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Opsporing verzocht
Op of omstreeks 7 juli 2013 heeft zich om
ca. 11.30 uur te Udenhout (gemeente
Tilburg) het volgende frappante feit
voorgedaan: een lid van onze Club werd
positief verrast door een opvallende
verschijning die zij tegenkwam bij het
uitlaten van haar hond. Tijdens de heerlijk
uitgebreide ochtendwandeling werd haar
aandacht getrokken door een naar haar
voertuig.
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Heeft u een alibi?
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Fluff Away
Opsporing verzocht

Ook toe aan een
waakbordje waar u
écht vrolijk van
wordt?

New Look
Jachtinstinct
In de media

Dus met eindelijk een
stoere, mooie
Zwitserse Witte
Herder erop afgebeeld
in plaats van een
vaag silhouet van een
herdershond?
Kijk dan eens op de
site van
www.4dogsonlyshop.nl

Daarnaast zijn er ook
raamstickers, I love…
stickers en familie (of
kennel) naambordjes
voor bij de voordeur
verkrijgbaar.

Evenementen
Just to be insured
Mededelingen

‘Bekend van TV’: Fluff Away
De beloften die gedaan worden bij
het aanprijzen van producten in TV
commercials nemen wij meestal
met een flinke korrel zout, maar
naar dit product waren we zo
benieuwd dat we het zelf hebben
geprobeerd. Het gaat om een
‘zelfreinigende’ borstel met een
opvangbakje voor de verzamelde
haren. Komt hiermee dan een
droom uit voor ons als bezitters
van extreem harige honden? Dit
product werkt inderdaad o.a. op
kleding, meubels en gordijnen,
eigenlijk op dezelfde manier als
een normale kledingborstel met
een fluwelen oppervlak. Handig is
dat niet van kant hoeft te worden
gewisseld bij het veranderen van
de richting waarin de borstel wordt
gebruikt en dat de haren echt in
het opvangbakje terechtkomen,
waarna ze makkelijk als pluk weg
te gooien zijn. Het is wel nodig om
de borstel even ‘na te behandelen’
met de stofzuiger om huidvet en

-schilfers ook echt te verwijderen,
maar dit geldt ook voor de normale
borstels. Een nadeel is dat de
onderdelen (klepje, sluiting etc.)
nogal kwetsbaars lijken en dat die
dus met beleid moeten worden
bediend.

Voor u getest!

Indien mogelijk gaarne foto bijvoegen!

De Fluff Away van JML is voor
€ 7,99 te koop bij de bekende
ketens
voor
huishoudelijke
artikelen.

Fluff Away

NEW LOOK
Het heeft veel voeten in
de aarde gehad, maar
als wij onze lezers iets
beloven dan doen wij
dat ook.
De vertrouwde RZWH
Nieuwsbrief heeft een
complete ‘makeover’
ondergaan! Met deze
nieuwe look hebben we
geprobeerd het jonge,
frisse en dynamische
elan dat onze Club
graag wil uitstralen nog
eens te onderstrepen.
Met deze
tweemaandelijkse
uitgave, willen we u op
een leuke,
ongedwongen manier
informeren over de
vereniging en haar
activiteiten, rasgebonden onderwerpen
aansnijden en weetjes
uit de hondenwereld
met u delen. Vandaar
dat we hebben gekozen
voor een toepasselijke
naam met een vette
knipoog.
Met blijdschap en trots
presenteren we u onze
RZWH inform@il.

MET DANK
AAN

Jachtinstinct

Ineke
van Herwijnen

Zit het jagen de
herdershond in het bloed?

Selecteren bij fok heeft een heftig effect
Nog voor de eigenaresse van de herdershond de Dwergkees heeft gezien,
zet haar hond het op een lopen. In een lage, gerichte houding, sprint hij
soepel door het bos. Behendig ontwijkt hij de boomstronken en struiken.
Net voor de kleine Kees, maakt hij een grote sprong. In de sprong draait hij
en landt behendig op het Keesje. Deze gilt het uit van pijn en vooral van
schrik. Zijn baas reageert boos terwijl de eigenaresse van de ‘Snelle Jelle’
gehaast aan komt lopen en verontschuldigingen uit.
‘Snelle Jelle’ herkenbaar voor veel Zwitserse Witte Herder eigenaars
Veel eigenaars van een Zwitserse Witte Herder herkennen vast hun hond in
bovenstaande ‘Snelle Jelle’. Herders reageren vaak snel op een prikkel in de
verte. Ze zijn pijlsnel en dol op actie. De prikkel kan een andere hond zijn of
een ander dier. Konijnen, katten, kippen, koeien, paarden en schapen
kunnen allemaal aanleiding geven tot een plots vertrek van de hond. Wat
de hond vervolgens doet als hij bij het andere dier is, kan van hond tot
hond verschillen. De ene rent er langs, de ander springt er omheen. Weer
een ander springt er bovenop. Of hij maakt juist een spelboog op enige
afstand. Hoe komt het toch dat er onder de Zwitserse Witte Herders zo veel
‘Snelle Jelles’ zijn?
De jager in de herdershond
Elke hond is anders. Binnen een ras echter, zie je vaak eigenschappen
vaker voorkomen dan tussen verschillende rassen. Dat is niet zo gek. Een
ras is van oorsprong vaak ontstaan vanuit een bepaalde werkbehoefte. Zo
zijn er in vroeger tijden honden nodig geweest die goed waren in het helpen
van de schaapherder. Juist de honden die goed waren in hun werk, werden
door de schaapherders ingezet voor de fok. Een goede hond verlicht het
werk van zijn eigenaar behoorlijk. Hij luistert naar de aanwijzingen. Hij
reageert echter ook zelf op bijvoorbeeld een schaap dat van de kudde
afdrijft. De kudde bijeenhouden, dat is de kern van het werk van de
herdershond. Om dat goed te kunnen, vertrouwt hij op een aantal
vaardigheden. Vaardigheden die elke hond een beetje heeft, maar een
goede herdershond wat meer: het waarnemen van het dier dat van de
kudde afdrijft en het na- oftewel terugjagen daarvan. In de herdershond
schuilt dus een (terug)jager!
.

Honden die zelf prooien vangen, doorlopen daarbij een proces van
eefectcommerciële
waarnemen en ‘op de korrel hebben’, besluipen, najagen, grijpen, bijten,

doden, uit elkaar halen en opeten. Bij het selecteren van een goede
werkhond, is per ras vaak op één of twee van de onderdelen uit dit proces
gefokt. Vaak jaren achtereen. Daardoor is bepaald gedrag niet alleen van
nature al meer aanwezig in bepaalde honden(rassen), het is ook als het
ware verankerd. Iets wat zo sterk aanwezig is, dat de hond het maar
moeilijk kan laten. Bij herdershonden gaat het dan om het waarnemen en
het na-/terugjagen.

We willen Ineke van
Herwijnen van de
Koninklijke
Hondenbescherming
hartelijk bedanken
voor haar uitgebreide
en leerzame bijdrage!
De hondenbescherming
gelooft dat samenleven
tussen mens en hond
beter kan en beter
moet en komt daartoe
op voor de belangen
van de hond. Wilt u
meer informatie over
het omgaan met uw
hond, het werk van
deze organisatie of lid
worden, kijkt u dan op
www.hondenbescherming.nl.

Jagen voorkomen is belangrijk voor de hond en zijn omgeving
Bij herdershonden en dus ook bij de Zwitserse Witte Herder is het zaak om
jagen op andere dieren te voorkomen. Je loopt namelijk het risico dat het
najagen (op den duur) gevolgd wordt door grijpen, bijten en zelfs doden.
Niet elke hond zal dat in elke situatie doen. Zelfs als het echter alleen bij
najagen blijft, kleeft hieraan een aantal nadelen:

Nadelen van het jagen






het kan andere honden de stuipen op het lijf jagen;
het kan angst of agressie oproepen of pijn veroorzaken bij
een hond die een slecht gestel heeft;
het kan andere dieren beschadigen of opjagen waardoor
deze zichzelf beschadigen of verkeersrisico’s creëren;
het kan gevaarlijk zijn voor je hond, als een ander dier zich
verdedigt of als hij op de weg terecht komt;
het is sociaal niet geaccepteerd, kan vervelend zijn voor
anderen en tot ruzie leiden.

Honden kunnen bovendien, als ze met meerderen zijn, ander (sterker)
gedrag vertonen. Jaagt je hond gewoonlijk een ander dier op, maar
meer ook niet? Dan kan hij een stap verder gaan als hij met een andere
hond op pad is.

Jachtinstinct
Jagen voorkomen middels fok en ombuigen
Jagen voorkomen doe je op twee manieren. Op de lange termijn is het
verstandig om bij de fokselectie rekening ermee te houden dat veel honden
vandaag de dag geen werkhond meer zijn, maar een huishond. Sociaal
gedrag is belangrijk voor de omgeving, de eigenaar en voor de hond.
Een hond die sociaal is, mag vaker mee op pad en leuke dingen doen. Hij
krijgt meestal ook meer vrijheid geboden en loopt een kleinere kans op
herplaatsing. Het is dus van cruciaal belang voor het welzijn van de hond!
Daarnaast is het juist bij een Witje belangrijk om goed te socialiseren en te
gewennen aan allerlei dieren. Dit voorkomt niet alleen angst, maar
vermindert ook prooigedrag en najagen. Het contact moet altijd rustig
plaatsvinden. Het bespringen of achterna rennen van andere dieren op
jonge leeftijd lijkt leuk, maar is geen socialisatie of gewenning. Het is eerder
het aanleren van gedrag dat later niet meer zo leuk is.
Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Toont een hond de eerste
tekenen van (na)jagen van andere dieren? Dan moet dit gedrag direct
voorkomen worden. Door de gerichtheid op de eigenaar kan het vragen van
alternatief gedrag al genoeg zijn. Ander dier zien? Baas vraagt aandacht (of
met aandacht meelopen) en beloont de hond daarvoor met een sjor- of
apportspel. Heeft de hond deze koppeling door? Dan is het zaak het
spannend en verrassend te houden. Niet steeds hetzelfde aanbieden, maar
de ene keer samen een stukje de andere kant oprennen (dan waar het
‘prooidier’ is), de andere keer iets verstoppen, de derde keer een oefening
vanuit de cursus etc. Een herdershond houdt van actie: bied hem die actie
bij jou, niet bij anderen!
Veel gedrag ontstaat in een bepaalde fase van het leven van de hond. Weet
je in die fase het (ongewenste) gedrag te voorkomen, dan hoef je na die
fase vaak niet meer zo alert te zijn. Het gedrag zal dan minder snel nog
ontstaan. Andersom is het zo dat hoe langer gedrag bij een hond aanwezig
is, hoe meer het is ingesleten (en geperfectioneerd). Het is dan vaak heel
moeilijk om het nog helemaal te laten ‘verdwijnen’. Heb je een hond die
(na)jaagt? Zoek dan contact met een goed opgeleide en zich bijscholende
hondengedragsdeskundige, bijvoorbeeld via
www.honden-gedragstherapie.nl of www.certipet.org.
Herderen gezond de ruimte geven
Elke hond, zeker een Zwitserse Witte Herder, moet zich geestelijk en
lichamelijk voldoende kunnen inspannen. Het herderen zit deze hond in het
bloed. Ze kunnen dan ook erg gelukkig worden van werken met de baas en
van ‘gezond herderen’. Dat is iets anders dan najagen. Herderswerk is werk
samen met jou. Naar jou luisteren, op jouw signalen reageren en samen
een klus klaren. Dat kan je eigen bedachte taak zijn of een sport of
activiteit via een hondenschool of -vereniging. Vanuit rust en beheersing
samen bezig zijn, doe je bijvoorbeeld met de hondensport Treibball. Als je
dit goed opbouwt, leer je de hond juist vanuit zichzelf beheerst te zijn in
plaats van opgefokt te raken van bepaalde prikkels. Terwijl hij wél lekker
mag herderen!
©Koninklijke Hondenbescherming 2013

SPREEKBUIS
Peter
van Uhm

In de media:
Inzet
hulphonden
bij veteranen
Het ministerie van
Defensie bekijkt of
het inzetten van
‘veteranenhonden’
onderdeel kan
uitmaken van de
behandeling van
getraumatiseerde
militairen. Hoewel
het toepassen van
geleidehonden op
dit moment nog
geen onderdeel is
van een gerichte
medische
behandeling,
onderkent Defensie
de mogelijkheid dat
hulphonden een
positieve bijdrage in
de nazorg voor
veteranen kunnen
zijn. Maar liefst
twintig procent van
de militairen houdt
aan een missie
klachten over en bij
vijf procent is
sprake van
posttraumatische
stressstoornis
(PTTS).

KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland
leiden al honden op die veteranen helpen om te
gaan met agressie, depressie en bijvoorbeeld
straatvrees ten gevolge van PTTS. Nederland is
zeker geen voorloper wat dit betreft, want in de
Verenigde
Staten
wordt
al
jaren
met
veteranenhonden gewerkt. Het trainen van deze
honden is kostbaar: een opleiding kost ca.
€ 21.000,- per hond. De eerste hulphonden die
al bij oud-militairen zijn geplaatst, werden tot nu
toe betaald middels giften.

Wie betaalt dat?
Voordat
Defensie
concrete
budgettoezeggingen doet, zal
eerst het nut en de noodzaak
van veteranenhonden nader
worden geïnventariseerd. Als
dit positief uitpakt en de
hulphond wordt toegevoegd
aan het officiële behandelingspakket,
zullen
ook
de
zorgverzekeraars, die
hulphonden voor veteranen momenteel niet
vergoeden, in de kosten hiervan kunnen gaan
bijdragen.
Effecten
Op de site van KNGF Geleidehonden leest u
meer over de onderzoeken die zijn gestart naar
de toegevoegde waarde van een ’buddyhond’
voor veteranen en welke positieve effecten op
de (psychische) gezondheid men verwacht aan
te kunnen tonen:
www.geleidehond.nl/over_ons/nieuws/nieuwsoverzicht

Hulphond Nederland
heeft in mei van dit
jaar Peter van Uhm als
nieuwe ambassadeur
weten aan te trekken.
Als voormalig
Commandant der
Nederlandse
Strijdkrachten is Van
Uhm zeer betrokken
bij het welzijn van
veteranen en zal hij
zich inzetten voor het
verkrijgen van meer
aandacht voor de
veteranenhond.

Evenementen 2013
• 31 augustus & 14 september
2 workshops WATERWERK onder begeleiding van Christel Holtrop
van Aqua Fiesta.
• 8 september
De RZWH DOE-DAG! Het jaarlijks terugkerende spektakel met
workshops
Behendigheid
met
Bertina
van
Bokhoven,
Ringtrainging onder begeleiding van Roxanne Kort, Gedrag &
Gehoorzaamheid met Conny en Olav van Adrichem naast de
workshops Hersenwerk, Fleece-flossen en de nieuwste rage: een
workshop GLBZ : Gewoon Lekker Bezig Zijn! Ook voor fokkers
een ideale gelegenheid om een kenneldag/reünie te organiseren.
• 27 oktober
Heerlijke WANDELING in de Randstad.
• 24 november
RZWH CLUBMATCH met speciale aandacht voor de Veteranen!
Keurmeesters mevrouw Erica Bakker-van de Woestijne en de
heer Jan Ebels zullen op deze gezellige dag de honden vakkundig
keuren. Uiteraard zullen er CAC’s vergeven worden.
• 24 november
Laatste FOKKEURING van het jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op de RZWH website: www.rzwh.nl
of een email sturen naar:
activiteiten@rzwh.nl (workshops, doe-dag, wandeling),
showcommissie@rzwh.nl (clubmatch),
fokcommissie@rzwh.nl (fokkeuring).

U komt toch ook?

Just to be insured
Huisdierenverzekering
Bezoekjes met de hond aan de dierenarts zijn vaak een aanslag op uw portemonnee. Bij serieus letsel, chronische aandoeningen of operaties lopen de
kosten al snel hoog op. Is het afsluiten van een huisdierenverzekering een goed idee? Onderstaande tabel laat de huidige tarieven van verschillende
aanbieders zien zoals die gelden voor een basisverzekering voor een jonge Zwitserse Witte Herder.
Slechts in één geval (Kruidvat) was het bij de premieberekening mogelijk het eigen ras op te geven (White Swiss Shepherd). Vaker moesten we helaas
uitwijken naar ’Amerikaans-Canadese Witte Herder’. Soms werd niet om het ras gevraagd, maar naar het volwassen gewicht van de te verzekeren hond.
Bij Petplan namen we de gewichtsklasse 21 t/m 35 kg, want 36 t/m 49 kg leek ons wat te ruim genomen. Bij Hema konden we beter uit de voeten met de
klasse 26-40 kg. Bij de keuze voor een reu of teef kozen we voor een reutje, met een leeftijd jonger dan 1 jaar (geb. 03-11-2012). Onderstaande prijzen
zijn voor een basisverzekering, met een looptijd van één jaar, inclusief 21% assurantiebelasting en met aparte vermelding van de eenmalige poliskosten.
De peildatum van deze vergelijking is 31 juli 2013.
Proteq
Premie per maand
Eenmalige poliskosten
Eigen bijdrage
Max. vergoeding per jaar
Bijzonderheden

€ 32,67
€ 9,08
19%
€ 5.000,Eigen bijdrage chronisch medicijngebruik 50%
Maximale vergoeding van consulten tot € 150,- per
verzekeringsjaar
Petplan

Premie per maand
Eenmalige poliskosten
Eigen bijdrage
Max. vergoeding per jaar
Bijzonderheden

€ 22,30
€ 3,50 (online) € 11,00 (post)
Consult: 50%
Onderzoek en diagnostiek: 50%
€ 3.000,Komt bij: eigen bijdrage 15% op wel volledig vergoede
behandelingen

Het verschil in hoogtes van de premies is opvallend: de duurste is
Proteq met € 32,67 per maand en de goedkoopste Hema met € 15,40
per maand. Hoewel we hebben geprobeerd echt een vergelijking te
maken, blijkt dat elke verzekering zijn eigen dekkingen, uitsluitingen
en bijzonderheden heeft, waardoor nooit alle kosten vergoed zullen
worden, ook niet wanneer u naast de basisverzekering aanvullende
pakketten afsluit.
Wat bij de meeste aanbieders wel onder de
basisverzekering valt zijn kosten van de dierenarts of een specialist
als gevolg van een ziekte, aandoening of een ongeval in Nederland
en/of Europa, geregistreerde geneesmiddelen, opname en verblijf in
een dierenkliniek, noodzakelijke operaties, narcose, röntgenfoto’s,
echografie, laboratoriumonderzoek, verbandmiddelen, prothesen,
sondevoeding en euthanasie. Preventieve behandelingen (o.a.
vaccinaties en wormenkuren) worden niet vergoed of alleen als u zich
hiervoor aanvullend verzekert.

Ohra
Premie per maand*)
Eenmalige poliskosten
Eigen bijdrage
Max. vergoeding per jaar
Bijzonderheden

€ 19,69
€ 9,08
20%
€ 2.500,Behandeling duurder dan € 500,- moet vooraf worden gemeld
*) zelf kiezen voor looptijd 1 jaar, anders is de looptijd
automatisch 4 jaar (lagere premie)
Kruidvat

Premie per maand
Eenmalige poliskosten
Eigen bijdrage
Max. vergoeding per jaar
Bijzonderheden

€ 17,50
€ 6,05
€ 35,- per declaratie (meerdere nota’s per keer mag)
€ 3.500,Melding vooraf bij behandeling duurder dan € 750,Hema

Premie per maand*)
Eenmalige poliskosten
Eigen bijdrage
Max. vergoeding per jaar
Bijzonderheden

€ 15,40
€ 9,68
€ 45,- per declaratie (meerdere nota’s per keer mag)
€ 3.000,Looptijd: voor onbepaalde tijd

Waar moet u op letten?
Mocht u het afsluiten van een huisdierenverzekering overwegen,
controleer dan per verzekeraar wat er wel en niet verzekerd wordt en
wat voor u belangrijk is. De leeftijd van de hond bij aanvang van de
verzekering bepaalt mede de hoogte van de premie. Houd er verder
rekening mee dat de premie jaarlijks stijgt door indexering en dat
verzekeraars vaak werken met een extra leeftijdstoeslag voor oudere
honden (v.a. 8 jaar). Veranderen van verzekeraar om hieraan te
ontkomen is tegen die tijd vaak niet meer mogelijk, omdat men
weigert honden die ouder zijn dan 8 jaar als ‘nieuwe klant’ in
verzekering te nemen. Heeft uw hond al iets onder de leden? Dan
wordt het afsluiten van de verzekering minder zinvol: de bewuste
aandoening wordt dan namelijk niet vergoed. Denk hierbij ook aan
erfelijke aandoeningen die de hond al bij de geboorte heeft
meegekregen.

Proteq heeft per 1 juli 2013 haar verzekeringsvoorwaarden veranderd. De
jaarlijkse leeftijdstoeslag (verhoging 10% per jaar!) voor honden ouder dan
8 jaar is komen te vervallen, maar dit heeft als consequentie dat men de
basisverzekering ingrijpend versoberd heeft om de premies enigszins te
kunnen handhaven. Gewone consulten en bepaalde medicijnen worden niet
langer onbeperkt vergoed, maar zijn gemaximeerd, kennen een eigen
bijdrage (50%) of vallen nu nog slechts onder de aanvullende verzekering.
Dit laatste geldt ook voor gebitsreiniging. Castratie of sterilisatie, zelfs in
medisch noodzakelijke gevallen, is voortaan niet meer verzekerbaar en
komt dus ongeacht het gekozen verzekeringspakket altijd voor eigen
rekening. Proteq vergoedt momenteel overigens wel - als enige van de vijf
geteste verzekeraars - diagnostiek en behandeling van aandoeningen aan
heupen en ellebogen in de basisverzekering. Bij Petplan kunt u alleen
terecht voor chirurgische behandelingen van heup- en elleboogaandoeningen met een hond lichter dan 15 kg, waardoor ons ras buiten de
boot valt. Bij de andere aanbieders valt dit onderdeel steevast onder de
uitsluitingen en is dit ook niet aanvullend te verzekeren.
To be or not to be insured?
Het geeft een gerust gevoel als hondenliefhebber om te weten dat de eigen
financiële situatie geen beletsel hoeft te zijn als de nood aan de man komt
en er stevige medische kosten gemaakt moeten worden. Een hond kan nou
eenmaal onbesuisde dingen doen en is bijvoorbeeld in het verkeer een
kwetsbare partij. Het horrorscenario dat al snel opdoemt, is dat u de hond
moet laten inslapen omdat u de behandelkosten niet kunt opbrengen.
Anderzijds brengt de voortschrijdende kennis en kunde van de wetenschap
en daarmee de mogelijkheid om de levensduur van uw dier ook bij zeer
ernstige aandoeningen (middels vaak erg kostbare behandelingen) te
verlengen, ook ethische en emotionele afwegingen met zich mee. Behoud
van kwaliteit van het hondenleven zou hierbij altijd het uitgangspunt
moeten zijn en kan - en moet dus - soms betekenen dat u, ondanks dat uw
hond ervoor verzekerd is, toch van behandeling zult afzien.
Alternatief
Alternatief
slim alternatief
ommaandelijks
uw eigen
Een slim alternatief is om uw eigen Een
verzekering
te starten is
door
verzekering
door maandelijks
een vast bedrag, bijvoorbeeld vergelijkbaar
mettedestarten
maandpremie
voor een
een
vast
bedrag,
bijvoorbeeld
verzekering, te storten op een spaarrekening. De gemiddelde premie van
vergelijkbaar
met
de maandpremie
bovenstaande vijf aanbieders bedraagt
afgerond €
21,50
per maand envoor
dat
eenals verzekering,
te hond
storten
levert u al € 258,- per jaar op. Zeker
u begint als uw
nog op
jongeen
is,
spaarrekening.
De
gemiddelde
premie
kunt u hieruit niet alleen de terugkerende jaarlijkse kosten betalen, maar
bovenstaande
vijf aanbieders
bouwt u tegelijkertijd (met rente) van
een goed
gevuld reservepotje
op voor
bedraagt afgerond € 21,50 per maand
noodgevallen!
en dat levert u al € 258,- per jaar op.
Zeker als u begint als uw hond nog jong
is, kunt u hieruit niet alleen de
terugkerende jaarlijkse kosten betalen,
maar bouwt u tegelijkertijd (met rente)
een goed gevuld reservepotje op voor
noodgevallen!

Mededelingen
Geboorteberichten
• Kennel Anonda Mabora
Geboren op 2 augustus, 4 reutjes, 5 teefjes, stok- en langstokhaar pups
Reu Oldambt’s Special Inter Mezzo
Teef Evy Danse des Divines Folies Bergere

ERKENDE
RAS
VERENIGING
De RZWH is sinds juni
2012 een door de Raad
van Beheer erkende
rasvereniging voor de
Zwitserse Witte Herder.

• Kennel Flashing Jewel
Geboren op 21 juli, 2 reutjes, 4 teefjes, langstokhaar pups
Reu Alkoomie vom Terlüner Schloss
Teef Eagle Kyna des Gardiens du Pacte

• Kennel Valley of Dawn
Geboren op 1 juli, 5 reutjes, 4 teefjes, langstokhaar pups
Reu Otso’s Obsidian Taien
Teef Fun Fearless Amy Valley of Dawn

BESTUUR
Voorzitter
Yvette Philippi
voorzitter@rzwh.nl
Secretaris
Carin van der Sijs
secretaris@rzwh.nl

Nestverwachting
• Kennel van Suthwalda
Omstreeks 8 oktober, stokhaar pups
Reu Flash McQueen des Divines Folies Bergere
Teef Chico van Suthwalda

Penningmeester
Inge Clement
penningmeester@rzwh.nl
Bestuurslid
Carolien Groenewegen

• Kennel Crystal Moon
Omstreeks 19 augustus, stok- en langstokhaar pups
Reu Cortez vom Eis
Teef Crystal Moon’s Say-So Sweety

carolien.groenewegen@rzwh.nl

Bestuurslid
Alma Groot
showcommissie@rzwh.nl

• Kennel van de Witte Klaver
Omstreeks 18 augustus, langstokhaar pups
Reu Kind Spirit of the Heart of Lothian
Teef Deanna Lynn van de Witte Klaver

REDACTIE
redactie@rzwh.nl
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