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Van de voorzitter
Beste mensen,
Om het huis waait een oosterstorm, de
gevoelstemperatuur is -15 graden. Het is
nauwelijks voor te stellen dat we half april in
ongeveer 30 graden zitten, op vakantie bij
vrienden in het Verre Oosten. Het verschil kan
haast niet groter zijn.
Voor Penny en James (inmiddels Nederlands
kampioen, wat ben ik trots op hem!) wordt het
weer een nieuwe ervaring. Ze gaan samen in
pension bij voor mij oude
bekenden en ik hoop dat
dat voor hen - individueel
en samen - weer een
leerzame ervaring zal zijn.
James is van zijn twee
eerdere
"jeugdkamp"
vakanties erg opgeknapt.
Na de vakantie wordt het
meteen aanpoten omdat
we in de eerste helft van
juni gaan verhuizen; ja
inderdaad, alweer.
Het bestuur is er trots op in
dit jaar van de officiële
aansluiting bij de Raad van
Beheer
een
heuse
kampioenschapsclubmatc
h te kunnen organiseren.
We hopen een voor ons
ras mooie inschrijving te
realiseren.
Aan
de
keurmeester kan het niet liggen, want dat is de
heer John Wauben, van wie we weten dat hij
ons ras en onze vereniging een zeer warm hart
toedraagt. Hij heeft de Heelers al diverse malen
in binnen- en buitenland gekeurd. Er is zelfs al
belangstelling uit het buitenland om op onze
show in te schrijven. Deze wordt gehouden op
23 juni a.s. vanaf 13.00 uur op het terrein van
KV Woerden, centraal gelegen in het land. Voor
meer informatie verwijs ik u graag naar onze
website: www.lancashireheelerclub.nl .
Omdat er in de jaren voor de oprichting van
onze vereniging en erkenning van het ras in
Nederland al een aantal Heelers zonder
stamboom is gefokt, vinden wij het een goed
idee om deze honden eens in het zonnetje te
zetten.
Op
dezelfde
dag
als
de
kampioenschapsclubmatch wordt in de ochtend
een wedstrijd gehouden voor stamboomloze
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Heelers en look-alikes. Dus ook als u denkt dat
u een Heeler heeft maar daarover nog twijfels
heeft, kunt u meedoen. Daarbij wordt gekeken
naar bv. de mooiste oortjes, de fraaist gedragen
staart, het best ontwikkelde lichaam, de mooiste
ogen, de leukste kwispel enz., waarvoor prijzen
beschikbaar zijn. De keuring wordt gedaan door
Hannie Warendorf, die nu gespannen in
afwachting is of ze binnenkort weer een zoon
van haar beroemde Heeler Herbie in haar roedel
kan opnemen. Ook zij weet dus waar ze het
over heeft! U kunt zich bij haar aanmelden, op
hetzelfde adres dat gebruikt wordt voor het
inschrijfformulier voor de clubmatch.
Tenslotte hoop ik dat u op 7 april a.s. in ieder
geval meeloopt op onze wandeling vanaf caferestaurant 't Hilletje in Kootwijk en het zou

natuurlijk helemaal fijn zijn, als u aanwezig bent
op onze algemene ledenvergadering. Deze
wordt op dezelfde dag en locatie gehouden,
voorafgaand aan de wandeling.
Graag tot ziens!

Lydia Erhart
voorzitter
Dear members,
We have now for days on end been facing a
hurricane coming from the east, it feels as if it is
freezing 15 degrees Celsius. It is almost beyond
imagination that my husband and I shall be
enjoying temperatures of 30 degrees Celsius by
the middle of April, holidaying with friends living
in the Far East. The difference could hardly be
bigger.
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Penny and James - he is now a full Dutch
champion and I am so proud of him! - are about
to undergo a new experience. Together they are
going to a boarding kennel where most of the
dogs live inside with the family. I hope this will
be an educational experience for them. James
developed very well during the two earlier
holiday camps with Dick and Trudi.
Immediately after our holiday we shall be very
busy because we are going to move house early
in June; yes, indeed, on the move again.
The committee is very proud to announce our
first championship club show in this first year of
being an official member of the Dutch Raad van
Beheer (Kennel Club). We hope to present an
exceptional entry for our judge, Mr. John
Wauben. He is known for his very warm support

of the Heeler and our club and has already
judged Lancashire Heelers several times in the
Netherlands and abroad. We know that foreign
exhibitors are interested in entering for this show
and our foreign members will be made very
welcome on June 23, next. The show will start at
01.00 p.m.. Further information is and will be
published on our website:
www.lancashireheelerclub.nl.
Before the foundation of our club in 2009 and
recognition of the breed in the Netherlands,
quite a few Heelers had already been bred,
some with pedigrees but most without. We
thought it a good idea to give them the
opportunity to show themselves. In the morning
of the day of the championship club show (11.00
a.m.) we shall have a competition for Heelers
without pedigrees or
look-alikes.
Judging
will be done by Ms.
Hannie Warendorf and
she will be looking for
the nicest ears, best
carried
tails,
best
developed
bodies,
most beautiful eyes,
best wagging tail etc.
for which fun prizes
will be made available.
She too knows what
she is talking about!
The famous Heeler
Herbie belonged to
Hannie and she is now
hoping to welcome a
son of Herbies in her
pack. So if you think
you have a Lancashire
Heeler, don't hesitate
to bring him or her with
you to the show. In
that case please notify
Hannie Warendorf in
advance
at
the
address mentioned on
the entry form for the
championship
club
show.
We
are
looking
forward to meeting you
and your dog(s) at our
show on June 23,
next.

Lydia Erhart
chairperson
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Algemene Ledenvergadering
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Warendorf, is aftredend en stelt
zich niet herkiesbaar; Het
bestuur stelt de heer Jan Carbo
voor als kandidaat. Er zijn geen
tegenkandidaten aangemeld.
Elders in het blad staat een
korte introductie.
b. het bestuurslid belast met
website en ledenadministratie,
Wendy Annijas, is aftredend en
stelt zich herkiesbaar.
c. de positie van penningmeester
is vacant .

Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering LHCN op
7 april 2013 in Hotel-Café-Restaurant ’t Hilletje
de Brink 5, 3775 KP Kootwijk vanaf 12.00 uur
(website: www.hilletje.nl)
Na afloop van de vergadering, vanaf 14.00 uur
organiseren wij een wandeling met ’t Hilletje als
startpunt
1. Opening

13. Rondvraag

2. Ingekomen stukken en mededelingen

14. Sluiting

3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2012

Nieuw VerenigingsFokreglement

4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar
2012
5. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over het jaar 2012
6. Verslag kascommissie over het jaar 2012

Met de aansluiting bij de vereniging Raad van
Beheer heeft de LHCN de verplichting om het
verenigingsfokreglement (VFR) in te voeren. In
de nieuwe structuur zijn enkele algemene zaken
geregeld in het Kynologisch Reglement, en
moeten rasspecifieke elementen in het VFR
worden vastgelegd. Hierin heeft de vereniging
niet de volledige vrijheid: vele zaken die het

7. Benoeming
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.
9. Begroting
10. Vooruitblik activiteiten
11. Aanpassing
Rasspecifiek
Fokreglement naar
Verenigingsspecifiek
Fokreglement volgens
het format van de Raad
van Beheer op
Kynologisch Gebied in
Nederland (zie het bij
de verzending van het
clubblad gevoegde
aanhangsel)
12. Bestuursverkiezing:
a. de
secretaris,
Hannie
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welzijn betreffen worden standaard aan alle
verenigingen opgelegd.
We hebben
daarom
ons
fokreglement
aangepast. Heel veel veranderingen heeft dit
niet tot gevolg. Soms zijn formuleringen wat
anders, of is de tekst wat vereenvoudigd.
Op twee punten stellen we wel een echte
wijziging voor, namelijk ten aanzien van
patellaluxatie en de potentiële sancties. In het
oude reglement werd het testen op patellaluxatie
vrijblijvend geadviseerd. In het nieuwe
fokreglement wordt de screening verplicht
gesteld en is er ook een minimum beoordeling
een vereiste. De normen zijn in lijn met de
reglementen van zusterverenigingen in het
buitenland, voor zover die tenminste
iets
reglementeren ten aanzien van patellaluxatie.
Verder hebben we wat sancties geformuleerd
die zouden kunnen worden opgelegd bij
overtreding van het reglement.
Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden
kennis kunnen nemen van het voorstel zoals dat
aan de ALV zal worden aangeboden en nodigt u
uit om uw bijdrage te leveren tijdens de ALV.
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Jaarverslag fokkerij 2012
Beste leden,

Voor het eerst is er enige activiteit te melden op
het fokkerijfront. Nadat eerst in het voorjaar een
teefje weer leeg bleef, werden twee dekkingen
aangekondigd die uiteindelijk beide tot een nest
leidden. Helaas was er bij een nest sprake van
een ernstige overtreding van het fokreglement.
Nadat eerst heel laat dispensatie ten aanzien
van de leeftijd van de reu was aangevraagd (die
verleend is door het bestuur), bleek dat er geen
geldige oogtesten voorhanden waren ten tijde
van de dekking. Om deze reden heeft het
bestuur zich gedistantieerd van dit nest en de
ontstane situatie en het besluit gepubliceerd in
The Heeler Herald 2012-2.

Hebt u uw contributie al
betaald?
Zo nee, dan wil ik u
vragen dat snel te doen.
Bij voorbaar dank!
5

Misschien hebt ook u opgemerkt, dat bij de
tentoonstellingsuitslagen bij sommige honden
het keurverslag ontbreekt en hebt u zich
afgevraagd wat hiervoor de reden is. Wel, de
reden is, dat we deze verslagen gewoonweg
niet toegestuurd krijgen, omdat de eigenaar om
een of andere reden niet wil dat ze gepubliceerd
worden. Maar zodra de aansluiting van de
LHCN bij de Raad van Beheer afgerond is,
zullen we de verslagen door de Raad
automatisch toegestuurd krijgen. We hebben
het voornemen om ze dan weer te publiceren.
Trudi Willems en Dick Koster

Show buzzzzz

Gelukkig voldeed het tweede nest van de kennel
of the Seven Hills Country wel aan alle vereisten
en konden we vol trots het eerste nest dat onder
auspiciën van de LHCN was gefokt,
aankondigen.

In Leiden waren we met Bogey (in de
puppyklasse) en Bangle (in de Veteranenklasse)
aanwezig. Het is zo leuk om te zien hoe een
youngster als Bogey “vrij en onverveerd” de
showwereld tegemoet treedt. Hij toonde zich
arttent en gretig en liep volgens de keurmeester
“parmantig” door de ring.

We hopen dat in 2013 meer nesten zullen
worden geboren, maar vooral dat ze zullen
worden gefokt in lijn met het dan geldende RvBverenigingsfokreglement zoals dat in 2013 zal
gaan gelden.
Dick Koster

Jaarverslag redactie
Beste leden,
In 2012 zijn we erin geslaagd bijna 60 pagina’s
leesvoer voor u samen te stellen. Trekken we
daar de covers en de inhoudsopgaven af, dan
blijven er nog altijd meer dan 50 over. We hopen
dat u aan het lezen evenveel plezier hebt
beleefd als wij aan het samenstellen ervan. We
zijn u dankbaar voor reacties en bijdragen in het
afgelopen jaar. De reacties die we kregen
motiveren ons om op de ingeslagen weg door te
gaan. En de bijdragen in de vorm van een
verhaal of foto’s zijn altijd van harte welkom.
Het afgelopen jaar is één rubriek een beetje in
de vergetelheid geraakt, namelijk Golden Oldies.
De reden was dat we eigenlijk steeds al wel
voldoende kopij hadden en we ons kruit droog
wilden houden voor de volgende uitgave. Omdat
the Heeler Herald eigenlijk steeds wel weer
“volliep”, denken we dat we deze rubriek toch
weer een keer kunnen oppakken zonder
rekening te houden met de toekomstige bladen.
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En als ik dan kijk naar Bangle: met haar 13 jaar
heeft die er nog altijd zin in….. tenminste, met
Wendy. Ik stond even met haar in de
voorkeurring omdat Wendy met Bogey bij de
beste puppen in de erering stond. En meteen
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merk ik dat Bangle mij veel minder spannend
vindt dan Wendy en dus de uitstraling mist die
ze normaal tentoonspreidt. Op het moment dat
Wendy Bangle weer overnam, zag ik die
sprankeling meteen weer terugkomen. Het is
duidelijk: ik moet me niet met showen bemoeien.
Als je dan zo rondloopt, hoor je af en toe leuke
opmerkingen. Zo was ik met Bangle even langs
de voorkeurring aan het lopen, toen ik een dame
naast me met Ierse wolfhonden hoorde zeggen,
wijzend op Bogey: “Ik vind ze zo leuk, die
Lancashire Heelers”. Dat verbroedert, dus ik zei
meteen: “Ik ook”. Pas toen zag ze Bangle.
We raakten aan de praat en ze vertelde dat als
ze geen Ierse wolfhonden meer zou kunnen
hebben, dat ze dan zeker een Lancashire
Heeler zou nemen. Nu is het voor mij de vraag
wat meer hond is, een Heeler of een Ierse
wolfhond, maar het ontbrak me even aan de tijd
om die discussie, die trouwens waarschijnlijk in
een patstelling zou eindigen, aan te gaan.
Eenmaal in de ring met Bangle werd ik, zoals
net al gezegd, overduidelijk met mijn neus op de
feiten gedrukt: Bangle vindt mij maar een matige
handler, lees: koekjesuitdeler. Wel reageerde de
keurmeester gecharmeerd op de 13-jarige
Bangle. Ik ben het met haar eens: oudjes zijn
charmant. Net een tikkeltje eigenwijs en
tegelijkertijd softies en charmeurs.
Nu hoor ik een paar van u denken: moet dat
nou, die oudjes zo door de ring slepen. Nou, laat
ik u verzekeren: de veteranen die er zijn, vinden
het prachtig. Kijk zelf maar hoe Bangletje het
deed daar in het Planetarium op de volgende
link:

http://www.youtube.com/watch?v=_61o5M
_FemY
DK

Wandeling op 7 april!!
Aansluitend aan de ALV zullen we gaan
wandelen in de omgeving van Kootwijk.
Vertrekpunt is het Hotel-Café-Restaurant ’t
Hilletje. In dit rustieke etablissement zal eerst de
jaarvergadering plaatsvinden.
Daarna kunnen we er wat eten of drinken. Vanaf
een uur of 2 zullen we in de omgeving gaan
wandelen.
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Kampioenschapsclubmatch

Nu de LHCN erkend is door de Raad van
Beheer krijgen we de mogelijkheid om onze
eerste
Kampioenschapsclubmatch
te
organiseren. Op 23 juni zal die plaatsvinden op
het terrein van de Kynologenvereniging
Woerden. Alle geregistreerde honden kunnen
hiervoor opgegeven worden. Het maakt dus niet
uit of uw hond ooit in het Voorlopig Register is
ingeschreven of in het NHSB. Dus doe mee aan
deze eerste kampioenschapsclubmatch, het is
maar één keer de eerste keer!!!!!
Dat betekent dat niet-geregistreerde Heelers
hieraan niet mee kunnen doen, maar die hebben
we zeker niet vergeten. Niet alleen zijn ze van
harte welkom als toeschouwer met hun baasjes
op de clubmatch, ze zijn meer dan welkom
voorafgaand aan de clubmatch op de
Bijna/Bijna-helemaal show die voorafgaat aan
de clubmatch.
En als u niet kunt wachten: op de wandeling op
7 april in Kootwijk zien we u meer dan graag
deelnemen. Bovendien is er op de Family Day in
september (waarvoor nog geen datum is geprikt)
weer volop aandacht en ruimte voor onze
stamboomloze Heelers en look-alikes!
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We besluiten de kampioenschapsclubmatch met
een barbecue.
Het inschrijfformulier (waarop u zich ook kunt
aanmelden voor de barbecue) kunt u
downloaden
van
de
site
www.lancashireheelerclub.nl of het bijgevoegde
formulier gebruiken dat in dit blad is bijgevoegd.

Open klasse reuen
Foxthyme James Bond (James), EJW11,
NJK, W12
Two years male, correct size, good head and
teeth, correct length of legs, good topline and
tail. I would like better rear movement.
1 Very Good

Tussenklasse reuen
Tentoonstellingsuitslagen

Bellsmond Dancing Shadow in Traqdean
(Jackson)
1 Excellent, BoB

Eindhoven, de Kempen

Tussenklasse teven

Keurmeester: mrs C. Muldoon (Ier)

Puppyklasse reuen
Bob of the Seven Hill Country (Bogey)
Lovely size, correct colour, good teeth, moved
well, lovely head and expression, correct length
of legs.
Very promising
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Bellsmond Kindred Spirit (Lynne)
Good dark eyes, nice head and expression,
good front and shoulders, rear movement needs
to improve. Handled well.
1 Very Good

Groningen, Martini Dog show
Keurmeester: mevr. M. ten Cate
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door de ring.
1 U, res. CAC

Open klasse reuen
Foxthyme James Bond (James), EJW11,
NJK, W12
2 ½ jaar, uitmuntend type. Goed overall in
balans. Mooi hoofd, goede snuit/schedel
verhouding (1:1). Voldoende parallel. Goed
gedragen oor. Mooi donker amandelvormig oog.
Goede voorborst, goede hoeking, passend
bone. Goede lichaamslengte, goed gehoekt
achter. In gangen gecoördineerd. Loopt een
fractie ondergeschoven. Mist daarom wat
stuwing. Temperament: zou graag wat zekerder
zien.
1 Uitmuntend, CAC, BoB
Hiermee is James Nederlands
geworden. Van harte gefeliciteerd!

Kampioen

Introductie Jan Carbo

Ik ben Jan Carbo en ik ben 57 jaar oud. Door
mijn ziekte en de bijbehorende behandelingen
ben ik buiten het arbeidsproces gekomen. Ik heb
dus “wat tijd te vullen”, al is het met kleine
klusjes waar geen tijdsdruk op zit en die ik
gesnipperd kan doen.
Zo ben ik in een aantal verenigingen
administratief
aan
het
spelen
(ledenadministratie, penningmeester) om zo

Leiden, show KV Rijnland
Keurmeester: mevr. A-M. BeenenSluijters

Puppyklasse reuen
Bob of the Seven Hills Country
(Bogey)
8 Maanden. Prima rasbeeld.
Enthousiast en attent. Mooi
gevormd hoofd, goed gestelde
oortjes. Prima gebit.
Goed
gehoekt voor en achter met goed
ontwikkelde voorborst. Draait
voorvoetjes tikkeltje uit. Toont
duimpjes. Fraaie boven- en
onderbelijning. Goed ontwikkelde
achterhand. Prima vacht en
staartdracht. Gaat parmantig door
de ring.
1 VB, Beste Pup

Open klasse teven
Traqdean d’Unice
1 U, BoB

Veteranenklasse teven
Sukelyas
Bangle,
EVW11, VW11/12

NVK,

13 jaar en nog zeer attent en in
prima conditie. Mooi hoofd, mooi
donker oog. Actief oortje en nog
prima gebit. Goede hoekingen en
lichaamsverhoudingen met rechte
rugbelijning. Gaat nog zeer actief
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tijdsinvulling en maatschappelijke betrokkenheid
te houden. Één van die verenigingen is de
Kuvasz Vereniging Nederland, waar ik reeds
een aantal jaren als secretaris werk.
Nu is mij de vraag gesteld of ik iets voor de
LHCN kan betekenen. Ik heb daar wel over
moeten nadenken, maar uiteindelijk heb ik
toegestemd om het secretariaat op me te
nemen.
Jan Carbo

English summary

In this edition the general assembly is a major
subject, as is the Championship show in June.
Your interest in the general assembly is
probably low, but there is an important subject: a
new breeding regulation. As a member of the
Dutch Kennel Club we have to adapt our rules to
the national template. The rules will be a bit
expanded as the committee proposes to
introduce patella luxation as a new selection
issue. The Finnish breeding rules have
functioned as a kind of template.
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We will also elect a new secretary as Hannie
announced to retire from the committee.
But the Championship show is probably a more
important subject for you, I suppose, of more: as
I hope. It is our first show ever and there are

Miss
Marple Challenge Trophy and
the title Club Winner 2013 for the BiS,
and the Elo Cup for the Best Veteran. But
interesting prizes to win. There is the

apart from that, the winner receives a double
CAC for the Dutch Champion title. Lydia already
mentioned the judge, mr. John Wauben. His
interest and passion for the Heeler helped us
quite a lot and we are glad that we could engage
him for this show.
We really hope many of you will make the trip to
Holland and please bring your dog(s) to make
this event an unforgettable happening. So make
us happy with your attendance and your entries
for this show with the slogan:

There is only one first.
The entry form is available at our website at
www.lancashireheelerclub.nl.
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