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Van de voorzitter

friendships develop but our numerically small
breed and its gene pool profit. I am happy that
our committee member Wendy Annijas is a
linking pin in this group.

Beste mensen,
Crufts, de grootste hondententoonstelling in de
wereld, heeft Birmingham weer voor een jaar
verlaten. Er was een geweldige inschrijving en
de afvaardiging uit Nederland liet een record
zien. Helaas geen historische Nederlandse
plaatsingen; wel won een Scandinavische hond
het kampioenschap bij de reuen. Voor zover ik
weet is dat bij de Heelers een primeur.
Het is positief om te zien dat er internationale
samenwerkingsverbanden
ontstaan
met
Engelsen, Nederlanders, Zweden, Finnen en
Noren. Afgezien van het feit dat hier
vriendschappen ontstaan, is dit heel goed voor
ons numeriek kleine ras en de breedte van de
genenpool. Het doet me deugd dat ons
bestuurslid
Wendy
Annijas
hierin
een
verbindende rol speelt.
Tot ons grote verdriet hebben we vorige week
onze Penny (Foxthyme Moneypenny) op de
leeftijd van bijna 10,5 jaar moeten laten inslapen
als gevolg van verscheidene problemen. Penny
was een bijzondere persoonlijkheid met allerlei
leuke
gewoontes
en
ook
enkele
onhebbelijkheden die soms toch wel grappig
waren. Vaak heelde ze ons met dat kleine
neusje tegen onze kuiten. We zullen haar
vreselijk missen.
Graag vraag ik uw aandacht voor onze
Algemene Ledenvergadering op 16 april
aanstaande. Elders in het blad vindt u hierover
meer informatie.
Rest mij u fijne Paasdagen en een zonnig en
aangenaam voorjaar toe te wensen.

Lydia Erhart

We are very sad that our liver and tan bitch
Penny (Foxthyme Moneypenny) is no longer
with us. Due to a number of problems we had to
have her put down last week at the age of 10.5
years. Penny was a special character and her
antics often brought us joy. She was a true
Heeler and drove us forward pushing her nose
against our calves. She will be sorely missed.
I wish you a nice Easter holiday and a sunny
and pleasant spring!

Lydia Erhart
Chairperson
6 ALV

voorzitter
Dear members,
Crufts, the biggest dog show in the world, has
left Birmingham for another year. The Heeler
entry was great and the Dutch delegation the
biggest ever. No historical Dutch placings,
however. As far as I know the dog CC in Heelers
for a non-British (Scandinavian) dog was a first.
It is very nice to see international co-operation
growing between British, Dutch, Swedish,
Finnish and Norwegian Heeler lovers. Not only
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De R in de maand

Nee, dit gaat niet over het najaar of de griepprik,
het gaat over maart. Maart is de traditionele
Crufts-maand. Crufts, de grootste honden show
in,
waar
anders,
Engeland
brengt
hondenliefhebbers in vervoering. Al maanden
van tevoren begint op allerlei sociale media het
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berichtenverkeer over wie er wel en
wie er niet gaat. En als je kijkt waar de
mensen, die Crufts bezoeken in
Birmingham, allemaal vandaan komen,
dan sta je daar echt van te kijken. De
Verenigde Staten, Japan, Nederland
(of all places), je kunt het zo gek niet
verzinnen of er zal wel een deelnemer
vandaan komen. Waar komt het toch
vandaan dat iemand bijna in tranen
tegen me zegt: “Ik zit nu 40 jaar in de
honden, ben 25 jaar keurmeester,
maar dit is de eerste keer dat ik op
Crufts kom”. Waar komt dat toch
vandaan,
die
fascinatie,
bijna
obsessie, van de notoire showgangers.

Crufts
Zelf kwam ik de eerste keer op Crufts in het
begin van de jaren 80. We hadden pas relatief
kort een hond (een Kuvasz), en eigenlijk wist ik
helemaal niets van Crufts. Ik was toevallig om
zakelijke redenen in Londen, waar ik een
reclamebord zag over een hondenshow in Earls
Court, de grote en uitermate ouderwetse (je mag
het ook traditioneel noemen) expositiehallen in
west-Londen. Ik besloot de zaterdag daar eens
door te brengen.
De sfeer was daar heel apart. Het was druk,
héééééél erg druk, maar desondanks niet
chaotisch. Ik kan me nog herinneren, dat ik daar
voor het eerst van mijn leven een Otterhound
zag. Schitterend ras trouwens. Wat me verder
opviel was, dat de rassen zoals ik die kende, er
op het eiland toch wel heel erg anders
uitzagen….

Achteraf bedenk ik me dat ik daar al een Heeler
gezien zou kunnen hebben, maar goed, dat lijkt
me in die massa erg onwaarschijnlijk en ik kan
het me zeker niet meer herinneren.
Crufts verdween daarna uit beeld voor ons. Pas
toen we onze Heelers kregen kwam Crufts min
of meer toevallig weer in beeld. We hadden
onze Marple en Hastings ingeschreven op een
clubmatch van de LHC. Ik denk dat dat 2001
was. De keurmeester was de befaamde, maar
intussen overleden Kathy Kidd. Zij was toch wel
een icoon binnen het ras. Zij heeft bijvoorbeeld
het enige boek over de Heeler geschreven. Dat
boek is echt een collector’s item geworden.
Later heeft ze ons nog een door haar
gesigneerd exemplaar gestuurd van de tweede
druk.
In de eindrangschikkingen werd Marple 4e of 5e
achter Ivy (Leonine Ivy of Ryslip), zoals vele
teven na haar ook zouden eindigen. Het was
met Ivy een beetje zoals Gary Lineker ooit zei
over voetbal: voetbal is
een spel tussen 2 x 11
heren en aan het eind
wint
Duitsland:
Ivy
versloeg altijd en overal
iedere andere teef. Ze
leeft
trouwens
nog
steeds en hoopt in
september 17 jaar oud te
worden.
Maar met die plaats was
Marple niet voor Crufts
geplaatst. Maar Hastings
daarentegen
kwalificeerde zich wél.
Niet dat we ons dat
realiseerden, want het
keursysteem
in
Engeland kende voor
ons
alleen
maar
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geheimen, maar het werd ons wel snel uitgelegd
door de aanwezigen.
Op ons maakte dat minder indruk dan zou
moeten denk ik, maar de omstanders maakten
ons wel duidelijk, dat we er heel erg blij mee
moesten zijn. Dus dat waren dan maar…. Ik
realiseer me trouwens nu, dat destijds ook
Bangle op die clubmatch aanwezig was, maar
niet mee mocht doen, omdat ze geen officiële
papieren had. En ook herinner ik me weer, dat
er toen al aanwezigen waren die zwaar onder de
indruk waren van haar, als éénjarige teef.
Iemand wilde haar zelfs kopen. Ik heb geen idee
meer wie dat was trouwens.

Vliegtripje
De ommekeer kwam eigenlijk een paar jaar
later. Toen zijn we op één dag heen en weer
gevlogen naar Birmingham en hebben ons lopen
vergapen aan de massaliteit die Crufts is. Ik
denk dat voor ons daar de fascinatie is ontstaan.
En toen vanaf 2009, het jaar van de erkenning
van het ras in Nederland, de Nederlandse
Heelers zich via winst op de Winner in
Amsterdam konden kwalificeren, was het voor
ons geen vraag of, maar hoe we Abby daar
zouden kunnen krijgen. Want Abby won in dat
jaar op de Winner. Hoewel het voor ons zelf erg
moeilijk was de reis te maken, konden we toch
regelen dat Abby ging. Wendy wilde dat namelijk
graag met haar ondernemen. En toen Bangle
zich in 2011 als veteraan zich kwalificeerde,
werd hetzelfde scenario uit de kast getrokken.

Waarom?
Maar ik heb u nog steeds niet uitgelegd waarom
Crufts nou zo trekt. Ik ga een poging wagen,
maar misschien is het resultaat dat ik achteraf
zelf denk: waar zijn wij nou helemaal mee
bezig….
En hoewel Hastings zich dus daarmee als
eerste Nederlandse hond kwalificeerde voor
Crufts, hebben we daar door omstandigheden
nooit gebruik van gemaakt. En eigenlijk misten
we dat niet eens.
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Is het het feit dat je je moet kwalificeren (een
vorm van exclusiviteit dus)? Er is zelfs
merchandise voor beschikbaar (zie foto)!
Misschien geldt dat voor de buitenlandse
honden. Want bijvoorbeeld in Nederland was
alleen de Winner een show, waar je je kon

3

kwalificeren. Daar is trouwens nu de Beneluxwinner bij gekomen. Maar in Engeland zijn er
meerdere shows waar je je kunt kwalificeren.
Dus zo exclusief is het nou ook weer niet.
Is het de grootte van de show? Ontegenzeggelijk is Crufts indrukwekkend met zo’n
20.000 honden in 4 dagen. Maar voor een
provinciaaltje zoals ik zou dat juist reden zijn om
niet te gaan. Maar positief is, dat je daar niet het
beklemmende “massaliteitsgevoel” krijgt. Het is
allemaal ruim opgezet, ook bij de commerciële
stands. Maar ja, ook Westminster, in de
Verenigde Staten is groot, maar daar hoor je
nooit iemand over.
Is het de diversiteit? Je ziet nog niet eens zoveel
rassen, want er worden maar 2 groepen per dag
“gedaan”, maar er is veel aanbod aan allerlei
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andere fenomenen. Zo zie je allerlei
demonstraties, van de “normale” behendigheid
en flyball, tot dog dancing. Maar ook politie- en
legerhonden en therapiehonden komen in de
spotlights te staan. Maar eerlijk gezegd: de dag
was voor mij te kort om daar naar te gaan kijken.
Dus dat is het ook niet.

De eigen honden? Ja natuurlijk, dat speelt mee,
maar voor mij geldt de Olympische gedachte:
meedoen is belangrijker dan winnen of in andere
termen; je moet incalculeren dat je niet wint… Er
waren twee honden van ons, Calli en Birdie, en
geen van tweeën viel in de prijzen. En
desondanks zou ik Calli zo weer inschrijven als
de kans zich weer zou voordoen en de
omstandigheden het toelaten, en ik neem aan
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dat het voor Wendy precies zo is ten aanzien
van Birdie en haar Bogey. Dus ja, als je eigen
hond of “fokproduct” zich kwalificeert is, dat een
enorme prikkel om te gaan. Ik hoop er dus op
dat Line Engen zich in Noorwegen kwalificeert
met Cruella, dan heb ik weer een goede
smoes….
Of is het het internationale karakter? Als ik
alleen al kijk naar de Heeler, dan zie ik
(natuurlijk) mensen uit Engeland, Schotland,
Wales, maar ook uit Noorwegen, Zweden,
Finland, Denemarken, Nederland…. En dan ook
nog met honden.
Zoals ik al eerder schreef: velen zijn al maanden
hiermee bezig op de sociale media. En in de
laatste dagen zie je op dezelfde sociale media
allerlei berichten verschijnen van mensen “on
tour”, op weg naar Birmingham. Ja, ik denk dat
op dit moment dat fenomeen, het reünie-achtige
karakter, voor mij de grootste trigger is. Je ziet
heel veel mensen die je min of meer kent, je
spreekt veel mensen, maar nog meer niet, maar
eigenlijk zou je geen hond bij je moeten
hebben…..

A taste of….
Sinds de versoepeling van de importregels is het
mogelijk geworden om met een normale
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inspanning je hond te showen in Engeland.
Crufts is en blijft een fenomeen daarbij. Als je
daar eenmaal een keer aan geroken of geproefd
hebt …. A taste of Crufts, dat blijft je bij …… en
smaakt naar meer!

DK

Ziva:
Kampioen

eerste

Benelux

In 2014 werd bekend dat de Lancashire Heeler
de titel Benelux Kampioen kon behalen.
Hiervoor moet je in 3 verschillende landen,
namelijk Luxemburg, België en Nederland, een
1 uitmuntend behalen in je klasse en BoB en
best teef of reu worden.
Nieuwsgierig als wij zijn, vertrokken wij op 30
augustus 2014 naar Luxemburg. Na een lange
rit werd de Lancashire Heeler gekeurd door
Mrs. Ann Ingram (Ierl). Onze Ziva (Clogmills Mrs
Pawkins) werd beloond met 1 uitmuntend in de
jeugdklas, beste teef, BoB, BWLU’14 en
Luxemburg’s jeugdkampioen.
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Dat smaakte naar meer dus op 6 december
2014 gingen weer op pad, deze keer naar
België. Daar keurde de keurmeester Mvr. de
Wit-Bazelmans (NL). Onze Ziva werd weer
beloond met 1 uitmuntend in de tussenklasse,
beste teef en B.O.B. en BW BE’14.
Nu nog een laatste puntje halen om Benelux
kampioen te worden. Op 28 februari 2015 op
pad, deze keer naar Groningen (NL).
Dit keer werd de Lancashire Heeler gekeurd
door Dhr. A. de Wilde (BE), wederom werd Ziva
weer beloond met 1 uitmuntend in de
tussenklas, beste teef en BoB en BW NL’15. Het
was nu definitief, het behalen van het Benelux
kampioenschap was een feit.
Wij zijn zeer trots op het behalen van deze titel
als eerste Lancashire Heeler.

Astrid van Zijl

FCI erkenning?

Zoals de vorige keer al gemeld, bevindt de FCIerkenning zich in een cruciale fase. De
standaardcommissie heeft een akkoord gegeven
op de voorlopige standaard voor de Lancashire
Heeler. We waren er echter voor gewaarschuwd
dat het optimisme van onze Noorse vrienden
wel eens voorbarig zou kunnen zijn. Het zou niet
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de eerste keer zijn, dat de wetenschappelijke
commissie een stok tussen de spaken steekt en
de erkenning blokkeert. Dat is al eens gebeurd
bij het markiesje. En inderdaad dreigde het fout
te gaan.
De Noorse Kennel Klub (NKK) kreeg te horen
dat de ingediende 8 stambomen niet voldeden
aan de eisen. Het vreemde is alleen dat de
genoemde eisen nergens zijn terug te vinden.
Niet alleen moesten de 8 stambomen (van 2
reuen en 6 teven) tot in de derde generatie
uniek zijn. Nee, er moesten ook nog eens 2
reuen en 6 teven op staan die én geregistreerd
staan in Scandinavië, én die ook nog eens in
leven zouden kunnen zijn. Deze laatste
voorwaarden kwamen volledig onverwacht uit de
lucht vallen en overvielen de NKK.
De nieuwe eisen bemoeilijkten de zoektocht
omdat juist in Scandinavië de laatste jaren veel
geïmporteerd is, onder andere om de genenpool
te verbreden. Nakomelingen van deze honden
vielen vrijwel automatisch af door de twee
nieuwe eisen. Het leek er dus even op, dat het
streven het ras genetisch divers te houden en
daarmee de gezondheid te verbeteren
contraproductief
gingen
werken
op
de
erkenningsprocedure. Een gelukje is, dat we
hiervoor ook de vierde generatie konden
gebruiken of konden zoeken in de neven en
nichten van de individuele honden op de
stambomen.
Maar intussen zijn we erin geslaagd om te
voldoen aan de nieuwe eisen, althans, dat
denken we. Een dezer dagen zullen de
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gegevens bij de FCI worden ingediend en dan
weten we meer.

Geboren/overleden

Vervolg
Maar als de erkenning er door zou komen, zijn
we nog niet klaar. De Lancashire Heeler krijgt
dan de status van “Voorlopig erkend”. Dat
betekent dat ze wel in de FCI landen kunnen
worden gefokt en uitgebracht op shows, maar
nog geen CACIB’s op shows kunnen winnen. In
een jaar of tien zou dan de procedure voor een
definitieve erkenning kunnen worden geïnitieerd.
Gaan we het meemaken, de geboorte van een
nieuw FCI-ras?

DK

Geboortebericht
Op 20 januari zijn er bij kennel Clogmills 2 reuen
en 1 teef geboren.
V. Parabar Pop (ogen: DNA-vrij, ECVO vrij;
patella 0/0)
M. Traqdean De Dotty Goes Dutch (ogen: DNAvrij, ECVO vrij; patella 0/0)

Overleden
Foxthyme Moneypenny, NHSB 2776002.
19-10-2004 – 19-3-2015.
Eig. E. van Tienhoven

Gezondheidsuitslagen

Oogonderzoek
Clogmills mrs Pawkins: vrij van
oogafwijkingen (23-1-2015)
Axa’s Ada of Rivendel: vrij van
oogafwijkingen (27-2-2015)

Patellaonderzoek
Clogmills mrs Pawkins: 1/0
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ALV 2015
erfelijke
erfelijke

Agenda Algemene Ledenvergadering LHCN
op 16 april 2015 in de Krooshof, Sidewende
1, 4122 GX te Zijderveld vanaf 20.00 uur
(Let op: geen honden meer toegestaan!)
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
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3. Verslag ALV 7 april 2013 en ALV 17 april
2014 (gepubliceerd in The Heeler Herald
van december 2014)
4. Jaarverslag bestuur over het jaar 2014
5. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over de jaren 2013 en 2014

allerlei poses uitbeeld-den. We hebben er veel
positieve reacties op gekregen.
Ook is er vorig jaar aandacht besteed aan de
promotie van het ras. Hiervoor is, mede dankzij
enkele gulle gevers, een aantal schitterende
banners door de fotografe Maud Velders

6. Verslag kascommissie over de jaren 2013
en 2014 en voorstel tot décharge van de
penningmeester voor het gevoerde beleid
7. Benoeming kascommissie
8. Voorstel tot handhaving van de contributie
met ingang van 1 januari 2016. Het bestuur
stelt voor om de contributie te handhaven op
€ 20 per jaar.
9. Begroting
10. Bestuursverkiezing:
a. de voorzitter, Lydia Erhart, is
aftredend en stelt zich
herkiesbaar.
Kandidaten voor deze positie kunnen zich
opgeven bij de secretaris, ondersteund door
de voordracht van 10 of meer leden,
overeenkomstig artikel 17.4 van de statuten.
De kandidatuur dient uiterlijk 26 maart 2015
per post of via e-mail bij het bestuur
aangemeld te zijn en zal vóór de ALV aan
de leden worden bekendgemaakt.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Jaarverslag bestuur

Omdat het verenigingsfokreglement geen werk
meer vereiste, aangezien het inmiddels was
goedgekeurd door de Raad van Beheer, was het
in dat opzicht rustig. Ook ten aanzien van het
fokken was het rustig in 2014. Dat kwam
waarschijnlijk, omdat het aantal geboren pups in
2013 groot was en er sprake was van een soort
stilte na de storm.
De Heeler Herald is weer vier keer uitgekomen.
Ook dit jaar hebben we weer een hele serie
foto's van leden mogen gebruiken die ons ras in
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ontwikkeld die onder andere gebruikt zijn op het
Hondendorp tijdens de Holland Cup en de
Winner. We trokken daar met onze stand veel
geïnteres-seerden.
Als bestuur hebben we dit jaar drie bestuursvergaderingen gehouden.
Een kleine vereniging als de LHCN heeft toch
nog een grote hoeveelheid (165) ingekomen en
uitgaande stukken die voornamelijk gaan over
algemene zaken als kennisgevingen van
kynologische aard, facturen en uitnodigingen
voor vergaderingen.
Op 4 mei kwamen er bijna 30 honden met hun
begeleiders op de familiedag. Afgesloten met
een snack-party was dit voor een ieder een dag
waar de deelnemers erg van genoten hebben.
Dit was het jaar van onze 1e LustrumShow die
gehouden is op 6 september en deze was met
27 ingeschreven honden een groot succes.
Tegenwoordig worden alle formulieren voor de
clubmatch door de vereniging zelf gemaakt en
dat is nog steeds ook een leerproces. Het blijft
natuurlijk streven naar perfectie.
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The 3rd DUTCH CHAMPIONSHIP SHOW
To be held on September 19th 2015; venue: dog club KV Woerden
Address: Waardsedijk 50, NL - 3448 HV Woerden
Judge: mrs. Lydia Erhart (NL)
Het bestuur van de Lancashire Heeler Club Nederland nodigt u graag uit om deel
te nemen aan de derde kampioenschapsclubmatch op 19 september 2015.
U kunt er met uw hond een CAC voor de beste reu en de beste teef winnen voor
het Nederlands Kampioenschap, maar als er meer dan 20 inschrijvingen zijn, dan
telt dit CAC zelfs dubbel.
De titel Clubwinnaar 2015 wordt toegekend aan de Beste van de Clubmatch. De
Beste van de Clubmatch wint ook de Miss Marple Wisseltrofee, vernoemd naar de
eerste Lancashire Heeler in Nederland. De Miss Marple Trofee wordt beschikbaar
gesteld door kennel Sukelyas.
Voor de Beste Veteraan is er de Elo Cup, een wisselbeker vernoemd naar
Marmalade’s Early Bird, die een geweldige vertegenwoordiger van het ras is
geweest gedurende zijn korte leven. De Elo Cup wordt beschikbaar gesteld door
Wendy Annijas, de kennel Se Distinguer.

The committee of the Lancashire Heeler Club Nederland would like to invite you
to attend the third Dutch Championship Show on September 19th 2015 and to
enter your Heeler(s).
There is a championship certificate to win for the Dutch Champion title, but if the
number of entered dogs exceeds 20 entries, there will be two CAC’s awarded to
the Best Dog and Best Bitch.
The title Club Winner 2015 will be awarded to the Best in Show.
For the BIS, there is also the Miss Marple Trophy, the special Challenge Cup,
named after Foxthyme Miss Marpeline, the first Heeler in the Netherlands. The
Miss Marple Trophy is donated by Sukelyas Kennel.
For the Best Veteran there is the Elo Cup, a challenge cup named after
Marmalade’s Early Bird, who was a great representative for the breed in the short
time he lived. The Elo Cup is donated by Wendy Annijas, kennel “Se Distinguer”.
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English Summary

As usual, the air in the month March was full of
Crufts…. A phenomenon that might seem very
strange to the causal dog owner. Why is Crufts such
a fascination, or maybe even an obsession? The
answer is not easy, but I try to create some
understanding for us, the Crufts visitor.
Last year the title Benelux Champion was
introduced, and we can now welcome the first: Ziva.

Furthermore I report on the progress on the FCI
recognition, and the hurdles we have to take. Let’s
hope that in the next edition of the Heeler Herald I
can spread great news. But for the moment, it is
still very unclear what the “verdict” will be.
We have a few new kids in town: the kennel
Clogmills has a litter with three new heelers. We
hope they will grow up sound and happy.
And last but not least: the announcement for the 3rd
Championship show in the Netherlands. Important
titles, wonderful trophies, lovely venue with great
hospitality…..Block your agenda, and plan your
trip!!!!!
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