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De RZHW is een in 2011 opgerichte vereniging ontstaan vanuit een groep gepassioneerde liefhebbers en
fokkers die een progressieve visie delen over de manier waarop de belangen van het ras behartigd moeten
worden. Het belangrijkste doel van onze vereniging is om het ras gezond, stabiel en mooi te houden ... een
veelzijdige herdershond met een edele uitstraling, met een grote baasgerichtheid, een hond met potentie op het
gebied van hondensport, een hond die zich helemaal in zijn element voelt binnen de warmte van een gezin en
graag dingen samen onderneemt.

RZWH Nieuwsflits – editie nr. 01 – 25 februari 2018
De inform@il is in een nieuw jasje gestoken en heet nu 'RZWH Nieuwsflits'. De nieuwsflits bestaat uit
korte flitsende berichten en verschijnt eens per zes weken. Hierbij ontvangen jullie de eerste editie.
Veel leesplezier gewenst!

Dank aan scheidende bestuursleden
Er is een nieuw bestuur gekozen. Tijdens de buitengewone ledenvergadering is er gestemd op de
mensen die zich beschikbaar hebben gesteld om plaats te nemen in het bestuur om op die manier de
voortgang van de vereniging te waarborgen. De scheidende bestuursleden waren helaas niet aanwezig
op deze bijeenkomst, waardoor de nieuwe bestuursleden niet in staat zijn geweest om deze mensen te
bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Met name de medestichters van de RZWH, Yvette Philippi
en Carin van der Sijs, moeten genoemd en geroemd worden voor de inspanning die zij hebben gepleegd
in de afgelopen zeven jaar. Het oprichten van een rasvereniging die zo succesvol is als de RZWH, is een
indrukwekkende prestatie die we niet moeten vergeten. Er is enorm veel werk verzet en er zijn grote
obstakels overwonnen. Applaus hiervoor. In een later stadium heeft ook Leon Biël een goede bijdrage
geleverd aan het bestuur. Zoals in zoveel verenigingen zijn er uiteindelijk barstjes ontstaan. Barstjes
werden scheuren en uiteindelijk zijn er conclusies getrokken en keuzes gemaakt. Maar laten we niet
vergeten dat we Yvette, Carin en Leon veel dank verschuldigd zijn. Bij deze!
Namens het bestuur,
Piet Groot
Voorzitter RZWH

Nieuw bestuur

Voorzitter - Piet Groot

Het nieuwe bestuur is dus gekozen tijdens de
Buitengewone Ledenvergadering op zaterdag 20
januari jl. Het huidige bestuur bestaat uit Piet
Groot (voorzitter), Mariëlla Feenstra (secretaris),
Klaas-Jan Nikkels (penningmeester), Jan Boer
(portefeuillehouder Fokcommissie) en Alma Groot
(portefeuillehouder Showcommissie).

"Als witte herder fanaat van (bijna) het allereerste
uur, ben ik niet echt een nieuwkomer in dit
wereldje. Ruim voor het ras erkend was hadden
we ons er al aan verbonden. We hebben het hele
traject dan ook meegemaakt en getracht een
steentje bij te dragen. Via commissie- en
bestuursfuncties maar ook met veel buitenlandse
contacten. Met natuurlijk uiteindelijk de euforie
over het beoogde resultaat: de erkenning. Maar
dat is lang geleden. Ons ras is een begrip en veel
mensen weten niet eens van de strijd die
gestreden is om het erkend te krijgen. Vandaar
dat ik me er nog steeds voor in wil zetten. Omdat
het in stand houden van een ras niet vanzelf gaat.
Daar is echt een goede vereniging voor nodig.
Om de belangen van het ras en de individuele
hond te beschermen. Dat is ook de vereniging die
ik voor ogen heb. Voor het ras, voor de honden,
met de leden. Met elkaar staan we in voor een
goede en vooral leuke vereniging. Daar wil ik me,
met uw steun en samen met de medebestuursleden voor inzetten als voorzitter.”

In deze eerste editie van de nieuwsflits wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt alle
bestuursleden voor te stellen. Het nieuwe bestuur
is inmiddels een maand in functie en al volop aan
de slag. Het lijkt zich nu vooral nog achter de
schermen af te spelen, maar de eerste stappen
zijn gezet. Er worden weer activiteiten gepland en
georganiseerd en de commissies zijn volop aan
de slag. In een volgende editie zal meer aandacht
worden besteedt aan de voortgang en de plannen
van het nieuwe bestuur. Op de RZWH-website is
meer informatie over het bestuur en de
commissies te vinden.

Secretaris - Mariëlla Feenstra

Penningmeester - Klaas-Jan Nikkels

“In 2003 werd onze allereerste Zwitserse Witte
Herder geboren genaamd Cas. Een fantastische
stokhaar reu met een geweldig karakter. Door
hem ben ik verliefd geworden op dit fantastische
ras. In navolging van Cas zijn er nog vier witten bij
gekomen. Inmiddels hebben wij onze eigen
kennelnaam en fokken we af en toe een nestje
pups. Daarnaast heb ik ook veel interesse in
genealogie en erfelijkheidsleer. Ik vind het heerlijk
stambomen uit te pluizen en anderen hierbij te
helpen. Verder ben ik gediplomeerd
paraveterinair, in het bezit van het honden- en
kattenbesluit en in opleiding tot hondentrimster.
Na afronding begin ik aan de KK1-cursus. Mijn
kracht is dat ik een groot leervermogen heb, dat
ervoor zorgt dat ik in de loop der jaren al veel
kennis heb vergaard en nooit uitgeleerd ben.”

"Ook bij mij is het ooit begonnen met één
Zwitserse Witte Herder, een stokhaar reu met een
geweldig krachtig en vriendelijk karakter. En dat
er veel kan veranderen blijkt uit het feit dat wij nu
de trotse eigenaar zijn van maar liefst zes
Zwitserse Witte herders. Vanaf de oprichting van
de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders ben ik
lid van de club en altijd aan de zijlijn betrokken
geweest. Vanaf de zijlijn is het altijd makkelijk
oordelen, en daarom is het nu tijd om binnen de
lijnen te stappen en mij in te zetten voor de club,
de honden en leden van de snelgroeiende
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders. Door mijn
ervaring, nieuwsgierigheid, enthousiasme en
Friese nuchterheid hoop ik een aanvulling te zijn
voor het bestuur en alle leden."

Portefeuille Fokcommissie - Jan Boer

Portefeuille Showcommissie - Alma Groot

“Sinds 2005 zijn wij geïnfecteerd geraakt met het
'Zwitserse Witte Herder-virus', het virus heeft zich
hier snel weten voort te planten. Dat heeft ons
aangezet om van alles te gaan ondernemen met
onze honden en ons te gaan verdiepen in het ras
en af en toe een nestje puppen te fokken met één
van onze honden. Ook hebben wij nu, inmiddels
12 jaar verder, zelf een roedel Zwitserse Witte
Herders en krijgen we ook veel bezoekjes van
(aanstaande) pupkopers, die zelfs al nieuwe
vriendschappen hebben opgeleverd! Dit geeft ons
veel voldoening en energie en het heeft mij
gemotiveerd om KK1 en KK2 te gaan doen en het
Besluit Houders van Dieren. Nu ik deze studies
afgerond heb, heb ik meer tijd en lijkt het mij heel
leuk en leerzaam om portefeuillehouder van de
fokcommissie te worden, als bestuurslid van de
RZWH.”

“Toen we een kleine 25 jaar geleden op zoek
waren naar een fijne gezinshond, viel ons oog op
de Witte Herder. Liefde op het eerste gezicht
bestaat! Het is een leuke en mooie hond om wat
mee te ondernemen. Na de eerste shows en ons
eerste nestje, is de honger naar meer kennis
ontstaan. Ik heb verschillende cursussen gevolgd
met en zonder honden - en ben nog steeds bezig
mijn kennis uit te breiden. Naast het
showgebeuren, waar ik heel veel plezier in heb,
intrigeert het erfelijke gedeelte mij enorm. Wij
proberen ons steentje bij te dragen door de
genetische variëteit in ons ras op peil te houden.
Ik heb gemerkt dat dit belangrijke punt in veel
rassen niet onderkend wordt. Buiten dit alles, is
het gewoon heel leuk om met 'lotgenoten' over de
Witte Herder te praten en er iets voor te doen.”

Een kleine ode aan een grootse hond
Lothians Vencer Kann Schimmelpfeng, beter bekend als Cedor. Door Piet en Alma Groot als pupje in
2004 vanuit het verre Brazilië naar Nederland geïmporteerd samen met zijn zusje Menina Eliete Kann
Schimmelpfeng. Na hun eerste importavontuur van de reu Longfield Mundo de Lothian uit Brazilië wilden
ze daar ook graag een mooi teefje vandaan. Cedor kwam als 'extraatje' met zijn zusje mee naar
Nederland.
Dit 'extraatje' heeft zich ontwikkeld tot een zeer bijzondere hond. Niet alleen bij de kinderen en
kleinkinderen van Piet en Alma, maar bij iedereen die hem kende heeft hij op zijn manier een grote indruk
achtergelaten. Cedor heeft zich in de fok mogen bewijzen en een geweldige boost aan de toch wat smalle
genenpool van de Zwitserse Witte Herder mogen geven. Ook op shows heeft hij leuk gepresteerd. Hij was
van een grof type, net iets anders dan gemiddeld. Maar behalve showen en dekken was hij vooral een
lieve mooie pluizige knuffelbeer. Een allemansvriend op en top.
Hij heeft een geweldig leven gehad en zou in de zomer van 2018 maar liefst 14 jaar zijn geworden. Piet
en Alma zijn trots en dankbaar!

Welkom nieuwe leden!

Content en input gevraagd!

Aan alle nieuwe leden van harte welkom bij de
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders! We hopen
dat jullie veel plezier beleven en veel voordelen
gaan ervaren als lid van onze prachtige club. Of je
nou gewoon trotse bezitter bent van één, twee of
misschien wel meer Zwitserse Witte Herders,
gepassioneerd liefhebber, fokker, aspirant-fokker,
dekreuhouder of als je binnenkort een witje wilt
aanschaffen ... Wij zijn er voor al onze leden.
Welkom!

Graag ontvangt de redactie van de nieuwsflits
RZWH content en input van haar leden voor de
nieuwsflits. Het moet een nieuwsflits worden voor
en door leden. Heb je leuke nieuwtjes of weetjes
te melden of ideeën voor artikelen? Of heeft jouw
Zwitserse Witte Herder een bijzondere prestatie
geleverd? Of wil je als vaste waarde jouw steentje
bijdragen in het redactieteam? Laat het dan weten
aan de redactie via redactie@rzwh.nl. Alvast
hartelijk dank!

Het verharen; de was- en blaasmethode onder de loep!
De meeste Zwitserse Witte Herders verharen twee keer per jaar en dan is het na een paar weken weer
over, maar er zijn ook uitzonderingen. Sommige witjes verharen het hele jaar door. Vaak wordt het
doorlopend verharen veroorzaakt door te veel en te frequent borstelen en kammen, veelal veroorzaakt
door verkeerd materiaal. Je zult denken, die vacht moet er toch uit? Ja, dat klopt. Maar door veel en
frequent borstelen en kammen worden niet alleen de losse haren uit de vacht geborsteld, maar ook de
haren die eigenlijk vast hadden moeten blijven zitten. De vacht en de huid wordt beschadigd en geven zo
het signaal af om nieuw haar te maken. Dit nieuwe haar is echter niet van goede kwaliteit; het haar is
zwakker en kan minder verdragen. En nog belangrijker, de rui wordt door dit proces verstoord en zo krijg
je een hond met een vacht die het hele jaar door gaat verharen.
Gelukkig is hier wat aan te doen, al kan het een poosje duren voor de vacht weer is hersteld. Ten eerste,
STOP met veelvuldig borstelen en kammen en ga wassen en blazen. Een goede hondenshampoo en een
langdurig bad in combinatie met een goede waterblazer kunnen wonderen doen. Dit kun je zelf thuis doen
of als dat niet mogelijk is, zijn er op vele plekken in Nederland was- en blaasgelegenheden bij
dierenspeciaalzaken waar je zelf je hond kunt wassen en blazen. Ook kun je je hond bij een goede
hondentrimsalon, die werkt via de was- en blaasmethode, laten behandelen.
Bij een hondentrimsalon gaat de hond langdurig in bad, de vacht wordt vaak meerdere keren
ingemasseerd met shampoo en daarna met een conditioner die langere tijd blijft zitten. Hierdoor weken
alle loszittende haren goed los en spoelen er zo uit. Een waterblazer maakt dat de laatste loszittende
haren er verder uitgeblazen worden. Natuurlijk kun je daarna nog wel wat losse haren tegenkomen, maar
hierbij geldt dat het eind in zicht is. Na één of meerdere behandelingen zul je merken dat de ruiperiodes
weer genormaliseerd zijn en vooral, dat er veel minder haar in huis te vinden is. Zo hoef je minder te
stofzuigen en blijft er meer tijd over om heerlijk met je witje(s) te wandelen.

Aankeuring Zwitserse Witte Herder

Fokgeschiktheidskeuring nov. 2017

Zondag 28 januari is de aankeuring van de
Zwitserse Witte Herder gehouden in Kerkwijk. Het
bestuur van de RZWH bedankt alle mensen die
zich hebben ingezet om deze dag tot een succes
te maken. De aankeuring is georganiseerd voor
Zwitserse Witte Herders die geen FCI stamboom
hebben. De geëxposeerde honden worden gezien
als een toevoeging van de genendiversiteit van
ons ras. Alle voorgebrachte honden zijn door een
kundig keurmeestercorps goedgekeurd. Een
geweldige dag voor de toekomst van ons ras!

Op een regenachtige zondag in november zijn
zestien Zwitserse Witte Herders, waarvan maar
liefst tien reuen, goedgekeurd voor de fok door
keurmeesters mevrouw E. Bakker - Van de
Woestijne en de heer J. Ebels. Sommige honden
zijn nog onder voorbehoud van
gezondheidsuitslagen goedgekeurd. Meer
informatie en foto's zijn te vinden op de RZWHwebsite. Op de website zijn ook de uitslagen te
vinden van alle fokgeschiktheidskeuringen die
gehouden zijn sinds de oprichting van de RZWH.

Kampioenen 2017 op een rij!
Wij feliciteren onze leden Melina Harmsen, Jan Boer, Jean Vrancken, Roxanne Kort en Thorsten Scheve
van harte met het behalen van een officiële kampioenschapstitel in 2017 met hun prachtige Zwitserse
Witte Herders.
Nederlands Jeugkampioen
Vivid Daydream Jupiter (Melina Harmsen)
Nederlands Kampioen
Ehran van Suthwalda (Jan Boer)
Oona-Jinthe van de Witte Herder (Jean Vrancken)
Jeugdwinner 2017
More Flashing Jewel de la Tour de Babel (Roxanne Kort)
Jeugdwinster 2017
Atena (Melina Harmsen)
Winster 2017
Laila of Skah Dakota (Thorsten Scheve)
Veteranen Winster 2017
Eagle Kyna des Gardiens du Pacte (Roxanne Kort)

Nestverwachtingen RZWH

Hondenshows t/m mei 2018

Kennel The White Adonis - Opperdoes
Verwacht rond 2 maart: stok- en langstokhaar
Vivid Daydream Amelie x
Anonda Mabora's Lavy Brandon

De volgende hondenshows zijn gepland t/m mei
2018.

Jolanda Kalkman - Rotterdam
Verwacht rond 12 maart: langstokhaar
Faya x
Wodha Ami of the Heart of Lothian

3 en 4 maart: Martinidogshow in Groningen
www.martinidogshow.nl
17 en 18 maart: Dogshow Rijnland in Leiden
www.dogshowrijnland.com
31 maart en 1 april: Dogshow in Goes
www.dogshowgoes.nl

Kennel Cookies Inc - Dordrecht
Verwacht rond 19 maart: langstokhaar
Ursa Unicus Taien x
Next King Neo aen den Noordendijck
Kennel v.d. Klooster Esch - Tubbergen
Verwacht rond 5 april: langstokhaar
Binty Catchy of Blinding Lights x
Vivid Daydream Warden Whitby

14 en 15 april: Hondenshow in Utrecht
www.de-utrecht.nl
10 mei: Joe Kat Show in Arnhem
www.fhv-online.nl
20 en 21 mei: Pinkstershow in Venray
www.pinkstershow.com

Zie ook de webpagina met nestverwachtingen.

Agenda clubactiviteiten
Zondag 11 maart 2018
Fokgeschiktheidskeuring in Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk.
Zondag 08 april 2018
Fokkersbijeenkomst bij KC Arnhem, Drielsedijk 15 A, 6841 HG Arnhem.
Zondag 06 mei 2018
Algemene Ledenvergadering bij KC Arnhem, Drielsedijk 15 A, 6841 HG Arnhem.
Zondag 01 juli 2018
Fokgeschiktheidskeuring bij Hondenschool Dedemsvaart, Ommerkanaal 17, 7701 RC Dedemsvaart.
De volgende activiteiten worden binnenkort gepubliceerd op de RZWH-website: Voorjaarswandeling,
Kampioenschapclubmatch (KCM) en Najaarswandeling.

Fokgeschiktheidskeuring 11 maart 2018

RZWH Fokkersbijeenkomst 8 april 2018

Zondag 11 maart vindt de eerstvolgende
fokgeschiktheidskeuring plaats in het Dogcenter in
Kerkwijk. Wil jij jouw hond aan laten keuren voor
de fok? Er is nog plaats voor enkele
aanmeldingen. Wacht niet te lang met inschrijven,
want vol = vol! De keurmeesters zijn mevrouw
A.M. Beenen-Sluyters en mevrouw R. ChiodiWalraven. Klik hier voor meer informatie en
aanmelding. Een volgende fokkeuring is gepland
op 1 juli 2018 in Dedemsvaart.

Op zondag 8 april organiseert de RZWH een
fokkersbijeenkomst voor fokkers, aspirant-fokkers
en dekreuhouders. De bijeenkomst vindt plaats op
locatie van de KC Arnhem vanaf 13.30 uur. Het
bestuur en de fokcommissie van de RZWH
ontvangen graag input voor deze
fokkersbijeenkomst. Input uiterlijk 31 maart
aanleveren via secretaris@rzwh.nl. Noteer
zondag 8 april alvast in de agenda en meld je aan
via secretaris@rzwh.nl!
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