
Op 24 februari vormt ‘De Flint’ in Amersfoort weer het decor voor de Hond van het Jaarshow.

In het kort
Datum: zondag 24 februari 2013.
Aanvang keuringen: 12.00 uur.
Locatie: ‘De Flint’, Coninckstraat 
60, 3811 WK Amersfoort.
route: www.deflint.nl/algemeen/
bereikbaarheid
Parkeren: in de garage Flintplein.
entree: € 7,50. Een kortingsbon 
van € 2,50 op: www.cynophilia.nl
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Dankzij die ‘exclusiviteit’ krijgt de 
bezoeker waar voor zijn geld. De 
top van de rashonden in Neder-
land komt voorbij. Behalve voor 
honden uit de rasgroepen 1 t/m 
10, is er ook aandacht voor de 
toppers onder de veteranen en 
de Nederlandse rassen. 
Voor de totstandkoming en de 
organisatie van deze wervelende 
show werken vier partijen samen: 

Koninklijke Nederlandse Kennel 
Club ‘Cynophilia’, Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied in Neder-
land, Eukanuba en ONZE HOND. 
Niet alleen in Nederland, maar 
over de hele wereld kunnen de 
grote kynologische evenementen 
vandaag de dag niet meer zonder 
sponsoren; de kynologie is daar 
inmiddels helemaal aan gewend 
geraakt en profiteert ervan.

honD vAn het jAAr       2012 Show
De showwereld kent door het jaar heen vaste punten: de Paasshow, 
Pinkstershow, Kerstshow en ook de Hond van het Jaar Show. Altijd 
eind februari en tegenwoordig in ‘De Flint’ in Amersfoort. En… 
inschrijven kan alleen op uitnodiging. Dat maakt de Hond van het 
Jaar Show een tikkeltje… nee, echt exclusief.
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Als Hond van het Jaar 2011 koos keurmeester mevr. P.C. Zwaartman-Pinster de 
American Akita reu Kamp. ‘Ruthdales U Cant Touch This’, van M.J.A.M. Huls en 
J. Armstrong uit Kerkrade. Reserve werd toen de Lagotto Romagnolo teef Kamp. 
‘Gleska Goody-Goody’, van K.H.J.G. van Gemert en C. Bäckman uit Vught.

rASgroeP keurmeeSterS 
1: John Wauben
2: Willemine van Deijl
3: Elly Weijenborg-Weggemans
4: Margot Kolk-van Beek
5: Ricky Lochs-Romans
6: theo Viets
7: tuus v. Adrichem Boogaert-Kwint
8: gerard Mensink
9: José Zijlmans
10: Roel van Veen-Keur
veteranen: gerard Jipping
ned. rassen: gerard Jipping
Best in Show: Wim Wellens

Licht uit, spot aan. Dankzij de catwalk is het gangwerk van de honden optimaal te zien.
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honD vAn het jAAr       2012 Show
ZEVEn DAMES - DRIE HEREn
Net als in voorgaande jaren bestaat 
het keurmeesterkorps voor honderd 
procent uit keurmeesters ‘van eigen 
bodem’. Zeven dames en drie heren 
– allen met de nodige keurervaring –
zullen de beste honden uit de tien 
rasgroepen aanwijzen. Keurmeester 
Gerard Jipping wijst daarna de Beste 
Veteraan en Beste van de Nederland-
se rassen aan. Tenslotte kiest Best in 
Show keurmeester Wim Wellens de 
Beste hond van Nederland 2012. 

FEEStELIJK
Liefhebbers zijn van harte welkom, 
op zondag 24 februari (aanvang: 
12.00 uur). Kleedt u zich ook – net 
als de keurmeesters – een beetje 
feestelijk? De entreeprijs bedraagt  
€ 7,50. Op de site van ‘Cynophilia’ 
vindt u een kortingsbon van € 2,50 
(www.cynophilia.nl/nl). 
Kreeg u geen uitnodiging en denkt 
u dat uw hond toch in aanmerking 
komt voor deze show? Mail voor 
5 februari naar: hvj@cynophilia.nl 


