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Van de voorzitter
Beste Heeler-liefhebbers,
Met het prachtige weer van de afgelopen weken
hebben mens en hond al helemaal de lente in
het hoofd. Laten we hopen dat we de winter nu
ook echt gehad hebben, hoewel we nog wel
eens verrast zouden kunnen worden.

dodenherdenking mee te doen, als u de wens
daartoe hebt. Elders in The Heeler Herald vindt
u meer informatie.
Ook vraag ik uw aandacht voor onze Algemene
Ledenvergadering op 17 april a.s. De agenda
staat eveneens elders in het blad vermeld. Het
bestuur, en in het bijzonder Dick Koster, is
verheugd dat Luuk Buurma zich bereid heeft
verklaard om onze kandidaat voor het
penningmeesterschap te zijn. Dick heeft
jarenlang deze functie ad interim trouw vervuld
hoewel zijn hart bepaald niet bij de financien ligt!
We zijn hem daarvoor dank verschuldigd. U bent
allen van harte welkom op deze ALV.
Ik hoop u binnenkort persoonlijk op een van
onze evenementen te begroeten.

Lydia Erhart
Voorzitter

Met trots kunnen we melden dat na veel heenen-weer geschrijf het bestuur van de Raad van
Beheer ons VerenigingsFokReglement (VFR) in
februari heeft goedgekeurd, zodat het nu
officieel met ingang van 1 maart jl. van kracht is.
Aan de oorspronkelijke versie heeft met name
Dick Koster heel veel tijd en energie besteed; in
de afrondende fase heeft Jan Carbo zijn beste
beentje voor gezet. Intussen zijn er door onze
ledenvergadering op 7 april 2013 nog
aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Die
hebben
enerzijds
betrekking
op
de
gezondheidsaspecten waarop wij vinden dat
Heelers waarmee gefokt wordt moeten worden
onderzocht. Belangrijkste punt hier is de
toevoeging van verplicht onderzoek op patella
luxatie (losse of uit de groef schietende
knieschijven). Anderzijds is een aantal al
geldende sancties geformaliseerd voor die
gevallen waarin leden-fokkers zich niet aan de
verplichtingen van het VFR houden. De
"bevalling" is achter de rug; het is een mooi kind
geworden! Wilt u het volledige reglement lezen,
klik dan hier. Het reglement is te vinden op het
openbare gedeelte van onze website.
Graag wijs ik u erop dat we op 4 mei a.s. in
Woerden
weer
een
familiedag/funday
organiseren die, naar wij hopen, ontspannen en
gezellig zal zijn. We hopen dat u in groten getale
zult komen en met elkaar de dag afsluit met een
snack-party. We houden er rekening mee dat u
op tijd thuis kunt zijn om aan de
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Dear Heeler lovers,
Spring is in the air and it is giving (wo)man and
dog lots of energy. Let's hope we have seen the
last of the winter season, although a surprise
may not be far away.
We can proudly announce that the Dutch Kennel
Club has accepted the breeding rules and
regulations of our club for the Lancashire
Heeler. They are now officially valid as from
March 1, 2014. Lots of correspondence between
the Heeler Club and the Kennel Club went on
before this decision. Especially Dick Koster
spent a lot of time and energy on the first
version of the breeding rules and regulations.
Jan Carbo put a lot of time in finalising the
document. In the meantime our annual general
meeting of April 2013 decided on some
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Het bestuur van de LHCN nodigt u graag uit voor de

Familie Dag
op 4 mei 2014, op het terrein van de KV Woerden. Tijdens
deze dag zullen plezier voor hond en mens, sportiviteit,
informatie en gezelligheid centraal staan. Het is dé
gelegenheid voor bezitters van een Lancashire Heeler,
“look-alikes” of een stamboomloze Heeler om kennis te
maken met allerlei vormen van activiteiten die u met uw
hond kunt doen.
Adres: Waardsedijk 50, NL - 3448 HV Woerden
De aanvang van de Familiedag is 11.00 uur. De activiteiten
beginnen om ca. 12.00 uur. De dag zal rond 15.00 uur
worden afgesloten met een “snack party”. De kosten zijn €4
per portie.

Hiervoor moet u zich apart aanmelden!
U kunt zich aanmelden bij:
secretaris@lancashireheelerclub.nl
additions and changes. On the one hand these
regard health issues that we think should apply
to Heelers used for breeding. Most important
here is the addition of mandatory testing on
patella luxation. On the other hand a number of
already applicable sanctions are formalised for
those members-breeders who do not adhere to
the obligations mentioned in the breeding rules
and regulations. The "confinement" is over and
done with; we now have a great child!
On May 4, next we shall have another Funday in
Woerden (which is more or less becoming our
home venue) and we hope it will be a relaxed
and happy day. It would be nice to meet many of
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you and close the day with a tasty barbecue. We
shall take into account that May 4 is the
traditional Commemoration Day in The
Netherlands and that those of you who want to
participate in the official activities can be home
well before 8 p.m. You will find more information
on this day on another page of this Heeler
Herald.
Although I don't expect our foreign members to
be present I want to draw your attention to the
annual general meeting that will be held on April
17, next. The agenda is published in this Heeler
Herald. The committee and especially Dick
Koster is very pleased that Luuk Buurma has
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agreed to be our candidate treasurer. Dick has
"temporarily" fulfilled this position although
Treasury is not his passion, to put it mildly! We
are really grateful to him.
I hope to shortly meet you personally at one of
our events.

Lydia Erhart
chairperson

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen we de leden van de LHCN uit tot
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014.
Plaats: Dorpshuis De Krooshof, Sidewende 1-3,
4122 CX Zijderveld (tegenover het voormalige
gebouw de Krooshof).
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2013
4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar
2013
5. Jaarverslag redactie
6. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over het jaar 2013
7. Verslag kascommissie over het jaar 2013
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting
10. Vooruitblik activiteiten
11. Bestuursverkiezing:

The Heeler Herald 2014-1

a. Het bestuurslid Dick Koster is
aftredend en stelt zich herkiesbaar,
b. Dhr. Luuk Buurma wordt door het
bestuur voorgedragen voor de functie
van penningmeester.
Kandidaten voor beide functies konden
overeenkomstig de statuten en publicatie in THH
2013-4 uiterlijk 19 maart aan het eind van de
dag worden voorgedragen. Er zijn vanuit de
leden geen kandidaten gesteld.
12. Rondvraag
13. Sluiting

Jaarverslag
penningmeester
Met de aankomende benoeming van een
nieuwe penningmeester verkeert de LHCN in
een goede financiële positie. De reserves zijn
weer wat toegenomen, zodat we zelfs in staat
zijn geweest om de contributie met ingang van
2014 te verlagen tot €20.
De kampioenschapsclubmatch is financieel
gezien een neutrale activiteit geweest, terwijl we
een licht verlies hadden verwacht. Het aantal
inschrijvingen was echter onverwacht hoog,
hetgeen een flinke meevaller was.

Jaarverslag bestuur
Op de ALV van 2013 is Hannie Warendorf
afgetreden als secretaris. Wij willen haar in dit
jaarverslag nogmaals danken voor haar inzet
vanaf de oprichting van onze vereniging en
hopen haar bij onze activiteiten te mogen blijven
begroeten.
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Aansluitend
aan
de
ledenvergadering is op 7 april
een
wandeling
gehouden.
Deze werd door leden en nietleden bezocht.
Sinds 1 januari 2013 zijn we
een door de Raad v. Beheer
erkende vereniging en op 23
juni was vervolgens onze
allereerste
kampioenschapsclubmatch met als keurmeester
John Wauben. We hadden
deze dag veel buitenlandse
inschrijvingen en ook die waren
zeer enthousiast. Uiteraard
hopen we dat ze ook dit jaar
weer in groten getale naar
onze KCM komen. We mogen
concluderen dat die dag in
Woerden een zeer geslaagde
dag is geweest.
Verder is heb bestuur druk
bezig geweest met het “naar de
zin van de Raad” maken van
het
Verenigings
Fok
Reglement. Inmiddels ligt dit
voor
laatste controle
en
vervolgens goedkeuring bij de
juristen van de Raad. We
zullen als vereniging de uitdaging aan moeten
gaan er voor te zorgen dat we kwalitatief zulke
hoogwaardige honden voorbrengen dat de
kampioenschappen ook in Nederland kunnen
vallen.

Jaarverslag fokkerij 2013
Het jaar 2013 was een productief jaar met in
totaal 20 puppies. Deze puppies werden
geboren in 3 kennels, verdeeld over 4 nesten.
Van deze 20 puppies werden er 17 binnen de
LHCN geboren. Daarmee is 2013 het meest
productieve jaar in de nog korte geschiedenis
van de LHCN. Zeer verheugend is het dat de
bevallingen bij de puppies van de bij de
vereniging aangesloten fokkers probleemloos
zijn verlopen en dat bij de oogcontroles van de
nesten door de dierenarts geen afwijkingen aan
de ogen werden geconstateerd.
Met 17 puppies is het natuurlijk de vraag waar
ze heen zijn gegaan want helaas is het zo, dat
het ras in Nederland nog steeds vrij onbekend is
en dat de vraag dus niet extreem groot is.
Uiteindelijk zijn er 2 puppies naar België
gegaan, 2 naar Duitsland en 2 naar Noorwegen.
Eén puppy zal de overtocht naar Japan nog
moeten maken. In juni komt de toekomstige
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eigenaresse deze pup, Chilly genaamd, ophalen
om samen de overtocht naar Japan te gaan
maken. Uiteindelijk zijn er dus 10 puppies in
Nederland geplaatst.

Jaarverslag redactie 2013
In 2012 zijn we er weer in geslaagd meer dan 50
pagina’s leesvoer voor u samen te stellen. Het
heeft ons weer aardig bezig gehouden maar ook
voldoening gegeven. Na elke uitgave kregen we
positieve feedback. Dat doet ons veel plezier.
Wat jammer is, is dat de bijdrage vanuit de
leden wat is stilgevallen. En juist die bijdragen in
de vorm van een verhaal of foto’s zijn altijd van
harte welkom.
Omdat er dit jaar erg veel mensen bijgekomen
zijn als nieuwe Heeler-bezitter, die blanco in het
avontuur van een Heeler zijn gestapt, kijk ik uit
naar hun bijdragen over hun verwachtingen en
zeker hun ervaringen.
De rubriek Golden Oldies is nog niet, zoals ik
vorig jaar van plan was, gereanimeerd. Nog
steeds krijgen we het blad redelijk gevuld, en nu
de Raad van Beheer ons ook de keurverslagen
zou moeten sturen (dat gaat helaas af en toe
nog mis), blijft het voorlopig nog bij het plan.
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Tentoonstellingsuitslagen

Helaas mist u hier de uitslagen van de Winner,
die in december gehouden werd. De reden is,
dat we de uitslagen niet hebben mogen
ontvangen om onduidelijke redenen.

Zwolle
Keurmeester: mevr. M. ten Cate

Luuk Buurma
Even kort voorstellen: mijn naam is Luuk
Buurma, woon in De Meern met Wendy en mijn
dochter Abbey. In het dagelijks leven ben ik
managing
partner
bij
HumanCap
(www.humancap.nl), een adviesbureau op het
gebied
van
organisatie-inrichting
en
bedrijfsvoering. Daarnaast kook ik graag, speel
als drummer in een band en ben graag met
onze honden bezig (Bogey en Birdie onze
Lancashire Heelers en Indy,
onze Golden
Retriever).

Jeugdklasse reuen
Bob of the Seven Hills Country
15 maanden jonge reu, die in body nog verder
moet ontwikkelen. Mannelijk hoofd, goed
gedragen oortje. Voorsnuit-schedel 1:1. V.
parallel. Goede hals. Schouder steiler dan
opperarm. Goed lichaam. Prima goed gehoekt
achter. Gangen loopt iets ondergeschoven, voor
oké. Staat voor wat frans. Prima temperament.
1 U, CAC, BoB

Puppy-klasse teven
Marmalade's Lydia Black
Zes maanden. Puppyvet. Stevig. Vrouwelijk
hoofd. Fijne voorsnuit, 1:1. Schedel nog iets
gerond. Mooi donker oog, iets amandelvormiger
mag. Goed gehoekt voor. Prima ontwikkeld
lichaam. Goed gehoekt achter. Fijn, maar wel
passend bone. Staat en gaat achter wat
ondergeschoven. Keurig recht front. Lekker
vrolijk hondje.
1 VP, Beste Pup

Wychen
Keurmeester: mevr. L. Mouchart-Kleingeld

Puppyklasse teven
Clogmills Mrs Pawkins

Ik ben door Wendy in aanraking gekomen met
de Lancashire Heelers en ik vind het geweldige,
leuke en eigenzinnige honden. Mij is gevraagd
of ik penningmeester wil worden voor de
vereniging en dat wil ik graag doen, ook met als
doel de efficiëntie te verbeteren.
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8 maanden oude zeer aantrekkelijke jonge
dame. Vrouwelijk totaalbeeld, goed gevormd
hoofd.
Nette
oortjes.
Oog
mocht
amandelvormiger. Scharend gebit. Goede
hoekingen. Keurig front. Mooie vacht. Goede
staart. assend bone. Prima ringgedrag. Vlot
gangwerk.
1 veelbelovend. Beste pup
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Screeningsbeleid LHCN

In vorige blad trof u enkele nestaankondigingen
aan
waarbij
een
hele
riedel
aan
gezondheidsuitslagen wordt genoemd. We
kregen al vragen hierover en we kunnen ons
voorstellen, dat ook anderen zich afvragen wat
alles betekent. Daarom wil ik hier een stukje aan
wijden.
In het algemeen stelt de LHCN eisen op
gezondheidsgebied aan oog- en knieafwijkingen. Bij de ogen gaat het met name om
lensluxatie (PLL) maar ook enkele andere
afwijkingen zoals Collie Eye Anomaly (CEA) zijn
relevant. Bij de knieën betreft het de
patellaluxatie (PL).

Primaire Lens Luxatie

“ADAMTS17-genen” normaal (er zijn altijd 2
genen die een eigenschap bepalen). Bij een
drager is er één gen veranderd (gemuteerd). Bij
een lijder zijn beide genen afwijkend. Een drager
kan nooit de klinische verschijnselen van deze
vorm van PLL ontwikkelen. Een ouderdier dat
drager is mag alleen gecombineerd worden met
een “vrije” hond. Pups die uit een dergelijke
combinatie voortkomen, zijn hooguit drager
maar kunnen ook vrij zijn. De statistische kans
hierop is 50:50. Dit is een wereldwijd
geaccepteerde aanpak.
Bij twee vrije ouderdieren zullen de pups nooit
het afwijkende gen kunnen hebben. In
Angelsaksische landen hebben ze daarvoor de
mooie term “free by parentage”, vrij vertaald: “vrij
via de ouders”. Dit geldt voor alle erfelijke
eigenschappen die “recessief” vererven.
De DNA-test kan worden gedaan door de
Animal Health Trust in Engeland, maar ook door
Laboklin in Duitsland. Dit laatste laboratorium,
dat sinds kort ook een vestiging heeft in

Primaire Lens Luxatie of PLL is een ernstig
invaliderende oogafwijking waarbij de lens
loslaat en uiteindelijk wegvalt. Dit leidt tot
blindheid en vaak lijden. De afwijking kan leiden
tot een luxatie vanaf de leeftijd van zo’n 4 jaar.
Een operatie waarbij het aangedane oog wordt
verwijderd, kan dan aan de orde zijn. Voor deze
oogafwijking zijn twee testen relevant: de DNAtest en de (klinische) ECVO-test.

DNA-test
Bij de DNA-test voor PLL wordt met name getest
op het zogenaamde ADAMTS17-gen. De uitslag
leidt tot de conclusie dat een hond helemaal vrij,
drager of lijder is. Bij een “vrije” hond zijn beide
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Nederland,
biedt
onze
leden
een
verenigingskorting op de test. Een uitslag is
binnen enkele dagen na ontvangst van de
testmonsters beschikbaar.

ECVO-test
Je zou je kunnen afvragen, waarom een
klinische test nog nodig is, als je met behulp van
de DNA-technologie al volledig op de hoogte
kunt zijn van het “genotype” van je hond. Naast
het feit dat bij de ECVO-test allerlei andere
oogziektes
kunnen
worden
opgespoord
waarvoor nog geen DNA-test is ontwikkeld, is
het goed om u te realiseren dat juist door de
introductie van de DNA-test voor het
zogenaamde ADAMTS17–gen duidelijk werd,
dat er een tweede, nog onbekende mutatie voor
PLL in de Heeler zit. Deze komt weliswaar
relatief weinig voor, maar is natuurlijk wel
essentieel om op te sporen. De ECVO-test is
daarvoor op dit moment nog de enige optie.
Weliswaar is het in feite vaak een constatering
achteraf (er kan al met zo’n lijder gefokt zijn)
maar er is een symptoom dat al vroeg kan
optreden: lekkage. Hierbij lekt er oogkamervocht
naar de voorste oogkamer, zonder dat de lens al
heeft losgelaten. Deze toestand heet “PLL
Graad 0”, en is al een reden om de hond uit te
sluiten van de fokkerij.

Collie Eye Anomaly
Collie Eye Anomaly of CEA is een afwijking aan
het netvlies die vooral op zeer jonge leeftijd kan
worden waargenomen. Als honden wat ouder

worden, worden de symptomen minder goed
zichtbaar door pigment-vorming. CEA is echter
geen “homo-gene” aandoening. Onder deze
noemer worden bijvoorbeeld ook coloboma
(“gaten in het netvlies”) gescho-ven. Met name
deze laatste vorm kan zichtproble-men
vooroorzaken. “Echte” CEA leidt in mildere vorm
nauwelijks tot problemen.

DNA-test
Voor CEA bestaat ook een DNA-test die kan
worden uitgevoerd door Optigen in de USA.
Monsters kunnen worden ingestuurd naar het
van Haeringen Laboratorium in Wageningen dat
voor bewerking en insturen zorgdraagt. De
uitslag geeft uitsluitsel op dezelfde manier als bij
PLL: vrij, drager of lijder. Deze DNA-test is niet
verplicht, maar is wel aan te bevelen.

ECVO-test
Helaas is de test van Optigen niet geschikt voor
het aantonen van het genotype voor coloboma
zodat een klinische test
noodzakelijk
blijft.
Fokkers zijn verplicht
deze
test
op
puppyleeftijd uit te laten
voeren
bij
een
gespecialiseerde
dierenarts. Uiteraard zullen
vrije honden en dragers
nooit CEA hebben,
maar ze kunnen wel
andere
afwijkingen
vertonen, zelfs coloboma.

Overige
afwijkingen
Een andere afwijking
die
kan
worden
aangetoond
bij
de
ECVO-test is MPP,
Membrana
Pupillaris
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Persistens, ook wel bekend als PPM (Persistent
Pupillary Membrane). Het zijn restantjes van een
foetaal vlies die als sliertjes op het oog blijven
liggen. Meestal zie je ze dan alleen op de iris
(iris-iris), maar in uitzonderlijke gevallen gaan ze
“de diepte in” (“iris-lens”). Normaal gesproken is
deze afwijking niet fokuitsluitend en wordt in ons
reglement dan ook niet als zodanig omschreven.

PHTVL/PHPV
MPP is eigenlijk een soort bijvangst, maar ook
een andere, zeldzame, afwijking PHTVL/PHPV
(Persisterende hyperplastische tunica vasculosa
lentis/primair vitreum) kan worden gevonden. De
laatste tijd is er meer focus op een erfelijke vorm
van cataract.
Deze zeldzame afwijking wordt af en toe
gevonden bij Heelers. De meeste mensen
hebben geen idee wat deze aandoening inhoudt
en wat de consequenties zijn. De aandoening is
in ieder geval aangeboren en bij enkele rassen
is de erfelijkheid aangetoond. Om die reden
besteden we er hier wat meer aandacht aan. We
refereren hier voor een deel aan een stuk van
prof. Dr. Stades.
De aandoening komt in gradaties 0-6 voor. Ook
kan `onbeslist` worden afgegeven. Als gevolg
van een storing in de ontwikkeling blijven er
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restjes achter van het embryonale lensvaatnetje
dat voor de geboorte de achterzijde van de lens
van voedingsstoffen moest voorzien. Er blijven
minieme restjes (graad 1) van het lensvaatnetje,
ook na de geboorte zitten. Bij de ernstige
vormen (graad 2 tot 6) blijven er grotere delen
achter en gaan zij tevens woekeren. Er wordt
geadviseerd om vanaf graad 2 niet meer met de
betreffende hond te fokken.
Om al deze problemen te voorkomen is het veel
beter om door fok- en controlemaatregelen te
trachten het aantal ernstige gevallen terug te
dringen. Pups kunnen al voordat ze naar de
nieuwe eigenaar gaan, dus op jeugdige leeftijd
(6 - 8 weken weken), maar wel na het chippen
worden gecontroleerd op de afwijking. Dit is dan
weliswaar een voorlopige uitslag, omdat de
oogjes dan nog erg klein zijn en daardoor soms
zeer lichte afwijkingen over het hoofd kunnen
worden gezien.
Door de vroege controle wordt in ieder geval wel
voorkomen dat pups met ernstige afwijkingen
worden verkocht. Ernstig afwijkende dieren
dienen te worden uitgesloten van de fokkerij.
Ook hun directe familie (d.w.z. ouderdieren,
maar ook nestgenoten) kunnen beter niet meer
voor de fokkerij worden gebruikt. Indien het
aantal voor de fokkerij beschikbare dieren dit
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toelaat kunnen Graad 1 en "onbeslist" honden
ook beter niet meer worden gebruikt. Gelukkig is
door doelmatige bestrijding, het aantal dieren
met de afwijking in de afgelopen jaren sterk
teruggedrongen.

Voor PL bestaat geen DNA-test. De knieën
moeten
door
een
dierenarts-specialist
onderzocht worden, volgens het “Meutstegeprotocol”. Graad 2 en hoger zijn fokuitsluitend.

Tot slot
Patellaluxatie
Hoewel in Engeland niet getest wordt op PL
vinden we in Nederland voldoende aanleiding
om dat wel te doen. De uitslag wordt per knie
opgegeven. Een uitslag 0/0 is daarbij helemaal
goed. Een uitslag 1/0, 0/1 of 1/1 duidt aan dat
het mogelijk is om met kracht de patella uit de
gleuf te drukken, maar dat dit niet spontaan kan
gebeuren. Vanaf graad 2 is het mogelijk dat de
patella spontaan uit de gleuf slipt. Vanaf graad 3
is dat een continue toestand.
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Gezondheid staat hoog op het prioriteitenlijstje
binnen de kynologie in Nederland. Bij de LHCN
is dat niet anders. Het is belangrijk dat iedereen
weet wat er gevraagd wordt, en vooral waarom,
en snapt wat alles betekent. Ik hoop dat dit
artikel u helpt om de nesten te beoordelen qua
gezondheid.
Mocht u echter vragen hebben naar aanleiding
van dit stukje, aarzal dan niet om contact op te
nemen met ons.
DK
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English Summary

This edition contains several pictures of puppies
from the recent litters. They show happy dogs,
and are submitted by happy owners! We
welcome these new members and hope that they
will continue to enjoy their new family member
and that they will continue to submit photos.
An important step has been made: the Dutch
Kennel Club accepted our new club breeding
rules (VFR). In an article we explain the
backgrounds of the medical conditions and how
we handle that in these new rules.
Furthermore
we
announce
the
new
Championship show in September. We really
hope that we can greet many people from
Holland and abroad with their (new) dogs.
Vergeet u uw contributie voor 2014 niet te betalen? De
contributie bedraagt slechts €20! Zie voor de
betalingsgegevens het colofon van dit blad.
Please don’t forget to pay your membership fee for 2014. The
annual fee is only €20. Banking details are in the colophon of
this newsletter.
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The Second

DUTCH CHAMPIONSHIP SHOW

To be held on September 6th, 2014 at the grounds of the dog
club KV Woerden
Address: Waardsedijk 50, NL - 3448 HV Woerden
Judge: mrs. Loes Mouchart (NL).
Entry forms will become available from our secretary at
secretaris@lancashireheelerclub.nl or from our website.
The show will be organized in conjunction with
the International Dog Show Rotterdam where Lancashire
Heelers can win a CAC too. The FCI Group 1 is judged on the
Sunday, September 7th.
The committee of the Lancashire Heeler Club Nederland would
like to invite you to attend the second Dutch Championship Show
on Saturday September 6th, 2014 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, the
CAC’s awarded to the Best Dog and Best Bitch will count double.
The title Club Winner 2014 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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