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Kynologie

Hond van het jaar
‘The show must go on’ is dit keer ook van toepassing op het organiseren
van de Hond van het Jaar Show. Eén van de organisatoren, ‘Cynophilia’,
raakt in het najaar van 2013 in zwaar weer en moet alle zeilen bijzetten.
Om in zeemanstermen te blijven: de Raad van Beheer neemt het roer over
door zorg te dragen voor de organisatie, administratie en coördinatie in
samenwerking met Cynophilia, Eukanuba en mediapartner Onze Hond...

Op zondag 23 februari vormt ‘De Flint’ in Amersfoort weer het decor voor de Hond van het Jaarshow.

KYNOLOGISCH FESTIJN
Net als in voorgaande jaren, belooft
de Hond van het Jaar 2013 Show
weer een prachtig kynologisch
festijn te worden. Niet verwonderlijk, want bezoekers zien letterlijk
het neusje van de zalm op de
catwalk voorbijkomen. Niet alleen
qua schoonheid, maar zeker ook
voor wat gezondheid en vitaliteit

betreft. De fokkers en eigenaren van
deze tophonden hebben er immers
alles aan gedaan om hun honden zo
goed mogelijk voor de dag te laten
komen. Als het om zorgvuldig
fokken, opvoeden en verzorgen
gaat, is bij hen het beste vaak niet
goed genoeg.
De Raad van Beheer neemt bij
de organisatie van deze show de

In het kort
Datum: zondag 23 februari 2014.
Aanvang keuringen: 12.00 uur.
Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat
60, 3811 WK Amersfoort.
Route: www.deflint.nl/algemeen
Parkeren: op het plein of in de
parkeergarage.
Entree: € 7,50.
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2013 Show
taak op zich om de gekwalificeerde
honden uit te nodigen en de administratie te voeren. Meer informatie
daarover is te vinden op de website
van de Raad van Beheer: http://
www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hond-van-hetjaar-show/hvhj-2013-23-2-2014informatie/

‘NEDERLANDS TINTJE’
De Hond van het Jaar Show heeft
altijd een extra ‘Nederlands tintje’.
Behalve dat de eigenaren van de
honden allemaal uit Nederland
(moeten) komen, is dat ook het
geval bij de keurmeesters. In het
kader ziet u hun namen en de
rasgroepen die zij zullen keuren.
Niet alleen rasgroepen, ook de
veteranen en de Nederlandse rassen
worden gekeurd, terwijl de eer om
Best in Show te mogen keuren dit
jaar is toegevallen aan keurmeester

Hans Boelaars. Hij zal de beste hond
van 2013 aanwijzen.

OP HOOG NIVEAU
De Hond van het Jaar Show is geen
gewone tentoonstelling; de honden
en hun eigenaren zijn er op uitnodiging, maar alle bezoekers zijn meer
dan welkom! Wat deze show hen
biedt is immers elk jaar uniek:
kynologie op hoog niveau en dat
willen de organisatoren graag met
liefhebbers van rashonden delen.
Geen gewone tentoonstelling dus,
eerder een feestje. En voor dat
feestje kleedt iedereen zich een
beetje feestelijk. U toch ook?

helemaal op koers
Op zondag 23 februari is ‘De Flint’
in Amersfoort dus weer het toneel
van bedrijvigheid en zal er een sfeer
van verwachting hangen. Wie gaat
er dit jaar met de eer strijken?

Best in Show keurmeester Hans Boelaars
wijst op de Hond van het Jaar Show de
beste hond van 2013 aan.

Kreeg u nog geen uitnodiging voor
uw hond en denkt u daarvoor wel in
aanmerking te komen? Neem dan
even contact op met de Raad van
Beheer: website@raadvanbeheer.nl
of telefonisch: 06 81 31 46 51
(alleen tussen 08.00 en 22.00 uur).
Om ook in zeemanstermen af te
sluiten: met de Hond van het Jaar
2013 Show ligt de kynologie weer
helemaal op koers en vaart met
volle kracht vooruit!

rasgroep Keurmeesters

Als Hond van het Jaar 2012 koos Best in Show keurmeester Wim Wellens vorig
jaar het Italiaanse Windhondje ‘Fiefoerniek’s Fille de FiIlante’ van S. v.d. Graaf en
L. Sahuleka. Reserve werd toen de Grand Basset Griffon Vendéen reu ‘Xpreszo du
Greffier du Roi’ van J. Huisman en M. Könings.

1: Ilona Onstenk-Schenk
2: Renate Alferink
3: Gaby van Ruiten-Hajnová
4: Nicole Horsten-Ceustermans
5: Geir Pedersen
6: Dick Rutten
7: Dinanda Mensink
8: Fons Simons
9: Ans Stuifbergen-Hoetjes
10: Erica Bakker-van de Woestijne
Veteranen: Evert Wieldraaijer
Ned. rassen: Diana Striegel-Oskam
Best in Show: Hans Boelaars

