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natuurlijk) te gaan besteden. Ik zal u op de
hoogte houden van de resultaten!

Van de voorzitter
Beste Heeler-liefhebbers,
Herkent u dit? Onze honden, Penny en James,
hebben een zeer beperkt, conservatief en
vastomlijnd beeld van hoe de mens eruit hoort te
zien en hoe hij zich hoort te gedragen. Het
maakt niet uit of die mens dichtbij is of op
afstand. Iedere afwijking leidt tot een extra
inspectie, al dan niet begeleid door een (of
meer) blaf(fen). Aan hun scherpe en oplettende
blik ontgaat niets, hoewel Penny met het stijgen
der jaren (ze is nu bijna 10 jaar) het niet altijd
even goed meer ziet/weet, maar voor alle
zekerheid dan toch maar even met James
meedoet. Ik schreef het al eerder, JB (James
Bond) de PB (Persoonlijk Bewaker) neemt zijn
taak zeer serieus. Zelfs een fladderend plastic
tasje op meer dan 20 meter afstand moet
nauwkeurig bekeken worden. Zo nodig, richt hij
zich als een stokstaartje rechtop om de
omgeving beter te kunnen waarnemen.
Aan de basis hiervan ligt natuurlijk dat ik Penny
en James niet of onvoldoende heb geleerd om
buiten alleen maar oog voor mij te hebben, wat
op zich gemakkelijk aan te leren gedrag was
geweest.
Komend
vanuit een jachthondenras dat altijd de
neus op de grond
heeft en zelfstandig
moet werken, heb ik
het belang van het
vrijwel
permanente
oogcontact met de
Heelers
onderschat.
James is echter een
zeer slimme hond die
ook nu nog - met zijn
bijna vier jaar - heel
veel
kan
leren.
Gestimuleerd door de
prestaties
van
sommige
van
zijn
kinderen, heb ik me
voorgenomen om in
onze
vakantie
in
Zweden veel tijd aan
"gehoorzaamheidstraining" (op z'n Lydiaas
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Ik wens u allen een mooie en ontspannen zomer
toe; ik zie u graag in groten getale terug op onze
kampioenschapsclubmatch op 6 september a.s.

Lydia Erhart
voorzitter
Dear Heeler lovers,
Recognize this? Our Heelers, Penny and
James, have a very limited, conservative and
sharply defined view of what a person should
look like and how he should behave. Distance,
close by or far off, is irrelevant. Each and every
deviation needs to be inspected, with or without
one or more barks. Their keen and alert eye
misses nothing, although Penny, now growing
older (she is almost 10 years of age), doesn't
always see or know what is going on; however,
to be sure, she tends to go along with James.
I wrote this before: JB (James Bond) the PB
(Personal Bodyguard) takes his task very
seriously. Even a fluttering small plastic
shopping bag at a distance of over 20 metres
needs to be checked securely. If necessary, he
stands upright like a meerkat to better observe
his surroundings.

1

Notulen Algemene
Ledenvergaderingen

In dit blad publiceren we de notulen van de
Algemene Ledenvergadering van april 2014.
Aangezien de notulen van de ALV van april
2013 nooit gepubliceerd zijn, publiceren we die
ook gelijk. Beide notulen zullen in de ALV van
2015 worden behandeld.

Basically I did not or insufficiently teach Penny
and James to have an eye for me only when
outdoors, although that would have been a
lesson easily taught. Coming from a scent
hound breed that always puts its nose to the
ground and must work independently, I have
underestimated the importance of almost
permanent eye contact with the Heelers.
However, James is a very smart dog who can
still learn a lot, although he is almost four years
old now. I feel stimulated by the achievements of
some of his offspring and I plan to spend a lot of
time on "obedience" training (Lydia style) during
our holiday in Sweden. I shall keep you informed
on his progress!

Zookelyas

Zacht gezegd zitten we nogal ruim in onze
Heelers. Eigen keus natuurlijk, maar toch. Voor
vakanties maakt dat het niet makkelijker, dus we
prijzen onszelf gelukkig met het feit, dat we in
Hongarije een camping hebben gevonden, waar
we met onze honden welkom zijn. Twee jaar
geleden waren we er met vijf, vorig jaar met zes,
en nu namen we er zeven mee. De stijgende lijn
is zeker niet bedoeld om de flexibiliteit van de
campingeigenaren te testen, maar het liep
gewoon zo. Bangle ging weliswaar logeren,
maar we hadden ook Chilly nog, die pas in
augustus naar Japan mag vertrekken.

Met vier volwassen honden en drie pups gingen
we op weg. Dus bijna de hele dierentuin was
mee, zodat ik mijn kennelnaam Sukelyas bijna
kon veranderen in Zookelyas. Meteorologisch
gezien was de rit een drama. Bijna continu een
stromende regen, slechts zo nu en dan droog.

I wish you all a lovely and relaxed summer; I
hope to meet many of you at our Championship
Club Show on September 6, next.

Die momenten pakten we dan ook om de
honden, en dan met name de pups er even uit te
laten. Je kunt dan niet altijd even kieskeurig zijn
met de parkeerplaats. En dat heb ik geweten.
Tijdens zo'n pauze probeerde ik met twee
handen een kennel open te maken, drie pups te
controleren en ze riemen om te doen. Ik kan het
niemand aanraden. Chilly en Calli glipten eruit
en renden zonder riem terug in de richting van
de snelweg. Dat was niet goed voor mijn
bloeddruk, kan ik u verzekeren. Vlak voordat ze

Lydia Erhart
chairperson
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van de parkeerplaats af zouden zijn, kozen ze
toch voor de berm om de behoefte te doen en
kon ik ze pakken en aanlijnen.
Na de ruim 1500 kilometer lange rit konden we
de caravan neerzetten en de ren installeren. De
oudere honden wisten het nog allemaal. Na een
wandeling op de puszta bleven ze keurig staan
op de plek, waar ik ze vorig jaar altijd aanlijnde.
Voor de pups was het een giga-ervaring, maar
ook voor Cilla. Ook voor haar was dit helemaal
nieuw en ze was er best wel onzeker door.
Toen de pups de routes kenden, besloot ik ze
langzaam aan de vrijheid te laten ruiken. Eerst
nog met riem, daarna ook nog zonder. Calli was
de eerste In deze procedure. Haar loslaten leek
heel erg op een lancering. Wat een lol had ze. Ik
riep haar regelmatig terug, gaf haar een snoepje
en liet haar weer gaan. Na een minuut of 20 was
ze echt gaar en kon ik haar weer gemakkelijk bij
de lijn pakken.

De hele procedure bij Chilly ging totaal anders.
Zij liep snel vooruit, en wachtte dan weer op me.
Die afstand, die ze nam, werd langzaam groter,
net als de afwijkingen van het pad. Daisy
maakte het niet uit: ze bleef gewoon bij me
lopen, ook toen ze los liep.
Zo hebben we de vakantie met de honden
doorgebracht: wandelen in de puszta, uitrusten,
wandelen, uitrusten, wandelen en dan de
caravan in voor de avond en de nacht. Ook daar
gedroegen ze zich ideaal. Met hun afmetingen
konden ze zich ook makkelijk ergens nestelen.
‘s Morgens vroeg was altijd weer een hectisch
gebeuren. Alleen de pups sliepen in een bench.
Als ik ze er uithaalde, wierpen ze zich allereerst
op Trudi die dan uitgebreid afgelebberd werd.
Dan werd iedereen aangelijnd en stormden
zeven honden plus een mens door een
deuropening van zo'n 60 centimeter. De afstand
naar de poort naar de puszta was maar een
metertje of tien, dus die
bezoeking was snel
voorbij.
Vier weken ontspannen
en genieten, wat gaat
dat snel. Op zo'n
camping als waar wij
waren, is het genot
enorm. Dank aan de
mensen van Oázis
Tanya Camping die
ons ook dit jaar weer
met
open
armen
ontvingen en ons ook
weer goed verzorgden.

DK
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Familiedag in Woerden
Op zondag 4 mei werd voor de tweede keer de
Familiedag georganiseerd. De dag was bedoeld
voor iedereen met een heeler of een look-alike.
De opkomst was meer dan voortreffelijk. Er
waren bijna 30 honden met hun begeleiders. Er
was zelfs een deelnemer uit Duitsland en ook
een voormalig lid gaf acte de présence. Al deze
mensen konden genieten van een heerlijke dag.

Zij konden deelnemen aan allerlei activiteiten en
spelletjes. Zo kon men zijn hond laten
bespreken door een keurmeester, een foto laten
maken door een professionele hondenfotograaf,
meedoen met onderdelen in behendigheid en
last but not least: deelnemen aan de heeler-run.
Bijna alle honden waren blanco, of vrijwel
blanco, ten aanzien van de behendigheid.
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Iedereen kon zien dat de wel getrainde honden
enorm
enthousiast
reageerden
op
de
verschillende onderdelen. De ongetrainde
honden moesten even wennen, maar vrijwel alle
honden pakten het snel op en werden snel
enthousiast. Of het nu de tunnel was of de
catwalk, na de eerste keer ging het meestal heel
erg snel erg goed.

De heeler-run is geïnspireerd op de
marmottenbaan. Het vormt de afsluitende
activiteit van de Familiedag. Bij de Heelerbar is
het de bedoeling dat de honden door hun
eigenaren langs obstakels geloodst worden en
dan de punten verdienen met het kiezen van
een poortje. De honden streden om de punten
en uiteindelijk waren er twee winnaars: Guus en
Fips.
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Jeugdklasse teven
Clogmills mrs Pawkins
Typischer Kopf und Ausdruck. Sehr guter
Unterlinie. Ebene Rücken mit sehr guten
Rückensitz. Sehr gute Winkelungen. Typisches
Gangwerk. Hinten etwas eng mit wenig Schub.
1 U, CAC, BoB

KV Rijnland, Hazerswoude
Keurmeester: Jan de Gids
Aan het einde van de dag was er voor de
mensen nog een snack-party. Ook dit had het
team van de KV Woerden onder leiding van
Ricky goed verzorgd. Bij dit samenzijn kregen
we duidelijk te horen dat de deelnemers er erg
van genoten hadden. Een teken om deze
activiteit er vooralsnog in te houden.
Onze dank gaat uit naar het team van de KV
Woerden en naar Maud Velders die zeer veel
foto's heeft gemaakt. U kunt ze bekijken, en
uiteraard bestellen, op www.oypo.nl. De albums
kunt u vinden als u in de zoekfunctie
"Lancashire heeler" invult.

DK

Babyklasse teven
Sukelyas Dawn to Dusk Birdie
5 maanden oud. Leuke vrije pup. Rastypisch
hoofd. Mooi oortje. Goed oog. Gebit wisselt.
Mooi lichaam. Prima vacht en aftekeningen.
Duimafdruk mocht duidelijker zijn. Gangwerk
passend bij de leeftijd.
1 veelbelovend, Beste Baby

Sukelyas Diva’s Daisy
5 maanden oud, lief, een beetje verlegen meisje.
Leuk hoofd. Donker oog. Goed oor, kruisgebit.
Wat lang in lichaam. Harde vacht. Mist
duimafdruk in de aftekening.
3 weinig belovend

Sukelyas Calliope
Vijf maanden oud. Leuk type maar wel flink.
Goed hoofd. Slap oor. Goed gebouwd. Correct
lichaam. Mooie vacht. Goede aftekeningen.
Moet nog wennen aan de ring maar is wel
vriendelijk.
2 veelbelovend

tentoonstellingsuitslagen

De Kempen, Eindhoven
Keurmeester: hr. Grüttner
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Jeugdklasse teven

Zeer rastypisch temperament.
e
1 Uitmuntend, CAC, BoB (7 in de groep)

Marmalade’s Lydia Black
12 maanden oude teef, die zich niet vrij
gedraagt. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en
gebit. Passend bone. Vacht volop in de
verharing. Zag graag wat meer stuwkracht
tijdens het gaan.
2 ZG

Clogmills mrs Pawkins
Verslag niet ontvangen
1 U, CAC, BoB

KC Utrecht
Keurmeester: mevr. Anne-Marie Beenen

Babyklasse teven
Sukelyas Calliope
6 maanden. Vrouwelijk totaalbeeld, mooi
gevormd hoofd. Prima expressie. Mooi donker
oog. Prima, krachtig gebit. Moet oortjes nog
actiever stellen. Voldoende gehoekt. Goede
lichaamsverhoudingen. Prima vacht met mooi
donker tan en duidelijke thumbmarks. Kan vlot
gaan. Is nog onwennig in deze situatie.
1 Veelbelovend, Beste Baby

Jeugdklasse teven

Tussenklasse reuen
Clogmills mrs Pawkins
Bob of the Seven Hill Country
20 maanden, jeugdige maar al goed ontwikkelde
jonge reu. Mooi gevormd hoofd met attente
expressie. Goede schedel en voorsnuit. Goed
geplaatst en gedragen oor. Goed oog, oor en
gebit.
Mooie
lichaamsverhoudingen
en
hoekingen. Prima stevige lendenen. Prima
vacht. Heeft mooie thumbmarks. Gaat zeer vlot.
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11 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, hoofd van
goede verhoudingen met mooie schedel en
voorsnuit. Mooi oog en prima aangezet en
gedragen oor. Krachtig gebit. Mooie
lichaamsverhoudingen. Goede hoekingen.
Mooie vacht met goede brand en thumbmarks.
Vlot gangwerk. Attent ringgedrag.
1 Uitmuntend, beste teef, CAC
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Goes 20 april 2014

Goes 19 april 2014

Keurmeester K.V. Nielsen

Keurmeester C. Muldoon

Jeugdklasse teven

Jeugdklasse teven

Clogmills Mrs. Pawkins

Clogmills Mrs. Pawkins

12 months. Excellent expression. Correct ears,
skull and eyes. Very narrow underjaw. Makes
her very close to inverted canines. Short in neck.
Slightly roaching in topline. Excellent body. Little
short upperarm and straight angulated in rear.
Excellent
coat
and
color.
Excellent
temperament.
1 Zeer Goed

Lovely head, perfect ears, good teeth. Strong
neck. Good size, correct topline and tail. Good
shoulders lovely movements
1 U, CAC, BOB
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The entry form is available at our website at
www.lancashireheelerclub.nl.
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Notulen Algemene Ledenvergadering LHCN op 7 april 2013 aanvang 12.00 uur
Locatie Café – Restaurant ’t Hilletje, De Brink 5, 3775 KP Kootwijk
Aanwezig: Lydia Erhart (voorzitter), Hannie Warendorf (secretaris), Dick Koster (bestuurslid en
penningmeester a.i.), Wendy Annijas (bestuurslid), Erik van Tienhoven, Roelie Brinks, Marinus Smegen
(introducée)
1. Opening:
Lydia opent om 12.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: Godelieve de Wit, Cindy Kerssemeijer, Ed en Simone van de Haar, Erica Bakker, Loes
Mouchart, Jan de Gids, Anita Gielisse, Frans en Frida de Jong, Jan Carbo, Trudi Willems.
2 a verslag ALV 2012. Dick merkt op dat vooruit betaalde contributie in een aparte post staat. Verder zijn
er geen op- en aanmerkingen.
3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2012.
Hannie leest dit voor, Lydia geeft nog even toelichting over de caviabaan. Verder geen opmerkingen.
4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar 2012.
Dick leest het verslag voor, en zijn geen opmerkingen
5. Financieel verslag: balans en staat van baten en lasten over het jaar 2012
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.
6. Verslag kascommissie over het jaar 2012
Jean-Paul Smaal heeft vorig jaar zijn lidmaatschap beëindigd, en hierdoor ook zijn lidmaatschap van de
kascommissie. Frans de Jong heeft zich afgemeld voor de vergadering. Dick heeft de stukken niet naar
Frans gestuurd, en geen contact met hem gehad, dus zijn ze nog niet door Frans bekeken. De
vergadering geeft goedkeuring onder voorbehoud dat de kascommissie de stukken goedkeurt.
7. Benoeming kascommissie
Frans de Jong blijft nog een jaar zitten, Roelie Brinks stelt zich beschikbaar en neemt zitting in de
kascommissie.
8. Voorstel tot verlaging van de contributie met ingang van 1 januari 2014.
Het bestuur stelt voor om de contributie te verlagen naar € 20,-- per jaar.
Lydia licht toe dat, omdat wij de HH digitaal hebben, er weinig geld wordt gebruikt, en daarom komt het
voorstel om de contributie te verlagen.
Roelie Brinks vindt dat het bestuur wel de kosten moet kunnen declareren. Dick vermeldt dat de kosten
van de nieuwe secretaris wel gedeclareerd gaan worden. Iedereen is voor de contributieverlaging.
9. Begroting
Dick merkt op dat de contributie voor de KvK er niet meer is.
10. Vooruitblik activiteiten
Vanmiddag is al de eerste activiteit, een wandeling.
De Kampioenschapsclubmatch staat gepland voor 23 juni.
Familiedag komt in september, datum is nog niet gepland.
11. Aanpassing Rasspecifiek Fokreglement naar Verenigingsspecifiek Fokreglement (VFR) volgens het
format van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (bijlage volgt uiterlijk 16 maart
a.s.)
Lydia geeft uitleg.
Hannie vraagt waarom bij 3.2 PRA er niet op de lijst staat. Dit zal nog worden toegevoegd, Dick gaat de
verandering toepassen.
De vergadering gaat akkoord met het nieuwe VFR en het kan dus na akkoord van de Raad v. Beheer
(onder voorbehoud van inhoudelijke wijzigingen) in werking treden.
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12. Bestuursverkiezing:
a. de secretaris, Hannie Warendorf, is aftredend en stelt niet zich herkiesbaar. De positie is
vacant.
Dhr. Jan Carbo heeft aangegeven deze post te willen vervullen. Lydia bedankt Hannie met een mooi
boeket bloemen en is blij dat zij het kcm secretariaat dit jaar blijft doen.
Jan Carbo (helaas afwezig door ziekte) wordt benoemd.
b. het bestuurslid belast met website en ledenadministratie, Wendy Annijas, is aftredend en
stelt zich herkiesbaar.
c. de positie van penningmeester is vacant, en dat blijft zo.
13. Rondvraag
Dhr. Smegen merkt op dat de HH erg groot van formaat is, dit komt door de foto’s. Dick gaat er naar
kijken hoe dat anders kan.
Dhr. Smegen vraagt hoeveel leden er zijn met een Heeler. Dit zijn er ongeveer 17 volgens Hannie.
Dick vraagt zich af of er niet een extra bestuurslid moet komen voor hondensport en stamboomloze
Heelers.
14. Sluiting
Om 13.30 sluit Lydia de vergadering.
Notulist Hannie Warendorf
Den Haag, 8 april 2013
De voorzitter:

Lydia Erhart
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Notulen Algemene Ledenvergadering LHCN op 17 april 2014 aanvang 20:00 uur
Locatie Café – Dorpshuis De Krooshof, Sidewende 1-3, 4122 CX Zijderveld
Aanwezig: Lydia Erhart (voorzitter), Dick Koster (bestuurslid en penningmeester a.i.) Wendy Annijas
(bestuurslid), Jan Carbo (secretaris), Adri de Wit-v. Ziel, Luuk Buurma.
Afwezig mkg: Loes Mouchart, Hannie Warendorf, Trudi Willems, Erik van Tienhoven.
1. Opening:
Lydia opent om 20:05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
Het VerenigingsFokReglement (VFR) is definitief goedgekeurd door de Raad v. Beheer. Lydia merkt nog
op dat ze het een “gemiste kans” vindt dat de Raad niet gekozen heeft voor een
RasspecifiekFokReglement, omdat er nu verschillen kunnen gaan optreden per ras waar er voor een ras
meerdere verenigingen zijn.
3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2013
Helaas staan de notulen van de ALV 2013 niet geagendeerd. Deze kunnen dus niet worden behandeld
en dit zal dus op de ALV van 2015 alsnog gebeuren.
Het jaarverslag van het bestuur wordt akkoord bevonden. Lydia dankt de opstellers.
4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar 2013
Deze heeft in de TheHeelerHerald (THH) gepubliceerd gestaan en geeft geen aanleiding voor vragen.
5. Jaarverslag redactie
Het verslag heeft in THH gestaan. Dick zegt dat er een rubriek is geweest genaamd “Golden Oldies”.
Deze is er niet meer en hij vraagt of er interesse zou zijn als deze terug komt. Adri merkt op dat zij als lid
het leuk zou vinden. Lydia stelt voor eerst aan de keurmeesters te vragen wat zij hiervan vinden.
Uiteindelijk zullen zij de beoordelingen moeten maken. Dick zegt dat de keurmeesters de foto’s altijd leuk
vinden.
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Lydia dankt Dick en Trudi voor hun werk voor het cluborgaan.
6. Financieel verslag over het jaar 2013
Dick behandelt het jaarverslag wat ook in THH is gepubliceerd. Hij merkt ten aanzien van de cijfers op dat
het resultaat van de clubmatch neutraal geweest is. Het jaarresultaat is positief en het is opmerkelijk dat
we als kleine vereniging in staat blijken een reserve op te bouwen. Er zijn geen vragen en dus wordt het
financieel jaarverslag akkoord bevonden. De voorzitter dankt de penningmeester.
7. Verslag kascommissie over het jaar 2013
Roelie Brinks en Frans de Jong waren dit jaar de kascommissie. Roelie heeft laten weten dat de
kascommissie akkoord was. Er is echter nog geen officieel document. Dick zal hier nog naar vragen.
Vooruitlopend op deze schriftelijke verklaring stelt de voorzitter voor de penningmeester te dechargeren.
Ze stelt wel voor het verslag van de kascommissie in THH te publiceren. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
8. Benoeming kascommissie
Roelie Brinks zal het komend jaar nog in de kascommissie zitten. Adri de Wit-van Ziel is bereid als
tweede persoon in deze commissie plaats te nemen.
9. Begroting
De begroting is voor het grootste deel al tijdens de behandeling van het financieel verslag doorgenomen.
Er zijn geen bijzondere zaken die extra aandacht behoeven. De begroting wordt goedgekeurd.
10. Vooruitblik activiteiten
Naast de clubmatch in september is er als eerstkomende activiteit de familiedag welke met een borrel
wordt afgesloten. Er zijn reeds een aantal inschrijvingen. Vooral uit het buitenland kwam de vraag weer
een Kampioens Clubmatch te organiseren. De KCM is gekoppeld aan de show in Rotterdam waar de
herdershonden op zondag gekeurd worden. Dit jaar wordt in Rotterdam de titel Benelux Winner
vergeven.
Er zal bij de Raad nagevraagd moeten worden of ons ras (als niet FCI erkend) in België gekeurd kan/mag
worden. Lydia zal dit aan John Wauben voor leggen.
11. Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten voor de bestuursfunctie waarvoor wij Dick Koster hebben voorgedragen.
Lydia stelt voor Dick Koster bij acclamatie te benoemen. De vergadering gaat akkoord.
Dick Koster nam de functie van penningmeester waar. Het bestuur draagt nu Luuk Buurma voor als
nieuwe penningmeester. Ook hij wordt bij acclamatie verkozen.
Lydia heet hen beide welkom. Ze bedankt Dick voor zijn werk het afgelopen jaar en overhandigt hem als
dank een alcoholische versnapering; ze dankt Luuk voor zijn bereidwilligheid de functie van
penningmeester op zich te nemen.
12. Rondvraag
Er zijn geen algemene rondvragen gesteld. Wel vraagt Dick aan Adri of ze mee wil doen in het
organiseren van activiteiten. Adri antwoord positief en Wendy zegt wel met Adri om de tafel te gaan.
13. Sluiting
Om 21:00 sluit Lydia de vergadering.
Ze heropent de vergadering nog een keer om op te merken dat de vereniging zijn eerste lustrum in dit
jaar zal vieren. Ze dankt de aanwezigen voor hun inbreng en presenteert hiervoor een paar presentjes.
Vervolgens sluit ze de vergadering definitief.
De voorzitter:

De secretaris:

Lydia Erhart

Jan Carbo
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English Summary

The Family Day was a major event this year.
Most litters from the last few years were well
represented during this day. Almost 30 Heelers
were present with their owners. We also invited
a professional photographer to take pictures. I
know how hard it is to make a picture, so
Maud Velders probably filled in a major desire:
a good, sharp picture of someone’s dog. Hearing
and reading the responses, everyone had a
fantastic time.
Another major event is coming up: the
Championship show. This offers a great chance
to every heeler owner abroad, as there is not
only the championship show, but also the
International show in Rotterdam, where you
can not only win a CAC, but also a title
(Benelux Winner) AND a Crufts qualification.
Well, what stops you from entering your
dog??????
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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 (and can win a qualification for
Crufts). 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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INSCHRIJFFORMULIER
Voor de kampioenschapsclubmatch van de Lancashire Heeler Club Nederland
Te houden op 6 september 2014 op het terrein van de kynologenvereniging Woerden, Waardsedijk 50,
3448 HV Woerden
Keurmeester: mevr. L Mouchart-Kleingeld
1.
Babyklasse
4 - 6 maanden
2.
Puppyklasse
6 - 9 maanden
3.
Openklasse
Vanaf 15 maanden
4.
Tussenklasse
15 - 24 maanden
5.
Jeugdklasse
9 - 18 maanden
6.
Fokkersklasse
Minimaal 9 maanden en gefokt door exposant
7. *
Kampioensklasse
Insturen kopie kampioenschapsdiploma verplicht
8.
Veteranenklasse
Vanaf 8 jaar
9. **
Fokkerijklasse
Minimaal 3, maximaal 5 honden van dezelfde fokker, evt. van meerdere eigenaren.
10. **
Koppelklasse
Reu en teef van dezelfde eigenaar
11. **
Nakomelingenklasse
Reu of teef met 3 tot 5 nakomelingen uit de eerste generatie
* Kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
** Alle deelnemende honden dienen ingeschreven te zijn in één van de klassen 1 t/m 8.
U bespaart ons veel moeite als u het formulier duidelijk en volledig invult; neem, zo nodig, de stamboom erbij.
Aanvang van de keuringen: 11.00 uur

Naam van de hond:
Titel(s):
Geboortedatum:

Stamboeknummer:

Inschrijving in klasse: ___

Extra inschrijving in klasse 9, 10 of 11:
Klasse: ___________

Reu/Teef

Vader:
Moeder:
Fokker:
Eigenaar:

E-mail:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Inschrijfgeld:
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 5,00 per groep
Het totaalbedrag is overgemaakt op
rekeningnummer (IBAN) NL46INGB0006017945
BIC INGBNL2A
t.n.v. Lancashire Heeler Club Nederland
onder vermelding van “KCM 2014”

voor de eerste hond (incl. catalogus)
voor de tweede hond
vanaf de derde hond
puppies (babyklasse & puppyklasse)
Fokkerijklasse, koppelklasse en nakomelingenklasse
Inschrijfgeld voor
eerste hond

€ __________

Inschrijfgeld voor
tweede hond

€ __________

Inschrijfgeld voor
derde en volgende
hond(en)

€ __________

Inschrijfgeld voor klasse
9,10 of 11

€ __________

Totaal:

€ __________
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Toelichting en voorwaarden
1. Op deze kampioensclubmatch wordt aan de beste van het ras de titel “Clubwinnaar 2014” toegekend.
Het, door de beste reu en beste teef, behaalde CAC telt dubbel voor de Nederlandse Kampioenstitel,
mits er een voldoende deelname is (20 inschrijvingen en tenminste 16 honden aanwezig). In dat geval
ontvangt de reservekampioen een enkel CAC. Bij minder inschrijvingen wordt een enkel
kampioenschap toegekend aan beste reu en teef.
2. De inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond(en)
gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor
er gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het
bijzonder te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien deze
omstandigheden zich voor de kampioenschapsclubmatch mochten voordoen.
3. De inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen en
statuten van het reglement van de Raad van Beheer en van de kampioenschapsclubmatch en zich
verplicht het inschrijfgeld te zullen voldoen.
4. De inzender verklaart ermee akkoord te gaan dat foto's die tijdens de kampioenschapsclubmatch
gemaakt zijn, door de LHCN voor publicatie gebruikt kunnen worden.
5. Gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen, alsmede zichtbaar dragende teven zullen niet
worden toegelaten. Geldige entpas verplicht.
7. Van alle honden die aanwezig zijn op de kampioenschapsclubmatch (ook die niet meedoen aan
de match) moet het inentingsboekje meegenomen worden. Bij de ingang kan dit worden
gecontroleerd.
Datum:

Handtekening:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Dit formulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 16 augustus 2014 zenden aan:
Jan Carbo
Groeneveltstraat 29
3882 XC Putten
Telefoon
(00-31)(0)341-351360
E-mail: secretaris@lancashireheelerclub.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

□ Ik neem met

__ personen deel aan de barbecue (€13 per volwassene en €10 per
kind) na afloop van de clubmatch; ik heb het verschuldigde bedrag à (€ ___)
overgemaakt op de rekening van de LHCN:

NL46INGB0006017945
BIC INGBNL2A
t.n.v. Lancashire Heeler Club Nederland
onder vermelding van Barbeque
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