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VOORWOORD
Onderstaand een verslag1 van de a.i. Portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid in de Provincie Zuid
Holland/Utrecht.
Ondanks aandurende de beperkingen als gevolg van corona hebben dit jaar weer enkele VDH
leden zich beziggehouden met de hondensport op kynologisch gebied.
Namens het Provinciaal Bestuur wil ik de kringgroepen en alle mensen bedanken voor hun inzet om de
trainingen voor evenementen mogelijk te maken en de deelnemers feliciteren met de behaalde
resultaten.

ALGEMEEN
Ook dit jaar was corona een spelbreker voor veel evenementen binnen en buiten onze provincie en
landsgrenzen.
Per 1 november is het wettelijk verplicht dat iedere fokker (ook bij een eenmalig nestje) zich
registreert en een UBN-nummer aanvraagt (https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden).
De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle
op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit
nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct
duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.
Bij kringgroep Gouda wordt iedere eerste donderdag van de maand geoefend voor de
karakterbeoordeling. Kringgroep Gouda zal begin volgend jaar een Karakterbeoordeling gaan
organiseren.
Na de AV vergadering van 27 november is het hoofdbestuur weer compleet geworden door de
benoeming van mevrouw Romy Vondenhoff-Snijders als portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid.

KYNOLOGISCHE EVENEMENTEN 2021
Binnen de provincie
Dit jaar heeft er in de provincie slechts een kynologische evenementen kunnen plaatvinden:
- Fokgeschiktheidskeuring bij kringgroep Gouda e.o..

Wij danken de organisatie van deze FGK voor al het werk dat ze hebben moeten verrichten en
kunnen wederom terugkijken op een geslaagd evenement.

Fokgeschiktheidskeuring Kringgroep Gouda e.o.
Datum
Keurmeester
Pakwerker

: zondag 28 november 2021
: P. Nefs
: N. de Jonge

Aankeuringen Kgr Gouda

De weersomstandigheden waren helaas niet optimaal waardoor het terrein veranderde in een glijbaan. Ook
pakwerker ondervond wel last daarvan maar bleef op de been. Alle gemelde honden (12) aanwezig en
goedgekeurd.
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Naam vd Hond

NHSB nr.

Eigenaar

Her/ of 1ste Keuring

Zigo vd Zeelberg

3040625

P. Keijzer

Herkeuring

Loek v. Djipy’s Haus

3073207

S.M.Braat

1ste Keuring

Davinci v. Rappardhoeve

3128521

T.C. de Vlieger

1ste Keuring

Sam v. Meerblick

3023723

A.J. van Eekelen

1ste Keuring

Prince v.
Spitzbubenzwinger

3088071

Tiedje v. Haus Ming

2992449

BemBem Brenda from
Kyars Home

3043810

Blendy v.d.
Sarazenetürmen

3092027

Optima v. Liedehof

3038978

A. Vrijbloed

Herkeuring

Donja

3067345

E. ’t Lam

Herkeuring

Izzy v. Badomar

3105406

T. Adriaansen

1ste Keuring

Jalta Hertogin vd Kromme
Elleboog

303176

M. Stoltenberg
1ste Keuring

M. Ming

Herkeuring

A. Mathijsen
Herkeuring
M. Schreuder
Herkeuring

H. Brien
1ste Keuring
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KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2021
De Kampioenschapsclubmatch heeft helaas door de corona-situatie niet kunnen plaatsvinden.

BUNDESSIEGER ZUCHTSCHAU 2021
De Bundessieger Zuchtschau ging met diverse maatregelen door en werd net als voorgaande jaren
wederom gehouden in Nürnberg.
Vanuit onze provincie waren er niet veel deelnemers dit jaar. De Nederlanders hebben het dit jaar
weer goed gedaan. Alle in de gebruikshondenklasse uitgestelde honden hebben met goed gevolg
het pakwerk gehaald.
Onderstaand de resultaten van leden uit de provincie (bron: ergebnislisten SV):
Plaats Klasse
Naam hond
Eigenaar
V11

GHKH

Tahiti aus Famke‘s Zauberwald

O. Ihrens

SG49

JHKH

Talyta aus Famke‘s Zauberwald

O. Ihrens

VOORUITBLIK 2022
Kringgroep Westland heeft begin december 2021 aangegeven dat zij vooral omdat de situatie
omtrent corona nog steeds erg onzeker is de clubmatch dit jaar niet zal gaan organiseren.
Wij betreuren dit besluit en zijn als PB blij dat kringgroep Gouda zich bereid heeft gesteld de
organisatie op zich te nemen.
Op verzoek van het CFG heeft het PB bestuur zich aangemeld om de KCM 2022 te organiseren. Dit
evenement zal plaats gaan vinden op een voor ons bekende locatie. Op deze locatie heeft
afgelopen jaar het NIAK/NIBK plaatsgevonden. Wij gaan ervanuit dat weer diverse leden zich
zullen aanmelden voor het meehelpen op dit evenement.

Binnen de provincie
Datum

Evenement

Waar

N.T.B.

Karakterbeoordeling

Kringgroep Gouda

Zondag 22 mei

Clubmatch

Kringgroep Gouda

Zondag 29 mei

Fokgeschiktheidskeuring

N.t.b.

Zaterdag 9 juli
Zondag 10 juli
Zaterdag 26 november

Kampioenschapsclubmatch

SV Geinoord
(Nieuwegein)
Kringgroep Gouda e.o.

Fokgeschiktheidskeuring

Kynologische hoofdevenementen
(bron: planning 2022, versie 3.3)

Datum

Evenement

Waar

9 en 10 juli

Kampioenschapsclubmatch

SV Geinoord

27 en 28 augustus

NIAK NIBK

Krgr Apeldoorn

21 juli

Belgische Siegerschau

22 tot en met 25 september

Bundessieger Haupt Zuchtschau
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Nürnberg

Keurmeesters
(onder voorbehoud)
N.t.b.
R. Vondenhoff-Snijders
Ntb Duitse Keurmeester HZS
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.

