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Beste lezer,   

 

Op zondag 13 oktober 2019 organiseren wij voor de tweede 

keer onze 

Veteranen & Nakomelingen dag! 

Dit is DE gelegenheid uw “Honden-familie”  

weer te ontmoeten. 

De locatie is: 

Sport en Partycentrum Jeugdland 

4851 AT Ulvenhout 

Tel.nr.: 076-5612654 

In de JF zaal 

 

De beoordelingen vinden doorlopend plaats vanaf 10.00 uur tot ca. 16.30 uur.  

Gaarne wel ruim op tijd aanwezig zijn. 

In de Veteranenklas mogen poedels vanaf 8 jaar meedoen voor de titel 

Beste veteraan 2019. 

Het maakt hierbij niet uit in welk kapsel de veteraan in de ring komt. 

Aangezien we allemaal trots zijn op onze “oudjes” verwachten we een  

enthousiaste deelname. 

 

Voor de nakomelingen doen we een oproep aan de fokkers.  

Om een goed inzicht te krijgen in ons mooie ras vragen wij fokkers met nesten die 

geboren zijn tussen 1 december 2017 en 1 december 2018 te komen! 

We willen de nesten graag zo compleet mogelijk, dus: 

de teef, bij voorkeur ALLE nakomelingen en liefst natuurlijk ook de reu. 

 

Voor de beste indruk van een nest hopen we op vader, moeder en kinderen. 

 

 



Wat kunt u verwachten?: Bij binnenkomst meldt u zich bij de infotafel. Daar krijgt u een 

catalogus waarin alle deelnemende fokkers, nesten, honden en hun eigenaren staan 

vermeld. De fokker en pup eigenaren verzamelen zich in de hal voor aanvang van de 

nestkeuring. Meestal een vrolijk en gezellig weerzien! U krijgt een nummer dat u op kunt 

spelden, zodat iedereen weet welke hond u bij zich heeft (dit is in de catalogus terug te 

vinden). Neem een (klap)stoel en eventueel een drinkbak/Bench/kleed voor uw hond 

mee. 

Wat wordt er van u en uw hond verwacht in de ring?: Met de nestgenoten en de 

ouderdieren loopt u gezamenlijk eerst een rondje door de ring zodat de keurmeester 

de honden en het nest als geheel alvast kan bekijken. Vervolgens worden eerst de 

vader en moeder individueel kort beoordeeld en daarna om beurten de 

nakomelingen uit het nest. De keurmeester vraagt meestal of u nog een keer een 

rondje door de ring wilt lopen en een keer recht op en neer, zodat het gangwerk van 

de hond beoordeeld kan worden. Daarna wordt uw hond goed bekeken en bevoeld. 

De nestbeoordeling: Het is geen keuring zoals op een clubmatch of 

hondententoonstelling, er kan geen kwalificatie worden behaald. Naast de 

individuele verslagen, wordt het nest als geheel beoordeeld. De keurmeester kijkt 

welke eigenschappen van de ouders zijn terug te vinden in hun nakomelingen. Het 

streven is om alle nesten compleet te hebben samen met de ouderdieren. 

Na de keuring mag u met ouderdieren en alle nestgenoten naar de fotograaf, die 

een mooie familiefoto van het nest zal maken.  

Die foto krijgen de deelnemers via de mail gratis toegezonden. 

Keurmeester mevr. Inge van der Does zal van onze nakomelingen een verslag maken, 

waarmee de fokker een mooi overzicht krijgt over deze combinatie. 

Er wordt bij de nakomelingen dag geen winnaar gekozen, ook maakt het niet uit in wat 

voor kapsel de hond in de ring komt. 

 

De Niet Erkende kleuren (NEK) kunnen op deze dag uiteraard ook inschrijven. 

 

Er is mogelijkheid om uw hond te laten titeren. 

Voor meer informatie: Dr. Anke Oerlemans.  

Van te voren opgeven via anke@titercheck.nl  

 

Ook is er de mogelijkheid om op deze dag een SWAB voor de  

Laboklin raspakket Poedel bij uw hond af te laten nemen. 

 

De deelname aan deze dag bedraagt € 15,= voor leden en 

voor niet leden € 17,50. 

Vader en moeder van de nakomelingen zijn gratis deze dag. 

 

Alleen online inschrijven is mogelijk. www.nederlandsepoedelclub.nl  
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