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Beste Allemaal, 

 

Hierbij ontvangt u lente nieuwsbrief. 

We zijn het jaar gezellig begonnen met een zeer geslaagde strandwandeling in 
Rockanje georganiseerd door Henk Gaasbeek. We hadden een geweldige opkomst met 
een groot aantal honden.  

Als bestuur zijn we druk bezig met de aankomende ALV en  deze wordt gehouden op 
22 april 2017  in het Showdogcenter te Zwolle. 

Als het goed is heeft u een uitnodiging gehad op de mail. 

Verder wil  ik u erop attenderen dat medio april ook weer de inschrijvingen gaan 
starten  voor onze  gezellige clubmatch in september. Dit jaar gaan we deze weer 
houden in het Dogcenter te Kerkdriel. 

Ook wordt dit jaar weer het open fries kampioenschap georganiseerd en hier zullen bin-
nenkort de inschrijvingen voor gaan starten, houd allen hiervoor de website in de 
gaten. 

Heeft u trouwens al gezien dat de website van Onze Stabyhoun helemaal vernieuwd is!! 

Graag ontmoet ik u op de aankomende ALV. 

Ik wens u een heerlijke lente toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hein de Winter 
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AGENDA 

De  vereniging  Onze Stabyhoun draait op vrijwilligers maar we kunnen nu we 

gestaag groeien steeds meer hulp gebruiken. 

Op dit moment zoeken wij voor diverse functies mensen met administratieve 

vaardigheden. 

Wilt u zich voor één of meerdere dingen inzetten voor de vereniging meldt u zich 

dan aan bij de  Hein de Winter. Te bereiken op voorzitter@onzestabyhoun.nl  of 

telefonisch op 0648136251 na 18.00 uur. 

Als het goed is heeft u via de mail een uitnodiging gehad voor de ALV 

V R I J W I L L I G S  G E V R A A G D   

LEDEN ADMINISTRATIE 

Datum/Tijd    Evenement 

22 april aanvang 13:30  ALV Showdogcenter Zwolle 

28, 29, 30 april    Animalevent Beeksebergen 

25 juni     De Nationale ( Nederlandse rashonden 

      show) KC Zwolle 

29 juli     Tweede open Frysk KAMPIOENSKIP  

      FRIESE STABIJ EN WETTERHOUN  

16 September    Kampioensclubmatch en Jonge   

      Hondendag Dogcenter Kerkwijk  
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I N G E Z O N D E N  V E R S L A G  

Op de tentoonstelling te Hazerswoudedorp 

werd Poike v`t Hondsdraf BOB. 

groet  

Hans Stevens 

Hoi Stabyhoun vrienden,  

Elk jaar aan het begin van het nieuwe honden show jaar is er de Hond v. Jaar-

show, 

Dit is een wedstrijd waar je voor uitgenodigd wordt door Raad v. Beheer als je het 

afgelopen jaar in de finale van je groep in de erering een plaatsing heb gehad op 

het podium 1,2,3  

Ik, Harrie heb er vele keren aan mee mogen doen 

vanaf 2001 met Anne-Djulre v.d.kraay Heide daar-

na verschillende keren met Stabylands Foppe von 

Anne-Djulre en dit jaar weer met Abe-Foppe of 

staby Island. 

Vanaf  2011 werd er ook de verkiezing van Neder-

landse rassen gehouden, tot mijn grote verbazing 

werd mijn Foppe toen als primeur de Beste van 

2011 en natuurlijk zeer trots dat een Staby de EER 

had, daarna is Abe wel 2x in de selectie geweest 

maar niet geplaats. 

Zo zien jullie wel hondeshow zijn best leuk en als er 

een mooie prestatie er uit voor komt ben je reuze 

trots en blij dat er weer eens een Nederlands ras is 

geplaats op het podium, daar doe je het voor maar 

zeker als je Staby de punten krijgt zodat hij miss-

chien Nederlands kampioen kan worden. 

op na de volgende show ergens in Nederland om je ras te promoten en misschien 

een plaatsing in de erering. 

Gr ,Harrie Venner 



Foto insturen Gezocht 
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F O K K E R I J Z A K E N  

Op onze voorgaande evenementen hebben wij eigenaren van fokteven en 

dekreuen de gelegenheid gegeven op te testen op het CD-gen. Omdat de 

meeste fokdieren getest zijn kunnen wij dit nu niet meer groepsgewijs 

aanbieden. Als u nog moet testen kunt u dit het beste bij uw eigen dierenarts 

doen. Hij zal bloed afnemen en dit kan opgestuurd worden naar de faculteit in 

Utrecht. Op de site kunt u het bijbehorende formulier downloaden. 

 

Reserveer alvast 16 September in uw agenda. Deze dag zal in het teken 

staan van de clubmatch en de Jonge hondendag. U ontvangt een uitnodiging 

op de mail. Het zou natuurlijk heel leuk zijn om de nesten zo complete mo-

gelijk te hebben. Voor u als Fokker, voor de vereniging en de keurmeester. 

Zo kan iedereen een goed beeld krijgen van het resultaat van de gemaakte 

combinatie. 

G E Z O C H T  

Trots op uw stabij!! 

Op onze website is de gelegenheid  foto’s van uw fotogenieke Stabij te 

laten plaatsen, zodat iedereen kan meegenieten. U kunt ook een kleine 

tekst mee sturen. 

U kunt uw foto’s sturen naar:Webmaster 

A C T I V I T E I T E N  E N  P R  

Op 28, 29 en 30 april staan wij weer op het Animal Event. Wij zoeken nog vrijwil-

ligers voor de stand. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het een leuk event is om 

een keer heen te gaan. Helaas verwacht ik zelf pups van Feia dat weekend en moet 

dit jaar overslaan. U kunt zich aanmelden bij de   secretaris 

 

Op 16 september organiseren wij in het Dogcenter weer onze jaarlijkse Kampioens-

clubmatch. Houdt u de website in de gaten? 

 

mailto:webmaster@onzestabyhoun.nl?subject=Fotowebstrijd
mailto:secretaris@onzestabyhoun.nl?subject=Animal%20Event
mailto:secretaris@onzestabyhoun.nl?subject=Animal%20Event
mailto:secretaris@onzestabyhoun.nl?subject=Animal%20Event


 

 

“TWEEDE OPEN FRYSK KAMPIOENSKIP FRIESE STABIJ EN WETTERHOUN” 

1 

De rashondenverenigingen “Onze Stabyhoun” en “De Wetterhounvereniging Ne-

derland” zijn twee jonge rashondenverenigingen die zich ten doel hebben gesteld 

de twee Friese hondenrassen te behouden. Deze doelstellingen zijn gelegen op het 

behoud van karakteristieke kenmerken van gedrag, gezondheid en uiterlijk. Onze 

doelstelling is de Friese Stabij de Friese Stabij te laten te laten blijven en de Wet-

terhoun de Wetterhoun te laten blijven.   

Beide verenigingen werken goed samen en deze samenwerking resulteert in de 

organisatie van het Open Frysk Kampioenschap Friese Stabij en Wetterhoun. De 

eerste editie vond plaats in 2016 en dit was een groot succes. De voorbereidingen 

voor de editie van 2017 zijn inmiddels begonnen. 

Het kampioenschap biedt beide verenigingen de mogelijkheid zich te presenteren 

aan een groot publiek en kan daarmee de doelstelling van beide verenigingen 

onder de aandacht  brengen. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om de 

Friese hounen zelf en haar geschiedenis  een grotere bekendheid te geven. Beide 

hondenrassen werden in de tijd eerder als Fries hondenras gekwalificeerd dan als 

Nederlands ras!  

Het kampioenschap is onderdeel van de Paardendagen (Boerendag) te 

Wouterswoude. Op deze Boerendag (zaterdag 29 juli 2017) worden al een aantal 

andere Friese agrarische cultuurdragers gekeurd. Dit zijn naast de (Friese) 

paarden, het Fries rundvee en de Friese geiten. De beide Friese hondenrassen 

passen prima in dit rijtje en als Friese (boerderij)honden zullen ze hun plek vinden 

op de Boerderijdag. De plaats van handeling, Wouterswoude, is gelegen in een 

streek waar de Fryske hounen, een lange geschiedenis hebben als (arbeiders) 

jachthond op hermelijnen, mollen en wezels. 

Pagina 5 



 
 

 
 

Een impressie van de Paardendagen vindt u op www.paardendagen.nl 
Zoals u bovenstaande inleiding kunt afleiden zijn beide besturen bijzonder content 

dat ze onderdeel zijn van dit grote geheel. 

Zoals in de aanhef staat vermeld: de verenigingen richten zich op kenmerken van 

gedrag, gezondheid en uiterlijk. Uiterlijkheden staat dus niet voorop!! Graag laten 

wij dus zien wat de Friese Stabij en de Wetterhoun allemaal in zijn mars heeft. Dit 

doen wij door het geven van een jachtdemonstratie en een hondenkeuring. 

Wij hebben de bekende keurmeester mevr. Diana Striechel bereid gevonden de 

Friese hounen te keuren. Aangezien de uiterlijke kenmerken niet van het hoogste 

belang zijn zal er een keuring worden opgezet die wat anders samengesteld dan bij 

landelijke hondenshows. Het gaat er dus wat anders aan toe! 

Deze opzet staat ons voor ogen: 

Het gaat om de erkende titel:  Open Frysk Kampioen 2017, dit is een officiële 

en zelfstandige titel. 

Er is geen CAC-punt te verdienen. Het kampioenschap levert dus geen punten op 

voor het Nederlands kampioenschap.  

Elke houn, in het bezit van een stamboom, mag meedoen, lidmaatschap van een 

vereniging is niet noodzakelijk. 

In de ochtend vinden de keuringen plaats waarbij de honden verdeeld worden 

over 8 rubrieken. We zullen het evenement starten in het tweede gedeelte van 

de ochtend. Een ieder kan rustig naar Friesland rijden. 

We hebben de volgende groepen:  

 

 

 

De winnaar van iedere groep gaat door naar de finale in de middag. In de finale 

worden uit de vier Stabij’s en uit de vier Wetters de Fries Kampioen Friese 

Stabij  en de Fries Kampioen Wetterhoun verkozen.  

De inschrijving verloopt via de site van de Onze Stabyhoun, 

www.onzestabyhoun.nl. De inschrijving zal binnenkort worden opengesteld.  

 

 

 

 

  Stabij Wetterhoun 

Honden 9-24 mnd Mnl Mnl 

  Vrl Vrl 

Honden > 24 maanden Mnl Mnl 

  Vrl Vrl 
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Gezondheid 

Stabyhoun 

Nest  

Bezoek 

Klim ook eens in de pen 

Om ons mooie friese ras gezond te houden is het van 
belang dat ziekte of overlijden gemeld worden. Zo 
kunnen wij een goed fokbeleid vormen samen. 

M E L D E N  

Kunt u via onze site  

Mochten er pups zijn die bij de geboorte dood geboren worden of na 
een aantal weken benauwdheids klachten krijgen ,laat deze pups on-
derzoeken. Dit in verband met het onderzoek PDA  

U kunt contact op nemen met: 

Hein v Althuis 

Vanaf Maart 2015 zal ieder nest een bezoekje krijgen van één van onze nest-
bezoekers. 

Tijdens de fokkerijzaken vergadering hebben we dit in overleg besloten.  
 

Voor meer informatie: Nest Bezoek 

Iets leuks mee gemaakt met uw stabij? Heeft uw hond iets gewonnen of 
een diploma gehaald in de show of hondensport? Schrijf ons dan, het lief-
ste met een foto erbij. 

Mail uw bijdrage naar de nieuwsbrief 

mailto:hein@onzestabyhoun.nl
http://www.onzestabyhoun.nl/index.php/nest-bezoek
mailto:nieuwsbrief@onzestayhoun.nl?subject=nieuwsbrief


 

 
 

 

 

Op het strand komen Sloeber en ik drie jachthonden tegen. Ik raak in gesprek met 

de eigenaars. Al snel gaat het over 'voor-jagen', 'schot vast', 'warm en koud wild'. 

Het blijven toch jagers hè, zegt een man tegen mij. Ik draai met m'n schoen een 

figuurtje in het zand. Laatst ging Sloeber zwemmen en toen schrok ie zo van een 

eend dat ie vergat z'n poten te bewegen en zonk, vertel ik. Iedereen valt stil en 

kijkt naar Sloeber. Die hangt vol overgave aan de staart van een van de 

jachthonden en wordt door de branding gesleept. Een vrouw schept op: mijn hond 

kan op afstand op mijn handgebaar gaan zitten. Naast me probeert Sloeber om 

naar China te graven. Ik mompel: Sloeber kan met z'n poten op het aanrecht 

staan, met z'n neus het dekseltje van de boter af duwen en het pakje leeg likken. 

Ik voel dat ze naar mij staren. Ze praten verder maar vragen mij niets meer. Dan 

ineens staan hun honden stokstijf stil. Met 1 poot opgetrokken staren ze naar een 

meeuw die op het zand is gaan zitten. De eigenaars glimmen van trots. Sloeber 

huppelt er ook naar toe. Z'n vacht is ontploft, hij zit van top tot teen onder het 

zand en z'n tong hangt schuin uit z'n bek. Hij werpt een blik op de meeuw en 

drentelt wat om de andere honden heen. Plotseling gaat z'n kop omhoog, hij spitst 

z'n oren en z'n ogen worden groot. Hij zet het op een rennen. Voorbij de honden, 

de meeuw en voorbij ons groepje. Verbaasd kijkt iedereen rond om te zien welk 

wild hij heeft gespot. Een paar minuten later zien we hem weer voorbij komen. Hij 

hobbelt enthousiast achter een vrouw met een groene rugzak aan. De meeuw 

vliegt weg, de honden kijken m teleurgesteld na. Sloeber krijgt een aai van de 

dame met de rugzak. Ik lach en zeg: waarom zou je moeite doen om te jagen als 

je weet dat je voor eten meestal gewoon bij mensen met een tas moet zijn. Nog 

na grinnikend wandel ik verder en geef Sloeber een koekje. Jij bent ook een echte 

jager hoor, vertel ik hem. De slim-

ste jachthond van allemaal. 
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U I T  H E T  L E V E N  VA N  E E N  S TA B I J  

E I G E N A A R  



 

Onze Stabyhoun 

Belangrijke emailadressen: 

 
Let er op dat de volgende email adressen juist in uw emailadressenboek staan: 

 

Voorzitter Hein de Winter: voorzitter@onzestabyhoun.nl 

Secretaris Bertha van Engelen: secretaris@onzestabyhoun.nl 

Penningmeester Derk Jan Heslinga: penningmeester@onzestabyhoun.nl 

Webmaster Karin Blok: webmaster@onzestabyhoun.nl 

Redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief@onzestabyhoun.nl 

Ledenadministratie: ledenadministratie@onzestabyhoun.nl 
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www.onzestabyhoun.nl 

Aanleveren van copy voor de nieuwsbrief 

Alle teksten graag inleveren in een word bestandje. Zonder foto’s want die 
worden toch niet meegepakt bij het kopiëren. 1 a4tje is echt genoeg. 

Eventuele foto’s graag in dezelfde mail mee sturen gewoon als jpeg bestand. 

Mail dit naar de nieuwsbrief 

Omdat het opmaken van de nieuwsbrief ook wat tijd vergt verzoek ik een ie-
der zich te houden aan de sluitingsdatum voor het inzenden. 

Sluitingsdatum is  18 juni 

mailto:nieuwsbrief@onzestayhoun.nl?subject=nieuwsbrief

