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Terugblik van het bestuur van de Nederlandse Labrador Vereniging op het verenigingsjaar 2019 
 

Het bestuur van de NLV kwam in 2019, volgens planning, elf keer bijeen. Er werd volgens een 
vastgestelde agenda vergadert, waarbij alle voorzitters van de commissies hun onderwerpen 
voorbereidden en daar toelichting op gaven. De secretaris dhr. Ger van der Teems maakte het verslag en 
hield de besluiten- en actielijst bij. 
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur heeft in 2019 enkele wijzigingen ondergaan. Op de Algemene 
Ledenvergadering op 11 april 2019 heeft Greet de Jager afscheid genomen als bestuurslid; zij was niet 
herkiesbaar. Omdat Greet zich vele jaren heeft ingezet voor de CMC is zij, op voordracht van het bestuur, 
op de ALV benoemd tot erelid van de NLV! Theo de Bruijn is op deze vergadering benoemd tot lid van 
verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de NLV, met name voor de JPC. 
Tevens zijn Marjolein Lourens en Henk van Roon, herbenoemd voor een periode van drie jaar.  Antoon 
Bloem en Ronnie Hartjes werden benoemd voor de periode van een jaar. Jammer genoeg bleek na verloop 
van tijd dat beide heren het bestuurslidmaatschap niet konden combineren met hun werk en privésituatie 
en zich moesten terugtrekken. Het bestuur heeft daar alle begrip voor, maar vindt het wel spijtig. 
De penningmeester van de ABC-commissie, dhr. Wim Hekker, bleek bereid om tot de Algemene 
Ledenvergadering op 11 april 2019, op interimbasis, de functie van penningmeester te vervullen. Staande 
de vergadering werd hij, op voordracht van het bestuur, benoemd tot penningmeester voor een periode 
van twee jaar en heeft zich in het afgelopen jaar ten volle ingezet om deze functie te vervullen. 
 
Diverse onderwerpen 
De redactiecommissie kwam twee keer samen met de bestuursleden en andere commissieleden om 
afspraken te maken over de invulling van de Labrador Post en over de inhoud van de artikelen op 
Facebook. Er verscheen weer zes keer een mooi blad en ook werd Facebook goed bezocht. 
De nieuwe website werd in 2019 operationeel! Een hele klus voor de mensen die eraan gewerkt hebben, 
maar het resultaat is er dan ook naar. Mooie kleuren, een overzichtelijk geheel en voor alle leden heel 
eenvoudig om te zoeken naar alle wetenswaardigheden of om in te schrijven voor een activiteit. 
De vergaderingen van de Raad van Beheer werden door de voorzitter en een lid van het bestuur bezocht. 
Ook waren we aanwezig op het fokkerijberaad en het rasgroepoverleg van de Raad van Beheer. Er waren 
twee bestuursleden aanwezig op de Kerst Winner in de Evenementenhal in Gorinchem.  Aan de Labrador 
prijswinnaars werd een speciaal gemaakt bord van de NLV uitgereikt. 
In ons vrijwilligersbestand vond in 2019 weinig mutatie. Er wordt veel werk verricht in de diverse 
commissies en ik wil eenieder die zich in 2019 weer heeft ingezet voor de vereniging dan ook van harte 
bedanken! 
 
Lida Maas, voorzitter 
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Ledenadministratie Nederlandse Labrador Vereniging 

Op 1 januari staan er 4171 leden ingeschreven. In 2019 melden 308 nieuwe leden zich aan. Het aantal 
nieuwe leden daalt jaarlijks met enkele tientallen. In tegenstelling tot vroeger hebben veel nieuwe 
labradoreigenaren minder behoefte om zich te binden aan een rasvereniging. Het internet met alle 
mogelijkheden om informatie op te zoeken, advies int e winnen, aansluiting te vinden bij fora en 
dergelijke is hier ongetwijfeld debet aan.  
Sinds een aantal jaar is het alleen mogelijk om lid te worden van de NLV als er een machtiging voor 
automatische incasso van de contributie is afgegeven. Dit betekent dat het aantal acceptgiro’s dat moet 
worden gedrukt jaarlijks daalt.  
Leden dienen hun lidmaatschap voor 1 december van het lopende kalenderjaar op te zeggen. Helaas zijn 
er veel leden die dit niet tijdig doen en vervolgens de incasso weigeren of laten terughalen (storneren).  
Omdat iedereen tegenwoordig 8 weken de tijd heeft om een incasso terug te halen (te storneren), doet een 
steeds groter aantal leden dit en geeft op deze wijze aan het lidmaatschap te beëindigen. Medio februari 
2019 wordt om bovenstaande redenen van 67 leden het lidmaatschap beëindigd. In de loop van het 
verslagjaar wordt van 17 leden het lidmaatschap beëindigd door overlijden of verhuizing met onbekende 
bestemming. 2 leden worden geroyeerd vanwege overtredingen van het VerenigingsFokReglement (VFR) 
Per 31 december 2019 zeggen 386 leden het lidmaatschap op, zodat per 1 januari 2020 4007 leden staan 
ingeschreven.  
 
Anke ter Riet 
ledenadministratie 
 
                                       Algemene begeleidingscommissie (ABC) 
 
Taak omschrijving ABC 
Advisering betreffende de tot stand komst en uitvoering van het fokkerijbeleid van de vereniging, met als 
doel ‘de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen en fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te 
brengen en voorlichting te geven. 
 
Samenstelling ABC in 2019 
Marjolein Lourens - voorzitter,   
Nathalie Reerink – ZE coordinator, invoer in database, redactie LP 
Henny Foeken - gedrag, coördinator werkgroep gezondheid 
Ingrid Muller – coördinator pupinformatie, dekreuenlijst, herplaatsers, webmaster ABC-gedeelte website,  
account-uitgifte ZE  
Wim Hekker – penningmeester  
Sonja Hekker - meldingen ziekte en overlijden Labradors 
Medio 2019 zijn wij versterkt door de komst van Rianne Schuitemaker 
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Contactpersonen 
Het team contactpersonen (een subcommissie van de ABC) bestond uit: 
Sonja Hekker  
Bij haar kon men terecht voor neutrale en zinvolle informatie voor wat betreft de aanschaf, opvoeding en 
verzorging van een Labradorpup. Voor specifieke vragen verwijst het team contactpersonen naar de ABC 
Ondersteuning ABC  
Anneke Bruin - controle database en invoer buitenlandse honden in de database.              
Werkgroep ‘Gezondheid’ 
Henny Foeken – coördinator 
Marjolein Lourens – lid 
Vacature: Dierenarts 
Veterinaire ondersteuning 
Vacature 
Vergaderingen                                                                                                                            
De ABC heeft in 2019 acht maal vergaderd,te weten op: 
29 januari, 5 maart, 2 april, 13 mei,  25 juni, 3 september, 29 oktober en  11 december 
 
Vaste onderwerpen op de agenda waren: 
Gezondheid en gezondheidsonderzoeken, fokkerij, gedrag, pupinformatie, herplaatsing oudere honden, 
dekreuenlijst, ZooEasy-database, kopij Labrador Post, website, belangrijke onderwerpen/ bijzonderheden 
van de Raad van Beheer en de door de ABC te organiseren activiteiten. 

Rasgroep en Raad van Beheer 
De voorjaars- en de najaarsvergadering van  ‘Rasgroep 7/8  werden door enkele ABC-leden bijgewoond. 
Input van de NLV ging met name over Petscan. en Fit2Breed.  Maar ook over het functioneren van de 
Raad van Beheer tav fokken en gezondheid  en de service die wordt verleend aan ons als rasvereniging. 

NLV database 
De ABC voerde ook in 2019 weer de gezondheidsgegevens en de gegevens betreffende geboren nesten, 
die door de Raad van Beheer naar ons werden doorgestuurd en alle andere meldingen DNA testen, 
ziekten en overlijden bij Labradors, die de ABC ontving, in de database.  
De database heeft bij het verstrekken van fokinformatie ook in 2019 haar grote nut weer bewezen. Er 
stonden in 2019 ongeveer 173.500 Labrador Retrievers met hun (voor zover bij de ABC bekende) 
gegevens in de database  Vragen van leden en niet-leden betreffende afstamming, gezondheidsgegevens, 
kleurvererving en dergelijke konden vlot beantwoord worden met behulp van de NLV-database. 
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In 2013 heeft de NLV de ZooEasy- database aangeschaft. De ABC besteedde ook in 2019 vele uren aan 
het up-to-date houden. In 2018 was de ZooEasy database toegankelijk voor  leden en tegen een kleine 
vergoeding voor niet-leden. De ABC hecht grote waarde aan het up to date houden van de database. 
Omdat in 2018 ZE de kosten voor invoer van de gegevens van de RvB aanzienlijk heeft verhoogd, is er 
voor gekozen de invoer 2x ipv 4x te doen. Inmiddels zijn wij in overleg om dat weer terug te draaien.  
 
Daarnaast zouden wij de database graag willen schonen en up to date houden door het overlijden van 
honden in te voeren en de vermelding van ziektes en DNA uitslagen. Hiervoor doen wij een beroep op 
eigenaren. Dit heeft in 2019 geleid tot een groter aantal opgave van overleden honden. Helaas blijft de 
opgave van gezondheidsaspecten en DNA uitslagen nog wat achter. Daarom doet de ABC ook regelmatig 
in de LP een oproep 

Fokinformatie 
Het hele jaar door werd er telefonisch en per email informatie gegeven. De onderwerpen die besproken 
werden, betroffen gezondheidsgegevens van honden die mogelijkerwijs voor de fok ingezet zouden 
worden, zaken met betrekking tot regelgeving en fokbeleid, maar ook praktische zaken rond dekking, 
dracht, geboorte en het grootbrengen van een nest. 
De ABC ontving ook veel vragen over het gebruik van het door de NLV geadviseerde koopcontract en 
klachten van pupkopers over fokkers, die hun verantwoordelijkheid niet namen. 
 
Per email  werden op verzoek van leden en niet-leden opgevraagde stambomen, voorzien van 
gezondheidsuitslagen van ouders, voorouders en hun nakomelingen, verzonden.  
Ook bij fokinformatie bewijst de database haar grote nut. 
Er is een duidelijke toename in het aantal aspirant pupkopers die informatie vragen over de 
gezondheidsuitslagen van de reu en teef van een nestje waar belangstelling voor is.  

Algemene informatie  
De contactpersoonen van de ABC kregen via de website en per telefoon vele vragen voorgelegd door 
leden en niet-leden van de vereniging. De besproken onderwerpen waren velerlei, van 
gezondheidsaspecten tot gedragsaangelegenheden. Voor specialistische zaken werd naar een deskundige 
doorverwezen. 
In 2019 kwamen er weer veel vragen van juridische aard bij de ABC terecht. Met name het koopcontract 
en rechten en plichten bij een (gezondheids)probleem met een pup roepen vragen op 
Om deze adequaat te kunnen beantwoorden moet ook de ABC regelmatig advies in winnen bij een 
deskundige. De ABC adviseert leden en niet-leden om de problemen, die gerezen zijn, bijvoorbeeld bij de 
koop/verkoop van een pup, bij de dekking of bij gezondheidsproblemen, als het mogelijk is door middel 
van gesprekken op te lossen. Soms heeft een gesprek tussen partijen geen resultaat waardoor een klacht 
indienen bij de Geschillencommissie onvermijdelijk is. Naast een bindende uitspraak van de 
geschillencommissie is het vanaf 2018 ook mogelijk om mediation aan te vragen. 
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Op basis van ervaringen kan de ABC pupkopers en fokkers slechts met klem adviseren om het NLV-
model-koopcontract te gebruiken bij de aankoop/verkoop van een pup.  In 2014 heeft de heer Jur Deckers 
op verzoek van de ABC het koopcontract aangepast aan de eisen van 2014. Leden kunnen nu gebruik 
maken van één model voor hobbymatige fokkers of één model voor beroepsmatige fokkers. Om 
problemen na afloop te voorkomen wordt aangeraden ook afspraken aangaande dekkingen schriftelijk 
vast te leggen. 
 
Afstammingsonderzoeken 
De ABC, hoewel hiertoe gerechtigd door de ALV, heeft in 2019 steeksproefgewijs geen 
afstammingsonderzoeken laten uitvoeren. Sinds 1 januari 2014 controleert de Raad van Beheer (met 
behulp van DNA-profielen) of de door de fokker opgegeven ouderdieren inderdaad de ouderdieren van de 
pups zijn.  
 
Gedragsdeskundige  
Onder verantwoordelijkheid van de ABC valt ook het beantwoorden van vragen die met gedrag en 
gedrags-, c.q. opvoedingsproblemen van Labradors te maken hebben. De ABC  was voor leden en niet-
leden telefonisch en per email bereikbaar voor het beantwoorden van  vragen Er is nog steeds  een 
terugloop in vragen over gedrag. Het ging van enkele vragen per week  naar een vraag in de week. 
 
Het mailadres " gedrag " wordt echter lang niet altijd gebruikt voor vragen over gedrag. De meeste vragen 
gaan over de voorgenomen aankoop van een pup , info over een fokker of kennel, het fokken van een 
nestje. 
 
Vragen over gedrag zijn er ook maar zeker niet vaak . Over het algemeen zijn  vragen over gedrag  goed 
op te lossen . Voor sommige vragen  moet de ABC verwijzen naar bv een gedragstherapeut, die de hond 
live ziet en een stapsgewijs plan voor de hond kan opzetten  
 
Pupinformatie  
Ook in 2019 werd er door de ABC-leden, die belast zijn met de pupinformatie en de contactpersonen 
gewerkt om de pupinformatie naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Naast het plaatsen van een 
geboortebericht werd er ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eerst een dekbericht op de 
website te plaatsen. Veel dekberichten werden niet omgezet in een geboortebericht, omdat de fokkers, 
dankzij het plaatsen van de dekberichten, reeds voldoende potentiële pupkopers hadden gevonden voordat 
de pups geboren waren.  
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Keurmerk – NLV 
In september 2009 is de NLV gestart met het afgeven van een nest-keurmerk. Fokkers (leden van de 
NLV) kunnen dit keurmerk aanvragen. Als na toetsing blijkt dat het nest gefokt is volgens de eisen van 
het NLV-fokbeleid, ontvangen zij een NLV-keurmerk voor dit nest. In 2019 werden er 62 NLV-
keurmerken verstrekt. 
 
Aantal in het NHSB ingeschreven Labradorpups 
In 2016 zijn er 3381 Labrador Retrievers ingeschreven. Waarvan 80 import. 
In 2017 zijn er 4007 Labrador Retrievers ingeschreven. Waarvan 10 import                                   
In 2018 zijn er 3474 Labrador Retrievers ingeschreven. Waarvan 82 import 
In 2019 zijn er 3427 Labrador Retrievers ingeschreven. Importaantal onbekend 
(gegevens: Raad van Beheer) 
 
Herplaatsing oudere honden                                                                                                  
Voor herplaatsing aangeboden in kalenderjaar 2019: 12 honden waarvan 8 reuen en 4 teven.                                                                                                                                        
De jongste was 5 maanden en de oudste 8 jaar. Er zijn 7 honden door de NLV geplaatst, 2 zijn er door de 
eigenaar zelf geplaatst, 1 is er door de fokker herplaatst, 1 is er naar het asiel gebracht en 1 is alsnog bij 
haar eigenaar gebleven. 
Buiten de reacties op de te herplaatsen honden komen er gemiddeld elke maand 2 vragen binnen om op 
een wachtlijst, die we niet hebben, te worden geplaatst. Uiteraard wordt hen dan gemeld hoe de procedure 
werkt. 
 
Dekreuenlijst                                                                                                            
Ook gedurende 2019 werd de dekreuenlijst ‘up-to-date’ gehouden. Alle dekreu-eigenaren, die daar prijs 
op stelden, zagen hun reu, inclusief foto en stamboom, op de website van de NLV geplaatst worden. In 
2019 werden 12 nieuwe reuen op de lijst geplaatst.  
Er werden 9 reuen verwijderd. Waarvan 5 op verzoek van eigenaar en 1 door overlijden van de hond en 3 
doordat eigenaar geen lid meer is van de NLV. 
 
Gezondheidsmeldingen/ meldingen overlijden  2019 
12 maal werd per meldingsformulier een gezondheidsafwijking gemeld: 
5x ED.LPC, 1x PNKD, 4x Epilepsie, 1x Radius Curvus Syndroom en 1x EIC. 
 
83 maal werd per meldingsformulier het overlijden van een labrador gemeld: 
55x  Ouderdom, 12x  Kanker, 3x  Hartstilstand, 2x  Artrose/HD, 3x  Alvleesklier/leverprobleem, 
1x  SLE, 3x  Nierfalen, 4x  Maag-Darmprobleem en 1x  Overig 
Alle meldingen die via het meldingsformulier bij de ABC binnen kwamen, 
werden opgenomen in de NLV-database en indien de eigenaar daarvoor 
toestemming had gegeven, gepubliceerd in de Labrador Post. 
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Gezondheid Labrador Retriever                                                                      
Ook in 2019 werd in de media veel aandacht besteed aan de gezondheid van de rashonden. Wij zijn ons 
ervan bewust dat de Labrador Retriever niet vrij is van erfelijke problemen. Genetici adviseren ons om, 
willen we ons ras zo gezond mogelijk houden, te streven naar een zo klein mogelijke toename van de 
inteeltcoëfficiënt en zo groot mogelijk houden van de genenpool. 

 
 
 
 
 
 

Aantallen van inkomsten ABC over 2019     
          
  pupinfo keurmerk* herplaats. herplaats. dekreuenl. 2019 2018 2017 
maand  eur 35 euro 2,5/5 eur 20 eur 40 eur 25 € € € 
jan  8 2  2 1 390 190 315 
feb  4 2  1 1 210 100 225 
maart  4 1    142,5 387,5 340 
april  6 4 1 1 2 330 505 180 
mei  9 2 2 1 1 425 142,5 387,5 
juni  4 1    142,5 280 330 
juli  3 1   3 182,5 210 465 
aug  2   1 1 135 205 295 
sep  6 0 0 0 0 210 280 202,5 
okt  7 0 0 0 0 245 190 270 
nov  6 5 3 0 2 345 292,5 335 
dec  3 2 0 1 1 190 252,5 185 
          
Totaal 
2019 62 20 6 7 12 2947,5    
Totaal 
2018 55 12 4 15 16  3.035  
Totaal 
2017 63 20 3 21 15     3.530 
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Gezondheidsonderzoeken                                                                                  
Het in februari 2003 in samenwerking met de NLV gestarte onderzoek naar Chronische Actieve Hepatitis 
(CAH= een leverontsteking als gevolg van koperstapeling), bij Labradors, uitgevoerd door professor Dr. 
Jan Rothuizen en mevrouw Hille Fieten, beiden verbonden aan de vakgroep Geneeskunde van 
gezelschapsdieren van de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, wordt nog 
steeds voortgezet. Er zijn zijn twee genen gevonden  die verantwoordelijk zijn voor het onstaan van 
koperstapeling. 
 
Voortgangsrapportage NLV biomarkers-project  
Koperstapeling bij de Labrador retrievers is een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door koper 
aanwezig in de voeding. Labrador retrievers met een genetische aanleg kunnen dit koper niet goed 
verwerken, waardoor het stapelt in de lever en een leverontsteking kan veroorzaken.  
Genetisch onderzoek heeft geleid tot de identificatie van 2 genen die het kopergehalte in de lever van 
Labradors, tezamen met opname via de voeding, beïnvloeden. Echter het blijft moeilijk om zonder een 
leverbiopt te nemen, te voorspellen wat het kopergehalte van de lever op een bepaald moment is in een 
hond.  
Daarom zijn we op zoek naar signaalstoffen in het bloed die we kunnen meten en die voorspellend zijn 
voor het kopergehalte in de lever op een bepaald moment.  
 
Aanpak: 
In een eerder onderzoeksproject zijn van een groot aantal Labrador retrievers leverbiopten en 
bloedmonsters verzameld die we kunnen gebruiken om op zoek te gaan naar de signaalstoffen, 
zogenaamde “biomarkers”. We richten ons hierbij op 2 verschillende mogelijkheden, te weten: het 
ontwikkelen van een “ElISA” test, die werkt als het principe van een “zwangerschapstest”, voor 2 koper-
eiwitten (CCS en SOD-1) en we gaan een micro-RNA screen doen om te onderzoeken of er koper-
specifeke micro-RNA’s bestaan die we kunnen gebruiken.  
 
Resultaten tot nu toe: 
Zoals vaak in wetenschappelijk onderzoek, is een goed resultaat niet van tevoren gegarandeerd. Voor het 
ontwikkelen van de ELISA test, was de eerste stap om een goed antilichaam uit te testen voor CCS en 
SOD-1.  De eerste, veelbelovende resultaten waren geboekt met een antilichaam dat nu helaas niet meer 
te krijgen is. Daarom moesten we op zoek naar nieuwe antilichamen, die ontwikkeld zijn voor de mens. 
De eerste experimenten waren erop gericht om te onderzoeken of deze ook geschikt zijn voor gebruik in 
de hond en de eerste resultaten lijken erop dat dit helaas niet het geval is.  
 
De volgende stap die we nu hebben gezet,  is om deze antilichamen zelf te gaan produceren. Dit is een 
langdurige weg, omdat eerst de 2 eiwitten zuiver verkregen (of gemaakt) moeten worden, voordat er 
antilichamen geproduceerd kunnen worden. Hier zijn we op dit moment mee bezig.  
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Voor het micro-RNA project was de eerste stap om de micro-RNA’s te isoleren. Voor het eerste 
experiment hebben we gebruik gemaakt van 6 dieren met een normale lever en een normaal kopergehalte 
(controles) en  6 dieren met een verhoogd kopergehalte.  
 
Deze samples hebben we gescreend met een panel van 277 hond-specifieke micro-RNA’s. Initieel waren 
er problemen met de geleverde chips, maar deze zijn opgelost en het experiment is succesvol verlopen. Er 
zijn bij deze screen 6 microRNA’s ontdekt die alleen verhoogd waren in de groep met hoog koper en niet 
in de controle-groep. Dit resultaat is veelbelovend.  De volgende stap is om ook honden die al wel 
hepatitis hebben te onderzoeken, hiervoor nemen we 6 dieren met hepatitis en een normaal kopergehalte 
en 6 dieren met hepatitis en een te hoog kopergehalte. We zijn op dit moment bezig om deze screen uit te 
voeren. De micro-RNA’s die koper-specifiek blijken te zijn en niet veranderen doordat er ontsteking in de 
lever aanwezig is, zullen we vervolgens testen in alle dieren waar we samples van hebben (ongeveer 50 
dieren).   

 
Vervolg: 
In 2019 is het onderzoek voortgezet. Wij hopen in 2020 daar resultaten van te zien. 
Daarnaast loopt er een onderzoek naar twee hartaandoeningen die ook ( en wellicht vaker ) bij Labradors 
voorkomen  : TVD en atrioventriculaire accessoire paden. De NLV  kreeg het verzoek van onderzoeker 
Frank van Steenbeek een artikel te plaatsen in de LP .  Eigenaren van Labradors die een van deze ziektes 
hebben worden verzocht DNA af te staan voor onderzoek. Het artikel is verschenen in de LP van april.  
 
De werkgroep gezondheid heeft zich in 2019 voornamelijk bezig gehouden met het meedenken over het 
ontwikkelen van het  Fit2Breed project . Een initiatief van het ECCG van de RUU olv Hille Fieten. 
Bedoeling is software te ontwikkelen die gebruikers /fokkers moet helpen verantwoorde /gezonde keuzes 
te maken bij het zoeken naar een geschikte combi reu/teef.  
Samen met de vertegenwoordigers van de LKN was er regelmatig overleg met de projectcoordinator Hille 
Fieten . Gaandeweg krijgt het project meer vorm en naar verwacht zal in 2020 de software geladen 
kunnen worden met de benodigde gegevens van  (potentiële) fokdieren .  
Hille Fieten heeft zowel op de ALV als op het fokkerijberaad toelichting gegeven op het project .Voor  
2020 wordt het belangrijk een flink aantal ( potentiële ) fokkers te interesseren  hun medewerking te 
verlenen bij het afgeven van  DNA van hun honden.  
 
 
In een nest uit 2014 werd bij de pups PRA vastgesteld terwijl dat uit de combi van beide ouders niet 
mogelijk zou moeten zijn ( door testen ) . Navraag leert dat dit om een mogelijk nieuwe mutatie gaat. 
Onderzoek van de ouders en alle nestgenoten zou hier uitsluitsel over moeten geven . Op verzoek van de 
NLV is in samenspraak met RUU ( prof Boevee ) een inventarisatie gestart om gevraagde data ( ecvo en 
DNA ) te verzamelen. Het heeft veel tijd gekost maar uiteindelijk zijn ecvo uitslagen en bloedmonsters 
van het nest en de ouders met een nieuwe vroege vorm van PRA via prof. Boevé naar Optigen verstuurd. 
Op dit moment zijn daar nog geen resultaten van bekend. 
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Late PRA .  
Op initiatief van een van onze leden en in samenwerking met de LKN is een lezing georganiseerd door de 
Zweedse onderzoeker Bergstrom over een late vorm van PRA : Stargardt’s Disease .  
 
In 2019 zijn er een diverse  meldingen van zieke en/of overleden Labradors binnen gekomen. We merken 
een toename aan meldingen, mede ingegeven door het gemak van de nieuwe website, waar we erg blij 
mee zijn. De ABC probeert met name het melden van erfelijke aandoeningen bij honden te stimuleren. 
In 2019 is er onder andere een heel nest pups met Radius Curvus gemeld, een groeistoornis  aan de 
voorpoten.  
Ook is er een melding binnen gekomen van een nest honden met een neurologische afwijking; PNKD. De 
ABC is hier met medewerking van een eigenaar op ingesprongen door een artikel geschreven door een 
specialist en een ervaringsverhaal van de eigenaar te publiceren in de Labrador Post, en een bericht met 
filmpje van een hond tijdens een PNKD aanval op Facebook te zetten. Dit alles met als doel meer 
meldingen van dit probleem te verzamelen, om het zo beter in beeld te kunnen brengen. Ook hebben 
meerdere eigenaren van de aangedane honden op kosten van de NLV bloed af laten nemen bij hun 
honden ten behoeve van toekomstig onderzoek. Wij hopen in 2020 verdere stappen te kunnen 
ondernemen om dit soort nare, erfelijke aandoeningen in ons ras in beeld te brengen, waar mogelijk te 
onderzoeken, en wellicht in de toekomst helpen te voorkomen.  
Hiervoor vragen we de medewerking van alle fokkers en Labradoreigenaren; heeft uw hond een 
gezondheidsprobleem, meldt het ons alstublieft! 
 
De laatste jaren neemt de ontwikkeling van DNA testen een grote vlucht. Deze ontwikkeling zorgt er voor 
dat ouderdieren op verschillende aandoeningen kunnen worden getest, om zo de kans op lijders aan 
erfelijke ziekten zoals PRA, RD/OSD of EIC zo klein mogelijk te maken. De ABC juicht het toe dat 
fokkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun dieren op meer dan enkel de in het VFR opgenomen 
aandoeningen testen. Echter is het hierbij belangrijk deze testen zorgvuldig te gebruiken; niet met als doel 
fokdieren die drager zijn van een aandoening uit te sluiten, maar juist om ze verantwoord in te kunnen 
blijven zetten. Misschien overbodig om te zeggen, maar verantwoord houdt in dat bij inzet van een drager 
de andere hond altijd getest en vrij moet zijn. Wij wijzen er met nadruk op dat men wettelijk in 
overtreding is wanneer men drager met een niet geteste hond combineert.  
 
Zo blijft hun genetisch materiaal behouden want geen enkel ras, ook de Labrador niet, kan zich het 
weggooien van waardevolle genen veroorloven. Om de database zo volledig mogelijk te houden en de 
juiste fokinformatie te kunnen geven verzoeken wij de uitslagen van DNA testen aan de NLV te melden. 

Verenigings Fokreglement                                                                                                               
Het door de Raad van Beheer verplicht gestelde Verenigings Fokreglement(VFR) van de NLV  is in 2017 
bij de Raad van Beheer naar aanleiding van een op 30 maart 2017  door de leden vastgestelde wijziging 
ingediend en goedgekeurd.  De ingangsdatum van deze laatste versie van het VFR is: 1 april 2017. 
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NLV dag                                                                                                                  
Tijdens de NLV dag te Bennekom in 2019 was het team ABC-ers en contactpersonen aanwezig om 
belangstellenden informatie te geven over de aanschaf van een pup, opvoeding en verzorging en om 
desgevraagd fokinformatie te geven. Om de inzet van meerdere reuen voor de fok te stimuleren was er 
een “Date Café”. 
Bij de stand van de ABC was gelegenheid de honden te laten wegen en meten en titeren en kon tegen 
gereduceerde prijs de combibreed test van VHL afgenomen worden. 
De ABC heeft ook een fotograaf ingehuurd om prachtige foto’s van de honden te maken, die digitaal 
(gratis) naar de eigenaar werden gestuurd. Hier werd heel enthousiast op gereageerd. 
 
Fokkerijberaad  
In 2019 is er een fokkerijberaad georganiseerd met FIT2Breed en het hoe en wat van DNA testen als 
onderwerp. Door Hille Fieten werd een boeiende lezing gegeven, waarvan een uitgebreid verslag is 
verschenen in de LPSwabdagen   Zie verslag NLV dag 

Labrador Post                                                                                                                     
De ABC publiceerde een veelheid aan artikelen over welzijn, fokken, gezondheid en gedrag van honden. 
Ook in 2020 vindt dit een vervolg.                               

Website/Facebook                                                                                                                         
In 2019 is hard gewerkt aan de nieuwe website. Deze is op 1 augustus gelanceerd. En is goed ontvangen. 
Natuurlijk zijn er wat kinderziektes, maar deze worden zo snel mogelijk opgelost. Alle informatie 
betreffende fokken en gezondheid is kritisch door genomen en helder op de site gezet. Het is nu mogelijk 
om via de site digitaal melding te doen van ziekte en/of overlijden van de hond. DNA  uitslagen kunnen 
doorgegeven worden en ook de dek-en geboorteberichten, herplaatsers en dekreuen kunnen digitaal 
aangemeld worden. 
 
Van deze mogelijkheid wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt. Sinds 2016 worden fokkers die lid zijn 
van de NLV in de gelegenheid gesteld zich te laten vermelding op de website. Dit onder het kopje 
“Fokkers bij u in de buurt” Het aantal groeit gestaag. 

Plannen voor 2020                                                                                                      
In 2020 wil de ABC: 

• De taken van pupinformatie, herplaatsing oudere honden, algemene informatievoorziening, 
fokinformatie, bijhouden dekreuenlijst, invoer gezondheidsuitslagen en andere relevante 
gegevens in de database, en het organiseren/ondersteunen van gezondheidsonderzoeken 
voortzetten 

• De  NLV-database zo goed mogelijk bijhouden en beheren en inzetten voor een zo gezond 
mogelijke fokkerij 

• De gezondheidsonderzoeken die eind 2010 zijn ondergebracht in een aparte werkgroep, 
continueren en uitbreiden. In samenwerking met Hille Fieten en de LKN Fit2Breed lanceren 

• Een open oor hebben voor geluiden uit het (fokkers)veld 
• Kritisch omgaan met fokkers die door hun wijze van fokken ons ras en de reputatie van de NLV 

schaden. 
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• Steun bieden door middel van het verstrekken van adviezen aan pupkopers en fokkers, en andere 
eigenaren van Labrador Retrievers die ons daarom vragen 

• Extern overleg zo optimaal mogelijk laten plaatsvinden (met onder andere Raad van Beheer, 
Rasgroep 7/8,  LKN  en andere rasverenigingen) 

• Samen met de GRCN een fokkerijberaad organiseren over epilepsie 

Dankbetuiging                                                                                                                  
Onze dank gaat uit naar Hille Fieten, verbonden aan de vakgroep Geneeskunde van gezelschapsdieren 
van de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, voor haar inzet in het belang van 
de Labrador retriever.  Ook afgelopen jaar kon de ABC met velerlei vraagstukken terecht bij de volgende 
specialisten en deskundigen: Prof. Dr. M.H. Boevé  en Dierenkliniek Kortenoord (Titeren)                                                                    

De NLV is hen voor hun steun en raad erkentelijk .      
 
Tot besluit  
Wil ik de commissieleden en ondersteunders bedanken voor het vele werk, dat ook het afgelopen jaar 
weer door hen is verzet. Helaas is het jaar voor de ABC met verdriet afgesloten. Vanaf november heeft 
Sonja Hekker door ziekte haar taken al af moeten staan. En is zij in het begin van 2020 overleden. Haar 
taken kunnen overgenomen worden, maar haar altijd positieve en zeer “eigen” aanwezigheid zijn 
onvervangbaar. 
 
Na lang zoeken is er weer versterking gevonden. En ziet het er naar uit dat in 2020 er nog meer 
versterking aan komt. In beide gevallen aanwinsten die de gemiddelde leeftijd van de ABC behoorlijk 
verlagen. Met ervaring en frisse wind gaan we 2020 in. Verwachten dan ook in 2020 met onze  taken 
weer helemaal bij te zijn.  
 
Marjolein Lourens 
Voorzitter ABC 
 

Activiteiten Commissie (AC) 

Taak van de AC 
De AC richt zich op Labrador bezitters, die met hun hond actief willen zijn, maar zich niet tot de jacht 
aangetrokken voelen. Doelstelling van deze commissie is een goede band tussen baas en hond te 
stimuleren. 
 
Samenstelling van de AC in 2019: 
Marcel van Brussel  - lid 
Christa van der Teems - lid 
Ingrid Veldkamp  - voorzitter  
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Aantal keren dat de AC heeft vergaderd in 2019: 
In 2019 zijn geen ‘officiële’ vergaderingen geweest, wel is er vrijwel dagelijks e-mail- en/of telefonisch 
contact. Bovendien is er overleg na de door de AC georganiseerde evenementen. 
 
Voorgenomen Activiteiten Commissie 2019 
 
Zaterdag 12 januari 2019 Wandeling -  Chaam 
Zaterdag 6 april 2019 Wandeling - Kuinre 
Zondag 14 april 2019 Ringtraining - Hilversum   
Zondag 16 juni 2019 KindLabradorShow tijdens NLV-dag - Bennekom  
Zondag 23 juni 2019 Workshop Waterwerk – De Bernisse 
Zondag 22 september 2019 Speurdag voor beginners - Dedemsvaart 
Zaterdag 2 november 2019 Wandeling - Ouddorp 
 
Wandeling Chaam op 12-01-2019 
Gelukkig, veel of weinig regen, het maakt onze Labradors niets uit! 
Op 12 januari liepen 32 deelnemers en 21 Labradors mee met de AC-wandeling in Chaam. Na een kopje 
koffie of thee met een heerlijke appelpunt begon de wandeling rond 11.00 uur.  We waren rond 13.15 uur 
weer terug in Restaurant De Steengoeve, waar veel wandelaars op eigen kosten genoten van een heerlijke 
lunch en nog even bleven napraten. 
Al met al een heerlijke wandeling! En…. geen onvertogen woord gehoord over het slechte weer. 
 
‘Extra’ Wandeling Kuinre op 6-04-2019 
Op verzoek van een aantal leden heeft de AC een ‘extra’ wandeling georganiseerd in het prachtige 
Kuinderbos. Ondanks het feit dat het vrij laat bekend werd of wij terecht konden in het door nieuwe 
eigenaren overgenomen restaurant, gingen er toch nog 24 wandelaars en 19 Labradors mee. 
Na een schermutseling tussen twee reuen besloten de eigenaren verder niet mee te gaan met de 
wandeling. Helaas, want het werd een hele gezellige dag! 
De wandeling werd afgesloten met een heerlijke lunch in Horeca en recreatie De Craneburcht. 
 
Ringtraining Hilversum op 14-04-2019 
Voor de derde keer werd de Ringtraining bij KC Gooi en Eemland in Hilversum gehouden, waar wij ook 
dit keer hartelijk werden ontvangen. Evenals vorig jaar had Marjolein Lourens (voorzitter ABC) deze dag 
de leiding. 
Er deden 7 combinaties mee, 5 reuen en 2 teefjes, een kleine groep waardoor iedereen veel persoonlijke 
aandacht kreeg. 
Zoals één van de deelnemers in haar verslag schreef: ‘Het is een absolute aanrader voor iedereen, die 
overweegt om de eigen labrador een keer voor te brengen op een show’. 
 
 



 

 14 

 
 
 
 
 
Kind Labrador Show tijdens de NLV-dag in Bennekom op 16-06-2019 
De KindLabradorShow is altijd een feest voor de Labradors en de kinderen (en niet te vergeten en hun 
ouders!). 
 
Enthousiast  liepen de kinderen en hun Labrador een parcours, waar een aantal behendigheidsproefjes 
waren uitgezet: om slalompaaltjes lopen, over (lage) hindernissen springen, zoveel mogelijk ballen van de 
ene naar de andere plek brengen, een brokje uit het water ‘vissen’, door een hoepel springen en door een 
tunnel rennen.  
De kinderen gingen naar huis met een Certificaat, een medaille en een pakje drinken en een kadootje, de 
Labradors kregen als beloning een kluif. 
Ineke (van Steeg), héél veel dank voor je hulp bij de KLS!  
 
Workshop Waterwerk in De Bernisse op 23-06-2019 
In samenwerking met hondenschool Petra Driesen organiseerde de Activiteiten Commissie alweer voor 
de derde keer een Workshop Waterwerk in Geervliet, vlak bij Spijkenisse. 
Er waren een aantal deelnemers, die zo enthousiast waren over deze Workshop, dat zij voor de derde keer 
meededen! 
Bij de eerste oefening moesten de viervoeters een dummy uit het water halen, voor de meeste Labradors 
een gemakkelijke oefening. Maar de oefeningen werden steeds iets moeilijker. 
De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch  in ‘De Forel’. 
’s Middags werd de moeilijkheidsgraad nog iets  opgevoerd en aan het einde van de dag konden alle 
Labradors een bootje met twee personen naar de kant trekken! 
De enthousiaste reacties van de deelnemers hebben ons overtuigd dat het organiseren van een dergelijke, 
recreatieve Workshop Waterwerk een aanvulling voor het AC-programma is.  
In 2020 zal de AC wederom een Workshop Waterwerk organiseren. 
 
Speurdag in Dedemsvaart op 22-09-2019 
De Speurdag voor beginners is zo langzamerhand een vast onderdeel van het AC-programma. 
Evenals vorig jaar organiseerde de AC een ééndaagse Workshop Praktijkspeuren voor beginners 
in samenwerking met Hondenschool ‘Mijn Maatje’ in Dedemsvaart.  
Na een korte theoretische inleiding van Francy Vos, werden door acht combinaties enkele oefeningen 
gedaan als voorbereiding op het ‘echte’ speurwerk. 
Na de lunch werd in boswachterij Oldemeyer het geleerde in de praktijk gebracht. Begonnen werd met 
korte spoortjes, die steeds werden uitgebouwd. 
Deze leerzame, gezellige en zonovergoten dag werd afgesloten op de Hondenschool. 
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Wandeling in Ouddorp op 2-11-2019 
De najaars-wandeling vond plaats Ouddorp (Goeree Overflakkee) op zaterdag 2 november.  
36 deelnemers en 22 Labradors hadden zich ingeschreven voor deze wandeling. Naast de ‘harde kern’, 
mochten we ook veel nieuwe deelnemers begroeten. 
De deelnemers werden in restaurant ’t Gorsje ontvangen met een kopje koffie en verschillende 
lekkernijen. 
 
Rond 11.30 uur vertrok de groep richting strand. De medewerkers van ’t Gorsje stonden halverwege de 
wandeling met glühwein, warme chocomel, thee en koffie.  
 
Na deze prachtige en gezellige wandeling konden de deelnemers genieten van een fantastische lunch in 
het restaurant. 
 
Labrador Post: 
De voor de AC gereserveerde pagina’s worden onder andere gevuld met aankondigingen en verslagen 
van AC-activiteiten. Daarnaast levert de AC regelmatig een interview of artikel aan.  
Ingrid Veldkamp heeft namens de AC zitting in de redactie van de LP. 
 
Website: 
Alle AC-activiteiten en aankondigingen worden op de NLV-website vermeld. Ook de 
inschrijfformulieren voor de verschillende evenementen zijn op de website te vinden. 
Foto’s van de AC-evenementen worden zowel op Facebook als bij ‘Het laatste nieuws’ geplaatst. 
Het AC gedeelte op de NLV-website wordt bijgehouden door Ingrid Veldkamp.  
 
Dank 
De AC is met een dergelijk programma afhankelijk van trainers, trainingsgroepen en enthousiaste 
deelnemers en leden. Ook zijn wij heel blij met de verslagen en de foto’s voor de LP, die deelnemers na 
genoemde activiteiten insturen. 
Iedereen héél, héél hartelijk dank, zonder uw hulp hadden wij dit nooit kunnen doen! 
 
Ingrid Veldkamp 
Voorzitter AC 
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Clubmatchcommissie (CMC) 

De taak van de clubmatchcommissie is het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse 
Kampioenschaps-clubmatch en de N.L.V. Regionale clubmatch. 
Het in stand houden van het keurmeesterscorps, door het organiseren van  “praktijk- en theoriedagen”en 
het Rasexamen. 
Het administreren en publiceren van alle tentoonstellingsuitslagen in de Labrador Post en/of op de 
website/facebook 
 
De commissie bestaat uit: 
Joke v. d. Leek 
Nellie Stevens 
Esther v.d. Weegen 
John van der Meer 
 
Wij hebben afscheid genomen van Greet de Jager, Jane Fleur en Gerda Halff-v. Boven. Wij willen hun 
bedanken voor hun jarenlange inzet voor de CMC. 
  
De jaarlijkse Kampioenclubmatch werd op 16 Juni te Bennekom op de mooie kasteelweide van  
Kasteel Hoekelum gehouden.   
Het aantal inschrijvingen bedroeg  245  
   
 
De keurmeesters:  
Mevr. Jane Rawlinson 
Dhr. Mark Rawlinson 
Dhr. Hilderward Hoederkerken 
Mevr. Mary McCulloch 
 
Zij hebben vakkundig gekeurd en uitgebreide verslagen gemaakt. 
Tijdens de Eindkeuring kozen Mevr. Jane Rawlinson en Mevr. Mary McCulloch 
 
Beste reu,   Beste van het Ras en   Clubwinnaar: 
Sparky Blackrock Siscia 
Eigenaar: Mevr. K. Korff 
 
Beste teef 
Maurellys Anna Belle 
Eigenaar:  H. Hardy 
 
Beste Pup: 
Wahnahnish Love Stoy 
Eigenaar: P. Candel 
 
Beste Jongste pup 
Maurellelly’s Groovy 
Eigenaar: H. Hardy                                                    
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De firma Sana Vesta is onze sponsor en wij zijn hen heel erkentelijk voor hun zeer royale 
sponsoring. 
Kimberly Clark (Page) sponsort de kindertent en voorziet ons van toiletpapier.   
  
De aanwezigheid van de diverse commissies, werd door de bezoekers zeer op prijs gesteld en velen 
hebben van de geboden diensten gebruik gemaakt. 
In de ring van de AC was de Kind-Labradorshow weer een groot succes voor deelnemers en 
toeschouwers. Het zelfde gold voor de Tryball demonstratie . 
 
Er waren twee dierenartsen aanwezig, die aan de hand van het bloedmonster, een titerbepaling van de 
hond konden geven. 
  
In 2019 waren er zestien labradors, die op een show een Kampioenstitel hebben behaald, zij werden in de 
erering gehuldigd en ontvingen van de N.L.V. een mooi tinnen beeldje. 
 
Nederlands Jeugd Kampioen:         
My Silver Hopeful Star v.h. Lepkeshof  Eig. M. Vriezen 
                                                              
Beechcroft Secret Scout                          Eig. A. de Rooij-v. Poppel 
                                                               
Flash v.d. Hoogen Broek                        Eig. E. en L. Wisseloo 
                                               
Sweetest Touch v.d. Chadarméhof         Eig. R. Hazeleger 
                                                                
 
Nederlands kampioen:                     
Mayberry’s Dream Favourite Star         Eig. L. Burger 
                                                                
Riverflow Storm  of Stars                      Eig. A. v.d. Breemen 
                                                                 
Fairywood’s You and Me                      Eig. S. Aussum en M. v.d Tuin 
                                                     
Fair-Court Touched To Be Sweet         Eig. M. Vriezen 
                                                                 
Mems Har Skötsje v.d. Jabolkeshut      Eig. S. Visser 
 
 
Nederlands Veteranenkampioen:     
Creekwater Crystal Clear                       Eig. S. Kalee 
                                                                 
A Dream Of Life v.d. Ansjoros              Eig. Y. Bugel 
                                                                    
Euphemia Nicky’s April Flower             Eig. J. Hofland 
                                                                    
Let’s Remind The Star Of Dalwhinnie   Eig. G. Oortveld       
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A Sense Of Pleasur’s Jim Bearn             Eig. J. Roelands 
                                                                     
Angel Dream of Kingsdeep                    Eig. A. v.d. Breemen 
                                                                      
Let’s Show Quality of Dalwhinnie         Eig. B. Bakker-Meijer 
                                                        
De labradors, die een bijzondere prestatie op werkgebied hebben verricht werden in het zonnetje gezet en 
ook zij ontvingen een tinnen beeld. 
 
Dat zijn de Nimroddeelnemers: 
Eerste plaats AA diploma         
Go Back White Gold                            Eig. E. Booter 
 
Vierde plaats                          
Jones                                                     Eig. S. Kersten 
 
Vijfde plaats                               
Tututni Arrow                                       Eig. M. L. Haersma de With 
 
Tiende plaats                            
Dreamer of the spring Cottage             Eig. W. T. Oosterhuis 
 
Dertiende plaats                      
Google van het Muntenbos                  Eig. H. Welling          
                                                
En de winnaars van de Artemis: 
Eerste plaats                                
Jones                                                     Eig. S. Kersten 
 
Derde plaats                                 
Virginia’s Lean Pepper                        Eig. E. Born                                                                   
                                                                      
Champion’s Trophy: 
Eerste plaats                                
Bing van de Waterlandspolder            Eig. J. van Beek 
 
Tweede plaats                             
Dual’s Hope Lewis                             Eig. J. Smits 
 
Derde plaats                                
Go Back Balvenie Joey                      Eig. J. de Fouw 
 
Vierde plaats                               
Jones                                                   Eig. S. Kersten 
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Het rasexamen werd dit jaar niet afgenomen. 
 
Wij doen een dringende oproep aan onze leden: Wie wil onze commissie komen helpen om volgend jaar 
weer een mooie kampioenschapsclubmatch te kunnen organiseren! 
 
In 2020 zal de Kampioenschapsclubmatch op 28 juni te Bennekom gehouden worden en in 2021 op 13 
juni. 
 
Joke van der Leek 
Voorzitter a.i.  
 

Jachtproevencommissie (JPC) 

Samenstelling JPC 2019 
- Christine Poelstra-Hooghart, voorzitter 
- Bob van Campen, vicevoorzitter 
- Ed Meijer, secretaris 
- Jaap v.d. Horst 
- Ewoud Brouwer 
- Marinus Roseboom 
- Liesbeth Bode (tot 1 juli 2019) 
- Desiree Goossen 
- Christel Schattevoet 
- Helen Zimmermann ( per 1 juli 2019) 

 
 
Adviesgroep 
De leden van deze groep hebben een adviserende en ondersteunenende functie en zij leveren tevens 
de gedelegeerde namens de JPC op alle clubevenementen . 
Lid van deze adviesgroep zijn: 

- Johan Folmer 
- Jur van Bijnen 
- Theo Verveer 
- Marinus Roseboom 
- Joost de Fouw 
- Marcel van Rooijen 

Er werd door de gedelegeerde van elk JPC evenement een gedelegeerde rapport opgesteld, dit rapport 
werd op de reguliere JPC vergaderingen ter evaluatie besproken. 
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Labrador Post en Website 
De JPC heeft in 2019 meegewerkt aan de Labrador Post en de website. Het JPC lid Christel 
Schattevoet, tevens lid van de redactiecommissie, verzorgde de JPC kopij voor de Labrador Post. 
Liesbeth Bode verzorgde in het eerste halfjaar het JPC nieuws op de website van de NLV. Per 1 
juli heeft Helen Zimmermann haar taak overgenomen. 
 
Vergaderingen 
De reguliere JPC vergaderingen vonden in 2019 zes maal plaats: 14 februari, 27 maart, 9 mei, 25 juli, 
2 oktober en 17 december . 
De adviesgroep kwam in 2019 éénmaal bij elkaar op 16 januari. 
Het overleg met JPC’s van de andere retrieverrasverenigingen werd in 2019 twee maal gehouden, op 14 
mei en op 3 december. Deze zeer constructieve vergaderingen werden bijgewoond door de voorzitters 
van de JPC’s. 
De vergaderingen van de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) op 15 januari, 26 maart en op 18 juni werd 
door de voorzitter van de JPC bijgewoond. 
 
De voorzitter van de JPC heeft zitting gehad in de werkgroep “vernieuwing SJP”, deze werkgroep heeft 
haar rapport in april aan de Commissie Jachthonden aangeboden. 
 
Evenementen 
De Jachtproevencommissie heeft in 2019 naast de SJP en de MAP, drie Clubdiplomadagen, drie 
Workingtesten, een OWT en een Koudwildtest georganiseerd. Na het succes in 2014 om tijdens de 
Kamipoenschapsclubmatch (NLV dag) ook een JPC wedstrijd te houden, is er in 2019 een Workingtest 
voor de C en B1 klasse georganiseerd. De VUT wedstrijd vond plaats op 11 mei en was zoals ieder jaar 
weer een enorm leuke dag voor de veteranen en hun voorjagers. 
Op Artemisproef op 2 november 2019 in Rhenoy was het niveau van de Labradors hoog te noemen. Er 
konden zeven Artemisdiploma’s worden uitgereikt, er kon helaas geen Dual Purpose Certificaat worden 
toegekent. 
 
Het evenementenseizoen werd op 17 november in Heerle afgesloten met de Asterion, de finale 
wedstrijd voor de B1 en B2 klasse. 
 
In totaal hebben in 2019 meer dan 1000 voorjagers deelgenomen aan de evenementen van de JPC. 
Bijna alle evenementen waren overtekend , echter het handhaven van een maximum aantal deelnemers 
is noodzakelijk om de kwaliteit van de proeven te kunnen blijven garanderen. 
 
Champions Trophy 
Op 23 februari 2019 werd voor de vijfde maal de Champions Trophy gehouden. Dit keer op het 
prachtige terrein in Oostvoorne. De Champions Trophy is een initiatief van de retrieverrasverenigingen. 
Men kwalificeert zich door bij de clubevenementen te presteren. De beste drie van de Artemisproef 
worden uitgenodigd voor deelname aan de Champions Trophy.  
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Het was een zeer geslaagde wedstrijd met uitdagende, goed opgezette AA proeven. De winnaar van 
2018, Joost de Fouw met Go Back Balvenie mocht zijn titel verdedigen,hij haalde helaas net niet alle 
apporten binnen maar behaalde toch nog de derde plaats. Joost de Fouw mocht aan het eind van deze 
dag de felbegeerde “zilveren fazant”overdragen aan de winnaar en de enige die alle apporten had 
binnengebracht: Joachim van Beek met Bing van de Waterlandspolder. 
 
Internationale Workingtest in Nederland 
Na 10 jaar werd de Internationale Workingtest weer in Nederland gehouden. De organisatie was in 
handen van de NRC met als decor de prachtige Achterhoek . Het in afgevaardigde team van de NLV 
eindigde op een hele mooie 8ste plaats. 
 
Veldwedstrijden 
In 2019 heeft JPC helaas maar 1 veldwedstrijd kunnen organiseren. 
 
Nimrod 
Op de jaarlijkse Nimrod proef gingen in 2019 zeven combinaties met een Labrador de strijd aan. Twee 
combinaties behaalden het AA diploma. De winnaar was de Labrador Bing van de Waterlandspolder 
van Joachim van Beek. 
 
 
2020 
De evenementenkalender voor 2020 is weer goed gevuld en de JPC hoopt voor een ieder kansen, maar 
vooral ook de gezellige JPC dagen te kunnen bieden. De wedstrijden zijn zoveel mogelijk vespreid over 
het land. 
 
De JPC zal in 2020 voor de tweede maal een Mock Trial organiseren. 
Naar verwachting zullen we in 2020 weer veldwedstijden op de duiven en de eendentrek kunnen 
organiseren. 
De Internationale Workingtest zal dit jaar in Oostenrijk worden gehouden en de NLV zal als de uitslag 
van de selectiewedstrijd de mogelijkheid biedt, wederom een team afvaardigen. 
 
Tot besluit 
Ik bedank alle wedstrijdorganisatoren, keurmeesters en andere medewerkers voor hun inzet en tijd voor 
de vereniging. Zonder hen is de organisatie van een JPC evenement nu eenmaal niet mogelijk.Ook de 
jachtcombinaties voor het beschikbaar stellen van hun jachtveld zijn wij veel dank verschuldigt. 
Tevens dank aan alle JPC leden voor hun enthousiame, tijd en vooral voor de prettige en 
vriendschappelijke samenwerking. 
 
Christine Poelstra-Hooghart 
Voorzitter JPC 


