Van de voorzitter
Beste allemaal,

Hierbij ontvangt u weer het digitale clubblad.
We hebben de eerste prachtige feestdagen van het jaar weer achter de rug en zijn ons alweer aan
het voorbereiden op de zomer, maar voordat het zover is zijn er nog een heleboel leuke dingen
die op stapel staan.
Op 18 mei a.s. reserveer deze dag want dan houden we onze familie dag in samenwerking met De
Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) bij de manege de Oorsprong in Sint Nicolaasga.
Dit beloofd een hele gezellige dag te worden en voor iedereen is wel wat leuks te doen samen met
je trouwe viervoeter. Verder in het clubblad leest u hier meer over en het programma kunt u er
ook vinden.
Op 1 juni a.s. houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Houten, u heeft reeds
een uitnodiging via de mail ontvangen. Ik nodig u dan ook bij deze nogmaals van harte uit om deze
bij te komen wonen.
En staat de datum 29 juni a.s. al bij u in de agenda? Op deze dag wordt namelijk een fantastische
Nederlandse Rashonden Show gehouden in Zutphen waar wij als vereniging nauw bij betrokken
zijn.
Denkt u eraan om uw hond in te schrijven, echt een aanbeveling van mijn kant.
U kunt zich inschrijven via de website www.nhsn.nl
Vorige maand hebben we met een delegatie van Onze Stabyhoun weer om de tafel gezeten met
een delegatie van de NVSW om te kijken waar we nu staan met de beide verenigingen.
Het belangrijkste is nog dat bij de NVSW aan het VFR nog een gebruikersdocument aan vastzit
waar wij als Onze Stabyhoun ons niet in kunnen vinden.
Verder in het clubblad kunt u hier de belangrijkste verschillen lezen.
Ik hoop u op één van de bovenstaande evenementen persoonlijk te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Hein de Winter
Voorzitter Onze Stabyhoun.

“Dogs Global”

Het programma van Pieter Oliehoek is deels gereed en kan gebruikt worden.
Iedereen kan de gegevens van zijn/haar honden inzien en aanvullen.
Dat voor wat betreft het gratis gedeelte wat voor iedereen beschikbaar is.
Het programma is bedoeld als instrument om variëteit van de genen in de populatie te managen.
Het programma bestaat uit 3 lagen, het gratis deel voor eigenaren, het deel voor fokkers om te
zoeken en hun keuze kunnen toetsen (dat deel kost 36 euro per jaar) en daarnaast is er een deel
voor de rasvereniging. Daar kan de hele populatie gemonitord worden.
Voor Onze Stabyhoun geldt dat wij daar gebruik van gaan maken. Echter het programma is nog
niet geheel compleet, er moet nog een database aangehangen worden voor de gezondheid- en
showinformatie. Het programma is dus nog in ontwikkeling, maar wij zouden het op prijs stellen
als u tenminste de gegevens van uw honden en foto’s daarvan zou willen toevoegen.
Of- en hoe wij het programma aantrekkelijk willen maken voor onze fokkers is nog onderwerp van
bespreking.
U kunt het programma vinden op https://www.dogsglobal.com/

Het taal van het programma is in het Engels omdat het de bedoeling is dat meerdere rassen (in
binnen- en buitenland) er gebruik van gaan maken.
Wat ons betreft, gaat u aan de slag en deel ons uw ervaringen zowel positief -als negatief.

Samenwerking met de NVSW
Onze Stabyhoun en de NVSW voeren gesprekken om nader tot elkaar te komen.
Zo is getracht om een zo gelijk mogelijk fokreglement te ontwikkelen.
Hier zullen nog een paar verschillen in blijven maar over de algehele linie zal dit nagenoeg hetzelfde
zijn die voor beide verenigingen geldt.
Het grote verschil tussen de verenigingen zit hem in het feit dat naast het VFR bij de NVSW een
gebruikersdocument eraan vast hangt met een aantal regels waar wij als bestuur van Onze Stabyhoun
ons niet in kunnen vinden.
Te weten:
NVSW

Onze Stabyhoun

Verplichte verkoop (deel 50% ) van het nest via de vereniging
Maximum verkoopbedrag
Strakke regie bij fokplannen
bijdrage van fokker € 30,00 per pup
aankeuren fokgeschiktheid door 2 erkende keurmeesters
Strakke sturing op mogelijk erfelijke afwijkingen

fokker verkoopt zelf
fokker bepaalt zelf het bedrag
flexibel, klantgericht
€ 50,00 per nest
aankeuren werkgroep fokkerij
sturen op breeding for diversity

Familiedag
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseren de DWVN (De Wetterhoun Vereniging Nederland) samen
met Onze Stabyhoun een gezellige familiedag. Het gebeuren vindt op en rond Manege “De
Oorsprong” in st. Nicolaasga plaats.
Het adres van de manege is:

Manege de Oorsprong
C. Faberleane 3
8521 HA Sint Nicolaas

Hondenbaasjes en kinderen kunnen deelnemen aan eenvoudige
jachtoefeningen en aan speuroefeningen. In allerlei delen van
Nederland is de laatste jaren het werken met onze Friese honden
gegroeid. De band met de hond wordt daardoor versterkt en het is
ronduit leerzaam om te zien waar onze “Fryske Houn" toe instaat
is.
Ook ontbreekt een ervaren keurmeester niet op deze Familiedag. Deze zal de ontwikkeling van de
honden met u bespreken. Tijdens de eerste hondenparade wandelen kinderen rond waarbij de
keurmeester toelichting geeft vanuit de raskenmerken. In de tweede hondenparade is het de
beurt aan de oudere generatie.
Rondom een prachtige vijver in de naastgelegen bossen kunt u naar harte last wandelen. Rondom
de Poel vertellen eigenaren en kinderen allerlei ervaringen die zij beleven met hun Friese
viervoeter.
Hinke Fiona Cnossen uit Sint Nicolaasga is bereid gevonden om uw een rondrit te laten maken
met het Groninger paard Elgar
Op deze gezellige Familiedag zullen diverse kraampjes uw aandacht trekken.
Zo zal Stichting ZINO aanwezig zijn en een stand met leuke hondenaccessoires.
In de kantine van de manege zijn voor billijke prijzen broodjes, soep en een warme gehakt bal
verkrijgbaar.

Heeft u er wel eens over nagedacht om een nestje te fokken of uw reu hiervoor beschikbaar te
stellen? U krijgt hier alle informatie Uiteraard is er voor de Stabijhoun ook gelegenheid om uw
hond aan te laten keuren
Voor Onze Stabyhoun kunt u opgeven bij Joke van Gemert. Jg.gemert@gmail.com
Voor de DWVN kunt u opgeven bij, Alfred Plantinga, wetterhoun@cloud.com

Tot ziens op 18 mei 2019

De Nationale
Nog niet ingeschreven? Het kan nog.

Omdat voorgaande jaren de Stabyhoun de
overtuigende winnaar was, als het gaat over de meeste inschrijvingen, zijn er twee keurmeesters
gevraagd voor dit friese ras.
Naast Angélique Plasman, die de reuen zal gaan keuren, is ook Wout Arxhoek aanwezig om de
teven te beoordelen. Samen zullen ze de beste Stabyhoun aanwijzen.
De Stabij’s blijven nog wat achter qua inschrijvingen, maar we verwachten natuurlijk wel een
flinke inhaalslag voor ons prachtige ras. Inschrijven via https://nhsn.nl/inschrijven-nationale/

KOPIJ
Ook u kunt kopij aanleveren verhalen en foto’s zijn welkom.
Mail naar penningmeester@onzestabyhoun.nl

