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- Voorwoord - 

STAART: De staart wordt natuurlijk gehouden en wordt idealiter hoog, flauw gebogen

gedragen. 

OREN: De oren worden natuurlijk gehouden en zijn van passende grootte; Zij zijn aan

weerszijden van het hoofd geplaatst vanuit het hoogste punt van de schedel en liggen

tegen de wangen. 

KLEUR: De Dobermann wordt gefokt in 2 kleurvariaties: zwart met roestrood of bruin met

roestrood, met duidelijk afgetekende kleurafscheiding. 

Beste exposanten, fokkers, vrijwilligers en bezoekers, 

Namens het bestuur mag ik u van harte welkom heten op deze Kampioenschapsclubmatch van

onze nationale rasvereniging voor de Dobermann. We zijn blij dit jaarlijks evenement te mogen

aanbieden in deze bijzondere tijden. Laten we hopen dat ook het weer zijn beste beentje

voorzet!

Allereerst wil ik onze kringgroep Twente hartelijk danken voor hun ondersteuning en

gastvrijheid tijdens deze kampioenschapsclubmatch (KCM) 2022. Actieve vrijwilligers en

Dobermann vrienden zijn onmisbaar voor het succes van dit evenement. In de kantine kunt u

terecht voor een hapje en een drankje waarmee u de verengingskas ondersteunt. 

Vandaag zullen 64 honden uit 5 verschillende landen hun beste beentje voor zetten en strijden

voor de kampioenschapstitels en prijzen. Deze titels tellen vanaf de jeugdklasse dubbel mee

voor de titel van Nederlands kampioen. Het belooft daarom een spannende dag te worden.

Het ras Dobermann kennen we sinds 1901 in Nederland en zijn karakter en intelligentie

moesten hem maken tot een ideale waak- en verdedigingshond. In de loop van 120 jaar heeft

ons ras zich ontwikkeld tot de huidige rasstandaard met internationale afspraken die beheerd

worden door de organisatie  Fédération Cynologique Internationale (FCI). Vanaf 2016 zijn er een

aantal aanpassingen gemaakt in deze rasstandaard met als belangrijkste:

 



Omdat de Kampioenschapsclubmatch volgens het nationale reglement en met goedkeuring

van de Raad van Beheer wordt georganiseerd, ziet u tijdens dit evenement alleen honden die

voldoen aan de rasstandaard of een medische verklaring hebben voor het verlies van hun

staart. Volgens de Nederlandse normen worden de honden ingedeeld in klassen (onafhankelijk

van de kleur). 

De FCI-keurmeester zal de honden beoordelen op basis van de rasstandaard. Eigenaren en

handlers brengen de hond voor zowel in stilstand als in beweging. De keurmeester heeft een

moeilijke taak want u zult zien hoeveel mooie varianten van het ras zich vandaag laten zien. En

welke kwalificatie de keurmeester ook geeft: elke Dobermann is een prachtig gezinslid van de

eigenaren!

Ik wens u namens de D.V.I.N. veel plezier en succes vandaag en veel wijsheid aan de

keurmeester Attilio Polifrone, ringmeester Pascal Tyndall en ringadministrateur Miranda van

der Bruggen-Brok. Hartelijk dank dat jullie met een team van vrijwilligers van kringgroep

Twente en de D.V.I.N. deze dag mogelijk maken. 

Ook dank aan onze sponsoren en natuurlijk aan alle deelnemende Dobermann, geleiders,

fokkers en eigenaren.

Een sportieve dag gewenst!

Ilse van Haren

Voorzitter Dobermann Vrienden In Nederland
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 Administratie

 Bestuur

 Website: www.dobermannvereniging.nl

Voorzitter:

Vice-voorzitter:

Secretaris: 

Penningmeester:

Commissaris africhting:
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- Organisatie Dobermann Vrienden In Nederland - 

Ledenadministratie:

Africhtingsadministratie:

CBE (Show) Administratie:

Commissie DGT / DKT:

Mw. Ilse van Haren

Dhr. Patrick Voermans

Mw. Patricia Jalving 

Dhr. Corné Houtepen

Mw. Michelle Duindam de Vries

Dhr. Erik Fijneman

Mw. Carla Postma

Dhr. Stephane Bos

Dhr. Tjeerd Havik

(secretaris@dobermannvereniging.nl)

(ledenadministratie@dobermannvereniging.nl)

(africhtingadministratie@dobermannvereniging.nl)

(cbe@dobermannvereniging.nl)

(dgt@dobermannvereniging.nl)

Bent u nog geen lid van D.V.I.N. of wilt u meer informatie over de Dobermann? 

Kijk eens vrijblijvend op onze website of in ons tijdschrift.

Proud member of



Locatie evenement:

D.V.I.N. Kringgroep Twente

Zonnig Spoor 5

7495  VZ  AMBT DELDEN

Nederland
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- Locatiegegevens- 

In geval van acute nood: bel 112 en informeer de organisatie

Andere problemen kunt u melden bij de vrijwilligers in de kantine.

EHBO’ers voor mens en dier zijn aanwezig.

Algemeen nummer D.V.I.N. voor deze dag:  06-23557494 of 06-31995393

Spoedpost Hengelo, Geerdinksweg 143a, 7555 DL Hengelo, Tel:  088 555 1155

Dierenkliniek Vossenbrink, Tel: 074 376 2262

Dierenkliniek de Tweesprong, Tel: 074 266 3252

Dierenkliniek Hengelo, Tel: 074 242 2687

Relevante telefoonnummers:

Algemeen

Eerste Hulp/Huisarts

 

Dierenartsen in de regio

https://www.google.com/search?q=huisartsenpost+ambt-delden&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJwLhCJsc9Di6LGRcLsyh5IMsskRA%3A1631360531911&ei=E5Y8YdnxNsv_7_UP4uWAYA&oq=huisartsenambt+delden&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30k1.2752.4326.0.5773.10.10.0.0.0.0.112.483.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.10.480...35i304i39k1j0i13k1j0i7i5i30k1j0i8i13i30k1j0i13i30k1.0.Mkl5D8wbz9g
https://www.google.com/search?q=dierenarts%20ambt%20delden&oq=dierenarts+ambt+delend&aqs=chrome..69i57j0i13.2835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKXNiWBc3ST1tVkKc0Bk0cnEM2HwA:1631360516888&rflfq=1&num=10&rldimm=17005155569537899157&lqi=ChZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuSOLlj8XlgICACFokEAAYABgCIhZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuKgQIAxAAkgEMdmV0ZXJpbmFyaWFumgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJCTWpkWGEwSkJFQUWqARIQASoOIgpkaWVyZW5hcnRzKAI&ved=2ahUKEwihy-_A6_byAhXshv0HHW_CAIMQvS56BAgGECs&rlst=f
https://www.google.com/search?q=dierenarts%20ambt%20delden&oq=dierenarts+ambt+delend&aqs=chrome..69i57j0i13.2835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKXNiWBc3ST1tVkKc0Bk0cnEM2HwA:1631360516888&rflfq=1&num=10&rldimm=17005155569537899157&lqi=ChZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuSOLlj8XlgICACFokEAAYABgCIhZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuKgQIAxAAkgEMdmV0ZXJpbmFyaWFumgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJCTWpkWGEwSkJFQUWqARIQASoOIgpkaWVyZW5hcnRzKAI&ved=2ahUKEwihy-_A6_byAhXshv0HHW_CAIMQvS56BAgGECs&rlst=f
https://www.google.com/search?q=dierenarts%20ambt%20delden&oq=dierenarts+ambt+delend&aqs=chrome..69i57j0i13.2835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKXNiWBc3ST1tVkKc0Bk0cnEM2HwA:1631360516888&rflfq=1&num=10&rldimm=17005155569537899157&lqi=ChZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuSOLlj8XlgICACFokEAAYABgCIhZkaWVyZW5hcnRzIGFtYnQgZGVsZGVuKgQIAxAAkgEMdmV0ZXJpbmFyaWFumgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJCTWpkWGEwSkJFQUWqARIQASoOIgpkaWVyZW5hcnRzKAI&ved=2ahUKEwihy-_A6_byAhXshv0HHW_CAIMQvS56BAgGECs&rlst=f


“CLUBWINNAAR 2022”   

De titel “Clubwinner met jaartal”, afgekort als CW met de laatste twee cijfers van het jaar, wordt

toegekend aan de hond die beste van het ras (BOB) is geworden.

Deze KCM is een CAC show. Wat betekent CAC? Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van

geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit dat als je hond op een expositie een CAC

ontvangt de keurmeester je hond geschikt vindt om kampioen te zijn. Je hond moet dan beste

reu of beste teef van het ras worden en de kwalificatie 'uitmuntend' krijgen.

Het behaalde CAC op de KCM telt dubbel voor het Nederlands Kampioenschap van de

Raad van Beheer!

De Winnaar van de KCM wordt door de Raad van Beheer in de loop van het jaar uitgenodigd voor

deelname aan de Hond van het Jaar Show. Voorwaarden voor deze deelname zijn een NHSB-

nummer en een eigenaar woonachtig in Nederland.
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- Titel voor de winnaar van de Kampioenschaps Clubmatch (KCM) - 



Een beker voor de 4 hoogst geplaatste honden uit alle klassen

Een beker voor de Beste Dobermann van de KCM 2022

Een beker voor de Beste Puppy

Een beker voor de Beste Reu 

Een beker voor de Beste Teef

Een beker voor de Beste Gebruikshond

Een beker voor de Beste Jeugdhond

Een beker voor de Beste Veteraan

De punten behaald op de KCM tellen twee keer mee voor de Jaarprijzen Exterieur.

Dit geldt alleen voor leden van de D.V.I.N.

Informatie is te vinden op de website www.dobermannvereniging.nl

De beste Dobermann van de KCM ontvangt tevens een WISSELBEKER 

(beschikbaar gesteld door Golden Cup Sportprijzen).

KWALIFICATIES EN CERTIFICATEN

Na de keuring zijn beoordeling en kwalificatie terug te zien in uw eigen ‘online dogshows’

(www.onlinedogshows.eu). U kunt dan bij de ringadministratie uw CAC of reserve CAC

certificaat ophalen.

D.V.I.N. JAARPRIJS EXTERIEUR

NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN of VETERANENKAMPIOEN

Het resultaat 1 Uitmuntend behaald in de Jeugd- of Veteranenklasse telt mee als kwalificatie

voor het in aanmerking komen van de officiële titels Nederlands Jeugdkampioen (NJK) of

Nederlands Veteranenkampioen van de Raad van Beheer. 

Meer informatie is te vinden op de website www.dobermannvereniging.nl en/of op de website

van de Raad van Beheer: www.houdenvanhonden.nl
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- Prijzen Kampioenschaps Clubmatch (KCM) - 

http://www.dobermannvereniging.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/


Allereerst: maak er een gezellige dag van!

Uitlaten van honden alleen op de aangewezen plaatsen

Prikbanden of stroombanden zijn verboden!

Honden mogen niet in de auto verblijven maar op het terrein altijd aangelijnd of in een

bench met beschutting en extra water op een zonnige dag.

Het is VERBODEN DE RING TE BETREDEN, tenzij U op dat moment een hond moet

voorbrengen.

Het is VERBODEN ARTIKELEN TE KOOP AAN TE BIEDEN, tenzij het bestuur hier toestemming

voor heeft verleend

HOUDT HET TERREIN SCHOON en gooi AFVAL in de daarvoor bestemde bakken.

HONDENPOEP opscheppen en opruimen.

Voor het overig gelden de regels van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer

voor welzijn van de hond en activiteiten in en om de ring.

Om de Kampioenschapsclubmatch goed te laten verlopen is het noodzakelijk, dat exposanten,

bezoekers en vrijwilligers zich aan de onderstaande regels houden:
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- Regels rond de KCM - 



Via online dogshows heeft u de catalogus en uw draagnummer ontvangen. Bent u niet in de

gelegenheid geweest deze uit te printen dan kunt u uw ringnummer afhalen bij de coördinator

van de show. De eigenaren dienen de ontvangen draagnummer duidelijk zichtbaar te dragen.

Wij adviseren u daarvoor een veiligheidsspeld of houder voor een ringnummer mee te nemen.

 

Zodra de keuringen beginnen zal de ringmeester aangeven welke honden in de ring moeten

verschijnen. Zodra Uw hond aan de beurt is zet u hem zodanig voor de keurmeester dat hij van

de zijkant goed te zien is. De keurmeester kan u naar de leeftijd van uw hond vragen.

Vervolgens zal de keurmeester u vragen met uw hond te gaan lopen. U loopt dan met uw hond

aan uw linkerzijde op aanwijzingen van de keurmeester en/of de ringmeester. Zo kan de

achterzijde van uw hond goed gezien worden. Hierna loopt u weer recht op de keurmeester af,

zodat deze het voorzijde van uw hond kan beoordelen. Teruggekomen bij de keurmeester

plaatst u de hond weer in stand zodat de hond weer vanaf de zijkant te zien is.

De keurmeester zal uw hond deel voor deel beoordelen. Hij zal u vragen het gebit van Uw hond

te tonen. Laat uw hond hierbij gaan zitten; pak zijn onderkaak met een hand terwijl U met de

andere hand de keurmeester het gebit toont. Is uw hond dit niet gewend, oefen dan thuis met

beloning het tonen van het gebit. Sommige keurmeesters willen zelf het gebit van uw hond

bekijken.

Als de keurmeester u vraagt een ronde in de ring te lopen, zorg dan dat de hond aan de

binnenzijde loopt zodat de keurmeester het gangwerk van uw hond goed kan zien. Staat of

loopt u met meerdere honden in de ring dan is het advies afstand te houden tussen de honden

omdat uitvallen in de ring naar mens of dier niet is toegestaan.
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- De gang van zaken in de ring tijdens de KCM - 



De keurmeester zal zijn bevindingen nu aan de schrijver/ringadministrateur doorgeven, die

het verslag van uw hond schrijft. Aan het eind van de beoordeling voegt zij haar beoordeling

aan het verslag toe. Deze beoordeling wordt gegeven met een van de volgende mogelijkheden.

U        = Uitmuntend 

ZG      = Zeer Goed 

G        = Goed

M       = Matig

Uw hond kan op meerdere onderdelen Uitmuntend scoren en op een aantal andere delen

bijvoorbeeld Zeer Goed. Dit wil niet zeggen dat het dan direct een mindere hond is. Het is een

moment opname, waarbij de vorm van de dag een rol speelt. Als alle honden in dezelfde klasse

zijn beoordeeld zullen de vier beste honden uit die klasse worden uitgekozen. 
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- De gang van zaken in de ring tijdens de KCM - 



Op de Kampioenschapsclubmatch zijn de regels van de Raad van Beheer conform het

Kynologisch Reglement (KR) van toepassing. Dit reglement is te downloaden op:

www.houdenvanhonden.nl

TOELICHTING KWALIFICATIES

U = UITMUNTEND:

Deze kwalificatie mag slechts worden toegekend aan honden die zodanig aan de rasstandaard

voldoen, dat een zelfs geringe afwijking of kleine fout het ideale beeld niet verstoort. Deze

kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwaliteiten van dien aard

zijn, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioenschapprijs in aanmerking komen.

ZG = ZEER GOED:

Deze kwalificatie mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de

rasstandaard voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, komen

zij niet in aanmerking voor de kwalificatie uitmuntend.

G = GOED:

Deze kwalificatie wordt toegekend aan honden, die nog wel aan de rasstandaard voldoen. Door

meerdere afwijkingen, welke het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout

komen ze niet in aanmerking voor de kwalificatie zeer goed.

M = MATIG:

Deze kwalificatie wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de rasstandaard

voldoen.
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- Toelichting kwalificaties - 
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De Dobermann is middelmatig groot, krachtig en gespierd gebouwd.

De overgang van het hoofd naar de nek moet duidelijk zijn gemarkeerd. Van boven en van

opzij gezien komt het hoofd overeen met een lange, stompe keg [wig]. De huid sluit strak

om het skelet en de vlakke spieren, waardoor een fijn droog uiterlijk wordt verkregen. Het

profiel van de bovenkant van het hoofd wordt gevormd door twee parallel aan elkaar

lopende lijnen [schedel en neusbeen] die voor de ogen door de zwakke bocht [stop] van het

voorhoofdbeen worden onderbroken. 

Het gebit is volledig [42 tanden en kiezen] en scharend. 

Het oog is middelmatig groot en ovaal. De kleur van de ogen moet zo donker mogelijk zijn.

De kleur van de neus zwart.

De rug is kort en vast. Het kruis is gerond en niet afvallend.

De lendenen zijn goed gespierd en de gehele rug is breed genoeg.

De borstdiepte moet in ieder geval in goede verhouding staan tot de lengte van de romp en

mag niet minder zijn dan de helft van de schofthoogte. De schofthoogte is bij reuen 68-71

cm en bij teven 65-68 cm.

De gangen zijn elastisch elegant soepel, vrij en uitgrijpend.

De Dobermann is trouw, onbevreesd, niet zenuwachtig, waaks en moedig. Hij is uitstekend

geschikt als metgezel, als huishond, Verdediging-en Geleidehond.

Hieronder enkele punten uit de rasstandaard:

ALGEMENE VERSCHIJNING 

HOOFD 

LICHAAM

GANGWERK

EIGENSCHAPPEN

De volledige en officiële rasstandaard is te 

downloaden op de website van de D.V.I.N.
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Het couperen van de oren is in Nederland verboden conform het wetboek van Strafrecht.

Het couperen van de staart is in Nederland verboden conform het “Ingrepenbesluit van de

Gezondheid –en Welzijnswet voor Dieren”.

Aan de oren gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of in het

buitenland geboren zijn nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden,

dan wel in het buitenland geboren zijn na 1 oktober 1996, zijn uitgesloten van deelname

aan officiële evenementen/examens.

Kortom: alle aan de oren gecoupeerde honden zijn uitgesloten van deelname aan officiële

examens en wedstrijden e.d.

Aan de staart gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 september 2001 of

in het buitenland geboren zijn nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is

geworden, zijn uitgesloten van deelname aan officiële evenementen/

 examens, tenzij ten aanzien van deze honden een “medische verklaring geamputeerde

staart of geboorte staartloze pup” wordt overlegd.

Aan de staart gecoupeerde honden, geboren in een land waar géén coupeerverbod was op

moment van geboorte, mogen in Nederland deelnemen aan officiële examens en

wedstrijden.

Regels die gelden voor officiële examens en evenementen (o.a. show) in Nederland

 (let op in andere landen kunnen regels anders zijn)

De gecoupeerde honden die deelnemen aan dit evenement hebben allemaal een

gecontroleerde medische verklaring.
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Gezondheid & welzijn

Voor alle keurmeesters, exposanten, fokkers en bezoekers moet het welzijn van de hond

prioriteit nummer 1 zijn! Tijdens het evenement kan ook het Honden Welzijn Team van de Raad

van Beheer actief zijn. Dit team heeft als opdracht om er op toe te zien dat het hondenwelzijn

op geen enkel moment in het gedrang komt. Mocht u tijdens de show toch nog geconfronteerd

worden met misstanden dan hopen wij dat u dit meld bij het secretariaat of bij de Raad van

Beheer, zodat wij adequaat kunnen optreden tegen deze misstanden.

 

Health & Well being 

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at a FCI international dog show.

It is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare,

such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it in

a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog

shows.

 

D.V.I.N.  KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH 10/09/2022

- Bericht van de Raad van Beheer / Dutch Kennel Club - 



jongste puppy reu en teef

puppy reu en teef

reuen

teven

Beste Jongste puppy (direct aansluitend aan klas)

Beste Puppy (direct aansluitend aan klas)

Beste Reu

Beste Teef

Beste Hond van de K.C.M. 2022

Beste Jeugdhond

Beste Gebruikshond

Beste Veteraan

Vanaf 9.30 uur       Aanvang

09.45 uur                 Opening door de voorzitter

10.00 uur                 Aanvang keuringen

12.30 uur                 Pauze

13.00 uur                 Voortzetting keuringen

15.30 uur                 D.V.I.N. seniorenparade

16.00 uur                Eindkeuringen

Eindtijd ~17.00 uur

Plaatsingen per Klas:
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locatie:
D.V.I.N. Kringgroep Twente

Zonnig Spoor 5, Ambt Delden (NL)

Klassen

Jongste puppyklas (4 tot 6 maanden)

Puppyklas (6 tot 9 maanden)

Jeugdklas (9 tot 18 maanden)

Tussenklas (15 tot 24 maanden)

Open klas (vanaf 15 maanden)

Gebruikshondenklas (vanaf 15 maanden)

Kampioensklas (vanaf 15 maanden)

Veteranenklas (vanaf 8 jaar)

Fokkersklas (vanaf 9 maanden)

Totaal

Reu

2

3

3

4

7

2

9

0

0

30

Teef

1

4

8

4

7

0

6

2

2

34

Totaal

3

7

11

8

14

2

15

2

2

64

 



Dobermann Vrienden In Nederland ondersteunt:

D.V.I.N.  KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH 10/09/2022

- Hoofdsponsoren Dobermann Vrienden In Nederland - 



Peter Raats

Bredaseweg 19
 4881 DC Zundert
Telefoon: ++31 (0) 6 - 20 84 81 93
E-mail: dunoiretmarron@gmail.com 

Sybe Bouma

Hermanawei 52
 9047 JD Minnertsga
Telefoon: ++31 (0) 6 - 51 64 90 01
E-mail: syb.bouma@planet.nl

Taco Wijkstra

Roosendaalseweg 106
4756 AE Kruisland
Telefoon: ++31 (0) 6 - 55 51 43 81
E-mail: tacowijkstra@hotmail.com 

Benno en Petra Reinders

Lievendaal 58
 6651 EX  Druten
Telefoon: ++31 (0) 487 - 51 57 74
E-mail: van@anamdra.nl  
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D.V.I.N. KEURMERK FOKKERS / KENNELS

Hieronder ziet u een overzicht van fokkers met het keurmerk 'erkende fokker'. Deze fokken consequent volgens de eisen zoals
vastgesteld in het Verenigings Fokreglement (VFR), dit wordt stelselmatig en frequent gecontroleerd door de rasvereniging D.V.I.N.

DU NOIR ET MARRON VAN FRIESLANDS GLORIE  (FR) VAN HET KRUISLAND

VAN ANAMDRA LES DEUX PEUPLIERS

Piet en Corry Hendrikx

Zandstraat 1
4891 PP Rijsbergen
Telefoon: ++31 (0) 6 50 67 51 06
E-mail: infolesdeuxpeupliers@gmail.com 

VON GEORGSTOLZ

Ageeth Timmer

Schout Poelmanweg 55
9617 BX  Harkstede
Telefoon: ++31 (0) 6 11 11 24 12
E-mail: ageetht4@gmail.com 

DI UNIQUE BLACK

Lisa Wijte

Snelliusstraat 79
1973 PB  IJMUIDEN
Telefoon: ++31 (0) 6 52 45 29 66
E-mail: diuniqueblack@gmail.com 

ROYAL NOVA'S

Carla Postma

Bolswarderweg 3
8759 LA  EXMORRA
Telefoon: ++31 (0) 6 23 50 54 80
E-mail: carla.postma@home.nl 

VAN EYSINGASTATE

Hendrik en Tinie Dekker

Van Eysingalaan 10
 9291 EG Kollum
Telefoon: ++31 (0) 511 - 45 36 41
E-mail: dekker@van-eysingastate.nl  

ALANI'S GOLD

Petrit Rexhepi

Ooijpolder 16
 3825 JT Amersfoort
Telefoon: ++31 (0) 6 - 43 87 34 98
E-mail: info@dobermannkennelalanisgold.nl
www.dobermannkennelalanisgold.nl 

 DARK DYNAMIGHT

Marlon Heeren

Keulsebaan 2a
5758 AB  Neerkant
Telefoon: ++31 (0) 6 - 52 54 24 71
E-mail: darkdynamight@gmail.com
www.darkdynamight-dobermann.nl

VAN DE GROOTE MAAT

Tinie van Rijn-Spruit

Maatweg 2
3945 PC Cothen
Telefoon: ++31 (0) 34 3 56 14 82
E-mail:  info@grootemaat.nl 
www.grootemaat.nl

SVEJO DANCO DOBERMANN

Danielle Coolen

Kokmeeuwenweg 12
35725 TW Heusden Gem. Asten
Telefoon: ++31 (0) 6 30 94 95 77
E-mail:  danielle-coolen@outlook.com
https://svejodanco.nl/ 
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VAN DE FIVELBORGH

Lucien en Luppo Kuper

Oosterwijtwerderweg 1
 9913 PG Eenum
Telefoon: ++31 (0) 6 - 42 54 49 14
E-mail: fivelborgh@home.nl 

VAN FRIESLANDS GLORIE 

Michelle de Vries 

Notweg 7
 1861 JJ  Bergen
Telefoon: ++31 (0) 6 - 45 07 32 54
E-mail: dobermann.mdv@gmail.com 

VAN HET WANTIJ

Herman en José Visser

Passaatstraat 23
 3454 KE  De Meern
Telefoon: ++31 (0) 6 - 20 92 63 51
E-mail: info@wantijdobermann.com 
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VAN BALANCHINE
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Els van Kranen Zandvliet

Lekoord 56
3448 VS Woerden
Telefoon: ++31 (0) 6 12 18 99 67
E-mail: elsvankranen@gmail.com
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Nadjia Timmermans-Kadenko

Hooft Graaflandstraat 111
3525 VP Utrecht
Telefoon: ++31 (0) 6 22 15 99 05
E-mail:  timkad@wxs.nl 

RUSSKAJA MECHTA (UT)
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D.V.I.N. SPONSOR FOKKERS / KENNELS

http://www.dobermannkennelalanisgold.nl/
http://www.darkdynamight-dobermann.nl/?fbclid=IwAR3xMLQd1k3oUZeaNl5ymdhzwLXuLF6R6UMw-Qby8cPyip_dA1h1J1c4FqM
http://www.grootemaat.nl/
https://www.svejodanco.nl/
mailto:elsvankranen@gmail.com

