een honden die wel wat
extra hulp konden gebruiken bij probleemgedrag werden door u weer op de goede weg gebracht.
Op 22 april wordt bij KC Venray een afscheidsreceptie gehouden om u te bedanken voor alle jaren inzet. Wij
doen dit bij deze al met een Zilveren Erespeld.

3.

Mevrouw Y. Bijlsma - Yvonne

Een Zilveren Erespeld met een gouden randje. Zo mogen we deze speld wel omschrijven.
Sint Bernard kennel ‘van het Borgerbos’ bestaat al sinds 1987, toegekend aan uw partner. Sinds 1994 bent u
ook officieel eigenaar van de kennelnaam.
Het is iedereen binnen de Sint Bernard wereld echter wel duidelijk dat u ook voor die tijd al sterk betrokken
bent bij de honden en het fokken.
Sinds 1985 bent u al lid van de Hollandsche Sint Bernard Club. Door de jaren heen bent u deel geweest van de
fok/adviescommissie en de redactie. Momenteel bent u districtsbestuurslid.
Dat fokken en gezondheid uw aandacht heeft, blijkt ook uit het feit dat u een database heeft opgesteld met
gegevens van duizenden Sint Bernards.
Deze kennis resulteert binnen de kennel in honden die mooi en gezond zijn, u levert al jaren een aantoonbare
waardevolle bijdrage aan de verbetering van het ras op nationaal en internationaal niveau.
Ook de bredere kynologie heeft uw aandacht: 16 jaar lang bent u bestuurslid geweest bij KC Hoogeveen, waar
u flink wat clubmatches heeft georganiseerd.
Wij hopen dat u nog vele jaren uw positieve bijdrage kunt leveren aan de kynologie.

4.

De heer R. Smiesing - Robert

In 1995 werd u gekozen tot secretaris binnen het bestuur van de Hollandsche Sint Bernard Club. Een functie
waar zeker niet iedereen geschikt voor is, die veel tijd en precisie vraagt. Tot en met september 2014 heeft u
deze functie vervult, een lange tijd! Maar voor wie denkt dat de heer Smiesing het nu rustig aan doet: hij is nu
2e secretaris!
Vanaf 1995 tot en met 2010 heeft u elk jaar de Kampioenschapsclubmatch georganiseerd, ook geen kleine klus.
Samen met de heer Van de Ven heeft u de rasvereniging tijdens heel wat roerige periodes overeind weten te
houden.
Nadat u de kennelnaam van uw ouders, ‘of Shiron’s Home’ heeft overgenomen, heeft u ook via de fokkerij een
bijdrage geleverd aan het ras. In 2005 is uw laatste nest geboren.
Maar ook zonder zelf te fokken levert u een grote bijdrage aan het ras levert, met name op het gebied van
gezondheid.
Op de aanvraag schrijft de rasvereniging ‘wij zien het toekennen van de Zilveren erespeld als een grote
waardering voor alles wat Robert voor de vereniging gedaan heeft en nog steeds doet’. Hier sluiten wij ons
graag bij aan!

5.

De heer A. v.d. Ven - Nol

Een super-voorzittter – zo wordt u omschreven op het aanvraagformulier. Nou is voorzitter zijn van een
rasvereniging sowieso geen ‘peanuts’ maar super-voorzitter: dat kan waarschijnlijk niet iedere rasvereniging
zeggen!
Sinds 1997 bent u onderdeel van de organisatie van de kampioenschapsclubmatch. U heeft al drie maal een
jubileum-editie mogen organiseren.
U bent sinds 1996 al bestuurslid bij de Hollandsche Sint Bernard Club, sinds 2000 is de taak van voorzitter aan u
toebedeeld.
Zoals al genoemd heeft ook deze rasvereniging zijn deel aan roerige tijden meegemaakt. Volgens uw
medebestuursleden is ook inzet van grote waarde geweest bij het doorstaan van moeilijke periodes. De
vereniging bestaat dit jaar maar liefst 90 jaar!
Uw inzet bij het opstellen en goed laten keuren van het Verenigingsfokreglement, mag ook niet onvermeld
blijven.
Hoewel u al vele jaren geen Sint Bernard meer heeft, blijft u zich inzetten voor de vereniging en het ras.
Ook de Raad van Beheer waardeert alles wat u voor de kynologie doet en beloont dit graag met de Zilveren
Erespeld.

6.

De heer F. Hogetoorn - Frans

In 1976 werd u lid van de vereniging ‘De Nederlandse Schapendoes’. Een zeer gewaardeerd lid, en dat is goed
te begrijpen als we vertellen wat u allemaal voor de vereniging heeft gedaan en nog doet.
U heeft een lange, aansluitende periode, de functie van penningmeester vervult, maar u bent op diverse
functies inzetbaar. Multifunctioneel en flexibel: in 1994 en 2014 heeft u zich beschikbaar gesteld als
interimbestuurslid. Nog steeds bent u bestuurslid en vertegenwoordigd u de vereniging bij vergaderingen van
onder andere de Rasgroep-overleggen.
De gezondheid van het ras heeft uw aandacht. Van 1991 tot en met 1994 heeft u de gegevens van de
gezondheidsenquête voor 3-jarige Schapendoezen verzameld. In 2015 bent u hier opnieuw mee aan de slag
gegaan. U was diverse malen inzetbaar als lid van de commissie die het Verenigingsfokregelement opstelt en
aanpast. De positieve resultaten wat betreft de gezondheid van het ras zijn mede mogelijk gemaakt door uw
kennis en inbreng.
Door uw reuen beschikbaar te stellen door de fok levert u niet alleen een intellectuele maar ook een praktische
bijdrage aan de Schapendoes.
Ook voor andere eigenaren bent u een baken van kennis: als regiocontactpersoon in Noord Holland heeft u
vele Doezeneigenaren met raad en daad bij gestaan van 1979 tot en met 1998.
De Stichting Schapendoes 1947 is opgericht tijdens het 50-jarig bestaan van de verenigingen. De stichting
ontvangt giften en donaties en steunt zo de vereniging bij oa het geven van lezingen en het (laten) uitvoeren
van onderzoeken.
Vanaf 1989 tot en met oktober 2016 bent u penningmeester geweest bij de stichting.
In 2015 heeft de u de hoogste onderscheiding van de vereniging ontvangen, de Toepeltrofee. De Raad van
Beheer voegt daaru graag de Zilveren Erespeld aan toe.

7. De heer M. Timmers - Martinus

Veel van de prestaties waarvoor wij u vandaag in de schijnwerpers zetten, is eigenlijk het resultaat van de
samenwerking van jullie beiden.
Eigenlijk begint deze geschiedenis ook bij mevrouw Timmers: met 10 jaar kreeg zij haar eerste hondje – een
Dwergpinscher. Bij het trouwen ging er ook een Dwergpinscher mee naar het nieuwe huis, dat was
onvermijdelijk.
Op de vraag ‘Wat moet ik met zo’n kleine hond’ kwam het volkomen logische antwoord ‘Uitlaten!’ en dat was
dat.
In 1985 deden twee Dwergpinscherteefjes hun intrede. Cosima von Reuterweg bleek veel kwaliteit te hebben
en aangemoedigd door anderen werd zij dan ook de eerste kampioen.
In 1986 werd de kennelnaam ‘van Majori’s Donk’ aangevraagd en het eerste nestje gefokt.
Naast Cosima werd ‘Susan Bonami’, een teefje uit twee Israelische imports, aangekocht. Susan behaalde in
totaal 13 titels. Deze twee teefjes vormen de basis van de kennel. Vele nestjes, gemiddeld 2 of 3 per jaar,
volgden, in totaal 57. Zeker in de beginjaren werd uit bijna elk nestje wel een pup aangehouden.
De taken binnen de kennel waren goed verdeeld: mevrouw Timmers was de drijvende kracht achter de
succesvolle combinaties die geboren zijn. U bent de shower: het socialiseren van de pupjes en het uitbrengen
van de honden op shows in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg was uw verantwoordelijkheid.
Dat deze samenwerking zijn vruchten afwierp blijkt wel uit de vele kampioenstitels die de honden hebben
behaald. Om een paar van de honden te benoemen: Harm, Ursula, Beauty en Nancy, allen ‘van Majori’s Donk’
haalden mooie overwinningen. Er zijn er ook vele Dwergpinschers geëxporteerd naar Duitsland, Zweden,
Finland, Rusland, Noorwegen en zelfs Quatar.
Naast het fokken en exposeren, bent u ook een aantal jaren actief geweest in het bestuur van de rasvereniging,
als voorzitter en bestuurslid.
Na 30 jaar is er om gezondheidsredenen een eind gekomen aan het fokken en showen maar de liefde voor het
ras zal altijd blijven.

8. De heer A.F.M. Simons - Alfons

Zoals vele kynologen ben ook u een veelzijdig man. Echter, niet veel mensen houden het zo lang vol om zich in
te zetten voor zulke diverse taken.
Allereerst uw inzet binnen de KC die u heeft voorgedragen voor de Gouden Erespeld, KC Roermond-Echt e.o.
Sinds 1986 bent u bestuurslid, eerst als vicevoorzitter en inmiddels alweer vele jaren als voorzitter.
15 jaar geleden was u één van de initiatiefnemers van de organisatie van de openluchtshow in Echt.
Momenteel bent u zelfs voorzitter van de stichting die in samenwerking met de KC de show organiseert.
In vroegere jaren bent u binnen de vereniging actief geweest als instructeur gehoorzaamheid. Tot op heden
bent u coördinator ringtraining en geeft u ook ringtraining.
Dat u goed duidelijk kunt maken hoe je een hond het beste kan showen, zal voor iedereen logisch zijn. Als
fokker en exposant heeft u, samen met uw vrouw, vele mooie successen bereikt met uw Amerikaanse Cocker
Spaniels. Onder de kennelnaam ‘House of Kingswood’ zijn vanaf het begin van de jaren ’70 vele prachtige
‘Ami’s’ geboren. Een aantal vlogen uit naar andere landen, onder andere Rusland maar ook het land van
oorsprong Amerika.
Dat het ras ook op uw steun kan rekenen op bestuurs-vlak, blijkt uit het feit dat u enkele keren het bestuur van
de rasvereniging heeft geholpen in moeilijke tijden.
U bent een graag geziene keurmeester in binnen- en buitenland. Na het AKK examen in 1987, het E&B examen
in 1990, mag u heden ten dage alle rassen van FCI rasgroep 8 keuren.
Wij hopen u nog lang te zien binnen de kynologie!

9. De heer H. Grootaers - Herman

Whippets en snelheid, een perfecte combinatie. En zeker voor een liefhebber van de windhondenrensport
zoals u bent.
Liefhebber omschrijft het eigenlijk niet voldoende. U bent meer dan een liefhebber! Deelnemer, fokker,
keurmeester, coursingleider en commissielid – dan ben je wel meer dan alleen maar liefhebber.
Sinds 1986 bent u al keurmeester voor baanrennen en coursing. U keurt met veel plezier in binnen- en
buitenland.
U bent op de baan echter multi-inzetbaar en bent u op coursingwedstrijden ook te vinden als coursingleider.
Hoewel er hopelijk zo min mogelijk een beroep op uw kennis gedaan hoeft te worden, bent u ook EHBO’er voor
dieren en als zodanig ook aanwezig bij wedstrijden.
Als deelnemer bent u ook actief. Culann’s Phyllis, een Whippet-teefje geimporteerd uit Duitsland, is Nederlands
Kampioen Coursing in 2013, 2014 en 2015.
Onder de kennelnaam Va-Vite Vainqueur is in 2003 een nestje Whippets geboren.
Ook bestuurlijk staat u voor de sport klaar. U bent bestuurslid geweest bij de Windhonden Renvereniging
Rotterdam en vervult deze taak nu alweer enkele jaren bij de Osse Windhonden Renvereniging 't Haasje.
Sinds begin 2016 bent u lid van de Commissie voor de windhondenrensport.
In 2012 ontving u al de Zilveren Erespeld. Na vandaag kunt u daar de Gouden Erespeld met trots naast dragen.

10. Mevrouw E.J. Kikstra - Elvira

U bent, net als uw collega-keurmeesters in de Windhondenrensport, een goede teamspeler. Bij het keuren in
teamverband, zoals bij deze sport gebeurd, moet dat ook wel. De hele dag buiten, wat voor weer het ook is,
voor de sport en de hobby.
U keurt regelmatig in binnen- en buitenland. Al 30 jaar bent u keurmeester voor deze mooie sport.
Daarnaast bent u inzetbaar als wedstrijdsecretaresse tijdens baanwedstrijden. Uw uitmuntende kennis van de
reglementen helpt u hierbij ongetwijfeld goed bij.
Op bestuurlijk vlak heeft u uw steentje bijgedragen als bestuurslid van de Geldropse Windhonden
Renvereniging en als lid van de Commissie voor de Windhondenrensport.
Uw eigen honden, Whippets en Greyhounds, doen ook mee aan de sport die u zo liefheeft. De Whippet Lolita
del Abokhan stond in 2016 regelmatig bij de uitslagen van diverse wedstrijden.
Nadat wij u in 2012 de Zilveren Erespeld hebben mogen overhandigen, ontvangt u vandaag de Gouden
Erespeld.

11. Mevrouw A. Kreemers - Anita

In 1983 deed uw eerste Maltezer zijn intrede in uw huis en hart.
Wij denken dat u de ideale pupkoper was: via de rasvereniging vond u een fokker, kocht daar kleine Rafaël,
werd lid van de rasvereniging en probeerde eens een showtje. Dat bleek succesvol en al snel was het
Malterzervirus in volle sterkte aanwezig om niet meer uit te doven.
Op 11 september 1985 werd uw kennelnaam ‘De madame Channel’ toegekend. In november zagen de eerste
pupjes onder uw affix het levenslicht.
Dat het virus besmettelijk is, blijkt wel uit het feit dat uw zus Diny ook voor het ras gevallen is. Samen zijn jullie
een team: de reutjes wonen bij haar thuis, shows worden vaak samen bezocht en de geboortes van de nestjes
gezamenlijk begeleid.
Alle hondjes wonen vrij in huis en hebben een heerlijk leventje, soms slapen ze zelfs op bed.
Bij het fokken maakt u gebruik van diverse bloedlijnen, waarbij u het importeren uit het buitenland niet
schuwt. Uw doel is het ras zo gezond mogelijk te houden, maar ook te verbeteren waar nog te verbeteren valt.
Dat dit slaagt, blijkt uit de mooie lijst met kampioenstitels die uw honden hebben behaald.
Mensen blij maken met een hondje en een band opbouwen met de nieuwe eigenaren maakt de hobby nog
leuker.
Sinds 1992 bent u ‘pupinformatrice’ voor de Maltezer Vereniging Nederland en sinds 2002 bent u actief in het
bestuur.
Voor uw jarenlange inzet voor het ras ontvangt u hierbij de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer.

12. Mevrouw C.M. Vermolen - Marja

Nog iemand waarbij de liefde voor de Maltezer diepgeworteld is. In 1985 kwam ‘Candy’ in uw leven, een wit
bolletje wol.
Het bolletje wol groeide uit tot een prachtige kampioene die op jullie allereerste show al BOB werd! Geen
wonder met zo’n succes dat het bezoeken van shows in binnen- en buitenland een grote hobby is geworden.
Op 16 februari 1987 is de kennelnaam ‘v. Countess of Holland’ toegekend, later dat jaar werd het eerste nestje
geboren. Ook de eerst aangehouden pup, ‘Starlight v. Countess of Holland’ werd kampioen en na haar volgden
nog velen kampioenen onder uw kennelnaam. Ook na 30 jaar bljiven de showsuccessen komen.
Voor het opbouwen van uw lijn heeft u uit heel diverse landen honden geïmporteerd, onder andere uit Italië,
Engeland, Zweden, Korea, Duitsland, Tsjechië en Polen. De kwaliteiten waarvoor u deze honden gekozen heeft,
zijn nog altijd zichtbaar in uw huidige honden.
Naast het opbouwen van uw eigen lijnen en de vele titels die de door u aangehouden honden hebben behaald,
heeft u ook altijd het belang gezien van het delen van kennis en ervaring. Dit houdt in dat pupkopers dag en
nacht op uw steun en advies kunnen rekenen. Er zijn meerdere fokkers hun kennel gestart met een hond van u,
maar ook aspirant keurmeesters, collegafokkers en andere nieuwe fokkers hebben in de loop van de jaren
kunnen profiteren van alles wat u deelt.
Daarnaast bent u betrokken geweest bij de oprichting van de Maltezer Vereniging Nederland in 1991, heeft u
het clubblad gemaakt en bent u onderdeel geweest van de fok-commissie. U helpt graag mee aan de promotie
van het ras door medewerking te verlenen aan boeken, artikelen en zelfs een film over het ras.
De Raad van Beheer kent u met genoegen de Gouden Erespeld toe!

13. De heer G.J. Pouwels - Gerard

U wordt omschreven als ‘een fanatieke jager, in hart en nieren’. Dat u in uw leven verschillende jachthonden
heeft gehad, zal dan ook niemand verbazen.
De meesten zullen u vandaag de dag kennen van de Heidewachtels. Wat wellicht niet voor iedereen bekend is,
is dat uw eerste nesten heeft gefokt met de Duitse Brak.
In 1984 deed de eerste Duitse Brak zijn intrede. U heeft meegedaan aan vele wedstrijden in binnen- en
buitenland met uw Duitse Brakken. In 1986 werd de kennelnaam ‘van Loenerhof’ aangevraagd. Het was het
begin van een mooie hobby – zoals u zelf zegt: een uit de hand gelopen hobby.
Midden jaren ’90 was u mede oprichter van Stichting Jagende Brak, die tot doel had om zweetwerk trainingen
te geven. Tot 2001 bent u zeer actief geweest binnen de stichting maar nog altijd bent u erbij betrokken.
In 1999 werd het besluit genomen te stoppen met fokken van de Duitse Brak. De moeilijkheden van het fokken
met een numeriek zeer klein ras, maar ook het gebrek aan mogelijkheden voor jacht met de Lopende honden,
waren redenen voor dit besluit.
In 1997 had de eerste Heidewachtel zijn intrede gedaan, waarmee de hondenhobby een vervolg kreeg, zowel in
het veld als in de werpkist.
Sinds 2003 is Judith van Dijk mede-eigenaar van de kennel. Een goede maar vooral eerlijke samenwerking die
zijn vruchten afwerpt. De resultaten van de ‘Van Loenerhofjes’ zowel in het veld als de showring laten hierover
geen twijfel. Ook buitenlandse fokkers zien dit en er zijn pups geëxporteerd naar vele landen van Amerika tot
Rusland.
Elk jaar wordt er een grote familiedag georganiseerd met spelletjes, wedstrijdjes, demonstraties, workshops en
wandelingen. Wij wensen u nog veel van deze familiedagen toe!

