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Het bestuur / La direction 

Voorzitter / Président :  

 
                              Dirk Vandecasteele, Kermtstraat 56, 3510 Hasselt. 

                              tel 011/87.27.44  - gsm : 0475 / 90 09 36   
                              dirk.vandecasteele@telenet.be 
 
Secretaris - secretaire & verantwoordelijke website 

 
Marjon Dewit, Voldersweg 7, 3920 Lommel                                                

ankafaxxes@telenet.be  
 
Verantwoordelijke nestcontroles / resp. controle nids : 

 
Hans Geboers, Heistraat 1 a, 2400 Mol-Rauw. 

014/ 82.09.70 - t.hupke.be@skynet.be 
 
Penningmeester / Trésorier (waarnemend / intérimaire) 
 

Ivo Aerts, Puntstraat 44B , 2440 Geel 

0497/31.06.52 - ivo.aerts3@pandora.be 
 
Bestuursleden / membres du comité : 
 

  Herman Van Loon, Aarle 13, B-2382 Poppel. 

  0476/43.67.37 - van.herchalo@telenet.be 
 

Jeannine Geentjens, Dingdongen 28, B - 2275 Gierle 

0477/572367 – marcenjeannine@gmail.com  
 

Met medewerking van de heer Rudy Horemans, Ganzerikstraat 14, B-2270 Herenthout – 
 horemans.buts@skynet.be 

 
 

* * * * * 

www.rottweilerclub.be 
 

redactie en lay-out : Dirk Vandecasteele 
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Onze Kringgroepen / Nos Cercles   

 
 

Kringgroep De Hagelandse Rottweiler 

Terrein : Waanrode(Kersbeek-Miskom) Horemans.buts@skynet.be  

Contactpersoon : Rudy Horemans  014/51.11.03 

Dinsdag 19.00 IPO.-programma 

Vrijdag 19.00 IPO.-programma 

 
Kringgroep Diest 

Terrein : Fort Leopold 15, 3294 Diest rogervandereyken@telenet.be  

Contactpersoon : Vandereyken Roger 013/33.36.07 

Donderdag 19.00 IPO-programma 

Zaterdag 14.00 IPO-programma 

 
Kringgroep Fleurus 

Terrain : Rue Omer Lison 178, Lambusart dauchant@hotmail.com  

Personne de contact Delafontaine Ch. 071/817164  

Mercredi 19.00   

Samedi 09.00  

 
Kringgroep Hond en Vriend 

Terrein Lombeekstraat 78, 1760 Roosdaal  

Contact M.Cammaert 
0477/99.96.32 
cammaert@hotmail.com 

Dinsdag / woensdag / vrijdag 18.00 / 19.30 / 18.00 – tot einde  

zondagvoormiddag 10.30 – 12.00 u.  

 
Kringgroep Rottweilerclub Witven – Beerse (Antwerpen) 

Terrein Vossenbrugstraat z/n, B-2340 Beerse marcenjeannine@gmail.com 

Contact Jeannine Geentjens 0477/57.23.67 

Maandag en vrijdag Vanaf 18.30 uur  

   

   

Zaterdag Vanaf 09.30 uur  

   

 

Beste leden, Op het ogenblik 

dat  

 

Het ziet er naar uit dat we bovenstaande lijst binnenkort zullen kunnen uitbreiden 

met een of misschien zelfs twee nieuwe Kringgroepen.     We gaan er alleszins ter 

plaatse een kijkje nemen en houden u op de hoogte.          

 

Rottweilerclub.be 

mailto:Horemans.buts@skynet.be
mailto:rogervandereyken@telenet.be
mailto:dauchant@hotmail.com


 



ligt al weer achter ons.    Ik hoop dat 

het voor eenieder van ons een fijn 

jaar is geweest, een jaar zonder 

tegenslagen en waar we met warme 

herinneringen aan terugdenken. 

Dat geldt alleszins voor onze rasver- 

eniging want we mogen zonder de 

minste schroom stellen dat het een 

fantastisch jaar is geweest, een jaar 

waarin de Rottweiler een plek op de 

voorgrond kreeg in elke mogelijke 

zin. 

Het is een erg druk jaar geweest, met vele succesvolle activiteiten en vooral met 

voelbaar veel enthousiasme en motivatie bij onze leden en bestuursleden. 

Ons ledenaantal stijgt gestaag, er waren onze twee tentoonstellingen die weeral 

Rottweilerliefhebbers van heinde en verre naar België trokken, onze 

fokgeschiktheidstesten RST en ZtP-be die de toekomst van de Belgische Rottweiler 

helpen verzekeren, onze geslaagde IPO-wedstrijden waaronder ons 

clubkampioenschap en de selectiewedstrijd voor het IFR-Wereldkampioenschap, 

onze Grote Prijs waar elke enthousiaste deelnemer weeral een fijne herinnering 

aan overhield en dan natuurlijk – last but not least - de succesvolle deelname van 

ons team aan het IFR-Wereldkampioenschap waar we in de individuele competitie 

een schitterende tweede plek en in de ploegencompetitie de derde plek op het 

podium veroverden !! 

Ook buiten onze activiteitenkalender waren we actief.  Denk aan onze 

nestcontroles, de tientallen vragen van liefhebbers en kandidaat-kopers die we 

hebben beantwoord en die we waar mogelijk met raad en daad hebben bijgestaan, 

aan de honden die we hebben helpen herplaatsen, aan onze sterke aanwezigheid 

op de IFR-vergadering van juli 2018 waar niet alleen de bestaande fokreglementen 

en fokgeschiktheidstesten werden besproken maar ook de gemeenschappelijke 

eisen die in de toekomst zullen gesteld worden en waarbij we nu al mogen 

opmerken dat onze BRK-reglementering meer dan voldoet en zelfs vanuit meerdere 

oogpunten als voorbeeld mag gelden, aan onze druk bezochte website, onze Face-

book pagina, enz. … . 

Ook in 2019 vindt u ons voltallig bestuur paraat … maar denk er aan : onze 

rasvereniging is een vereniging van ons allemaal, voor ons allemaal.   Neem dus 

aub actief deel aan onze activiteiten, contacteer ons als u ideeën of suggesties 

heeft voor aanvullende activiteiten, stuur ons uw artikels / foto’s / weetjes / 

gedichtjes / mopjes … voor ons ledenblad, …    



 
Dit verzoek is voor u misschien al lang achterhaald want zelden ontvingen we zo 

snel reacties op ons verzoek tot hernieuwing van het lidmaatschap en dus betaling 

van het lidgeld. 

Het lidgeld voor 2019 bedraagt opnieuw 35 euro en kan vereffend worden op onze 

rekening 230-0291576-14 (Bic : BE94 2300 2915 7614 – Iban : GEBABEBB). 

Gelieve alleszins voor einde januari 2018 te betalen. 

Gezien de recente wetgeving ivm de Vlaamse hondenfok en de samenwerking die 

wij toezegden aan de Vlaamse Fokkerijcommissie (VFC-KMSH), wordt het belang 

van een sterke rasvereniging meer dan ooit benadrukt !      Ons geliefde ras heeft 

onze steun dus meer dan ooit nodig en hoe meer leden we hebben, hoe sterker 

we ook onze stempel kunnen drukken !   

Om die reden hebben we beslist om gezinsleden (partner van een actief lid en met 

zelfde adres) gratis als lid toe te laten als familielid. 

 

- Actief lid :   35 euro 
- familielid :    0 euro (partner van een actief lid ).  

 

 

 

Geef aub naam en adres en emailadres van dit gezinslid per e-mail door aan 

ankafaxxes@telenet.be of dirk.vandecasteele@telenet.be  

Namens onze rasvereniging en vooral namens de Belgische Rottweiler dank ik u 

alvast voor uw vertrouwen en zie ik een prettige samenwerking tegemoet. 

 

 

 

 

BERICHT AAN DE AANGESLOTEN FOKKERS. 

Opname op de lijst van aangesloten fokkers op onze website www.rottweilerclub.be : 25 euro / jaar.  

Betaalbaar op onze rekening 230-0291576-14 met duidelijke vermelding van uw gegevens én de referte 

“opname fokkerslijst”. 
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 Notre nouvelle année d'activités va bientôt commencer et nous promet un 

calendrier bien rempli.   Pour plus de renseignements : www.rottweilerclub.be              

Nous profitons de l'occasion en vous demandant amicalement de prolonger votre 
affiliation pour l'année 2019. Vous pouvez le faire par virement pour la somme de 
35 € sur notre compte bancaire : 230-0291576-14 (Bic : BE94 2300 2915 7614 – 
Iban : GEBABEBB).    Veuillez svp payer si vite que possible et en tout cas avant 
fin janvier 2018. 
 
Compte tenu de la législation Flamande concernant l'élevage de chiens et ainsi la 
coopération que nous avons promis à la la Commission d'élevage Flamande (VFC 
KMSH), l'importance d'une association de race unie et forte, est souligné encore 
plus que jamais.     Notre race bien-aimée a donc plus que jamais besoin de votre 
soutien aussi et il est clair que de plus nous aurons de membres, le plus nous 
pouvons faire notre marque.      
 
C’est pour cette raison qu’on a décidé d’admettre les adhérents de famille 
(partenaire d’un membre actif et avec même adresse) sans qu’ils paient une 
cotisation. 
 
- Membres actifs :      35 euro 
- Membres de famillie :      0 euro (partie de la famille d’un membre actif). 
 
 
Veuillez nous communiquer les noms et adresse d’email des membres de famille  
par email à ankafaxxes@telenet.be  ou dirk.vandecasteele@telenet.be  
 
Au nom de notre association de race et surtout au nom du Rottweiler belge, je vous 
remercie pour la confiance que vous nous accordée et j'espère à une collaboration 
agréable. 
 
Mes sincères salutations, 
 
 
AVIS AUX ELEVEURS : enfin d'être repris sur la liste d’éleveurs affiliés sur 
www.rottweilerclub.be : 25 € / ans, à verser sur notre compte 230-0291576-14 avec 
la mention " liste d'éleveurs". 
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Hoe dan ook, na 

betaling van het lidgeld 

zal de kaart enkele 

dagen later al in de bus 

vallen.   

Kringgroepen die hun 

leden ook nog een afzonderlijke lidkaart willen bezorgen, kunnen contact opnemen 

om deze door ons te laten maken.   

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi_1vrnpIXYAhUMK1AKHc4kDwYQjRwIBw&url=http://mariendeneyerdrukkerij.be/nl&psig=AOvVaw2MGDbkcIuaAuGAvo1JqjEs&ust=1513196060705755


 

We horen het overal : websites zijn 

achterhaald door “social media” en zijn overbodig 

geworden … is dat waar ???   Wist u dat onze BRK-webpagina in 

2018 net geen 30.000 views kreeg ?      Onze FB-pagina misschien nog véél méér 

… maar beide pagina’s zijn alleszins een geregeld bezoek waard     

Het zal u ook opgevallen zijn dat de homepage een grote foto vertoont die bij elk 

bezoekje wijzigt.    Welnu, indien u over een foto van uw Rottweiler(s) beschikt, 

stuur ze in en wie weet prijkt uw viervoeter binnenkort ook op onze eerste webpage 

… ?    

Opgelet :  

 we zijn op zoek naar foto’s uit het alledaagse leven, liefst met een herkenbaar 

seizoen (winter, lente, …) en zijn niet op zoek naar foto’s waarmee 

herkenbare fokdieren of tentoonstellingskampioenen worden aangeprezen. 

 “members only” natuurlijk en geen vermelding van tekst of namen. 

 U moet ons verzekeren dat de foto uw eigendom is en niet beschermd wordt 

door een auteursrecht of minstens dat de auteur zijn toelating geeft. 

 enkel foto’s van hoge kwaliteit kunnen in aanmerking genomen worden 

 wij verbinden ons niet om elke foto op te nemen en het programma (dat 

telkens zelf en volstrekt willekeurig één van de opgeslagen foto’s kiest om 

weer te geven) laat trouwens geen onbeperkt aantal foto’s toe. 

 

Inzenden naar dirk.vandecasteele@telenet.be  
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Onze 

Rastandaardtest 

(RST) alsook onze 

Zuchttaughlichkeitsprüfung (ZtP-be) 

zijn fokgeschiktheidstesten, of m.a.w. testen die 

als oogmerk hebben om na te gaan of het verantwoord is 

met de hond te fokken.   Zij bestaan naast de KMSH-reglementering. 

Deze testen, die een essentieel onderdeel zijn van 

ons fokreglement, willen de voorgestelde hond 

beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, 

niet slechts wat zijn exterieur betreft maar ook wat 

zijn aard of karakter betreft. 

Met de test willen we ons helemaal niet uitspreken 

over de kwaliteiten van de hond noch een 

waardeoordeel geven  !  Dat laten we over aan de 

fokker die volkomen zelf selecteert met welke 

honden hij wil fokken.    

Enkel reiken we aan de fokker een instrument aan 

dat hem toelaat om zich ervan te vergewissen dat de hond beantwoordt aan de 

minimale kenmerken van de FCI-rasstandaard en geen fokuitsluitende fouten 

vertoont die een onwenselijke erfelijke belasting zouden zijn voor toekomstige 

generaties en wat volgens ons fokreglement 

volstrekt uit den boze is ! 



Over de ganse wereldbol organiseren Rottweilerverenigingen soortgelijke testen 

die uiteraard allemaal dezelfde kenmerken beogen : onverschrokken, 

mensvriendelijk, attent. De Rottweiler is een evenwichtige hond met een hoge 

prikkeldrempel, attent maar onverschrokken en reageert dus niet angstig maar 

rustig en evenwichtig op prikkels. Hij is moeilijk agressief te maken en zelfs ingeval 

van agressieve reactie op een sterke provocatie of dreiging, ebt deze onmiddellijk 

weer weg eens ook de provocatie ophoudt.  

Dit is de Rottweiler zoals 

wij hem kennen en ik 

kan het niet genoeg 

zeggen : vertel over 

het karakter van de 

Rottweiler de 

waarheid en niets dan 

de waarheid.  Een 

betere publiciteit is niet 

denkbaar ! 

Het organiseren van 

deze testen is een 

uitdrukkelijke statutaire 

voorwaarde voor 

lidmaatschap van de 

IFR (Internationale 

Federatie van Rottweilervrienden = van nationale rasclubs) en zo ook de eis dat 

beide ouderdieren hebben aangetoond aan de gewenste eigenschappen te 

beantwoorden alvorens voor de fok te worden gebruikt.     U vindt verder in dit 

magazine een kort verslag van de uiterst belangrijke vergadering die de IFR 

hierover in 2018 organiseerde. 

 

We moedigen dan ook zoveel mogelijk mensen aan om aan deel te nemen aan 

de rasstandaardtest en zeker niet enkel fokkers !!!     

Ook u en uw hond !      Ook niet-leden kunnen deelnemen !!! 

Vele deelnemers hebben zelfs niet de intentie ooit met hun hond te fokken, 

enkel zijn zij fier op hun beste vriend en willen ze dit ook tonen … .      

Doet u ook mee ? 

 

Voor de RST is er trouwens ook helemaal geen voorbereiding nodig (wel moet de 

hond zich laten meten en het gebit laten controleren …) en élke hond kan hier aan 



deelnemen.    Voor de ZtP-be is er uiteraard wel voorbereiding nodig is want hier 

komt verdedigingswerk bij te pas en daarvoor moet de hond “afgericht” zijn. 

Elke geslaagde deelnemer krijgt een schriftelijke beschrijving van zijn hond en een 

mooi diploma mee huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over deze testen verwijs ik naar de reglementen die u 

terugvindt op onze website www.rottweilerclub.be maar aarzel zeker niet om met 

onze bestuursleden contact op te nemen voor verdere info. 

In 2018 slaagden in deze testen : 

RST 

Ankafaxxes Pippe (de Wit) 
Ankafaxxes Pitch (de Wit) 
Noeska van Herchalo (Van Loon) 
Piet Rebbel van Herchalo (Van Loon) 
Pride Blackpearl Qiara (Van Laarhoven) 
Ralph Black Allusion (Janssens-De Boever) 
Rita vom Hause Edelstein (Janssens-De Boever) 

http://www.rottweilerclub.be/


 



ZtP-be 

Jess sur la Voie de la Reconnaissance (Cammaert) 
Outch von Haus Legia (Cammaert) 
 

 

Staat de naam van uw hond niet in een van bovenstaande lijsten … 

wel … dan “moet” u zeker meedoen in 2019 !!! 

Behoudens de eer en het plezier voor uzelf en uw hond, helpt U er de 

Belgische Rottweiler mee !!! 



 

 

 

 

Als er wordt gesteld dat de Rottweilerwereld in 2018 sterk werd 

opgeschrikt door de publicatie van een “nieuwe rasstandaard” voor de 

Rottweiler, moet ik twee correcties aanbrengen : het handelt helemaal niet om een 

“nieuwe” rasstandaard maar wel om een aanpassing van de bestaande standaard 

én ook van “opschrikken” mocht er geen sprake zijn want deze aanpassing werd 

reeds lang geleden aangekondigd … en kwam trouwens ook geen dag te vroeg ! 

Met “rasstandaard” wordt de definitie van het ras bedoeld of m.a.w. de kenmerken 

waaraan de rashond moet voldoen.    De rasstandaard vermeldt de kenmerken van 

het ras en al wat hiervan afwijkt – hetzij doordat kenmerken afwijkende, hetzij 

onvoldoende gedefinieerde of precies extreem gedefinieerde vormen aannemen – 

is foutief. 

De rasstandaard wordt opgesteld door het moederland van het ras, in dit geval dus 

de kennelclub van Duitsland (Verband für das Deutsche Hundewesen – VDH) en 

vervolgens overgemaakt aan de FCI (Féderation Cynologique International) die de 

standaard van alle door haar erkende rassen bewaart en ook wereldwijd aan alle 

bij haar aangesloten (of contractpartners) oplegt. 

Op de website van de FCI ( www.fci.be ) vindt u de rasstandaard van de Rottweiler 

in de originele Duitse taal met een officiële vertaling in het Engels, Frans en Spaans.   

Hieronder vindt u een vrije vertaling in het Nederlands. 

Is dit een nieuwe rasstandaard ? 1      Neen !   Het is een aanpassing van de 

bestaande standaard en zij kwam er niet om de eigenschappen van het ras aan te 

passen of te wijzigen maar wel om het foutieve karakter te benadrukken van een 

aantal kenmerken die weliswaar steeds foutief zijn geweest maar die door 

keurmeesters en fokkers dermate werden genegeerd, soms zelfs aangemoedigd 

en beloond, dat zij de kans kregen om zich in (de genetica van) het ras te 

consolideren alsof zij er eigen aan zouden zijn en niet onwenselijk. 

Deze aanpassingen zijn inderdaad niets meer dan een verduidelijking van het 

wenselijke en vooral van het onwenselijke van bepaalde kenmerken.    Zij brengen 

                                                           
1 De letter 147 “g” verduidelijkt dat dit de 8° versie is sinds de eerste FCI-standaard dd. 23.02.1955. 

http://www.fci.be/


geen nieuwe definitie van het ras, integendeel zelfs, zij bevestigen het ras in type 

én detail. 

Door bepaalde kenmerken nu echter zeer nadrukkelijk en gedetailleerd als foutief 

te bestempelen, wordt er aan de keurmeester en/of fokker minder of geen marge 

meer gegeven om zich nog te verstoppen achter een zg. te vage omschrijving in de 

standaard om te verantwoorden dat fouten worden getolereerd en/of persoonlijke – 

afwijkende – voorkeuren kunnen primeren boven de ras-definitie. 

Indien de persoonlijke voorkeur van een keurmeester of fokker afwijkt van de ras- 

definitie maar wel doorweegt in de keuring of de keuze van fokdieren, vormt dit 

immers een gevaar voor het ras en dit is niet aanvaardbaar !  Wie zichzelf een ras-

liefhebber noemt, moet de standaard van het ras eerbiedigen of moet voor een 

ander ras kiezen waarvan de kenmerken wel beter aansluiten bij zijn persoonlijke 

voorkeuren.     

Het beste voorbeeld hiervan is het hoofd van de Rottweiler dat sinds geruime tijd 

steeds meer extreme vormen begon aan te nemen, weg van het ras-typische hoofd 

van de Rottweiler.  

Iedereen was zich hiervan bewust … niemand deed er iets aan … sterker nog, de 

enkele keurmeesters en fokkers die weigerden om deze “mode-trend” te 

ondersteunen vormden de spreekwoordelijke predikers in de woestijn … door 

niemand gehoord of gevolgd … . 

Ik ging in een vorig magazine al uitvoerig in op de nefaste gevolgen van een te korte 

voorsnuit, niet enkel kynologisch 

maar ook medisch en niet in het 

minst met verwijzing naar het 

brachycephaal syndroom (het zacht 

gedeelte van het verhemelte dat de 

luchtpijp verstopt waardoor de hond 

nog amper kan ademen, laat staan 

normaal functioneren) 

Nieuwe leden die dat magazine niet 

ontvingen mogen mij gerust 

contacteren voor een copy. 

De standaard 147 f beschreef het 

hoofd met een voorsnuit die lang 

noch kort was maar gewoon in goede verhouding stond tot de schedel.    

Het werd aan de kennis en ervaring van de keurmeester overgelaten om deze 

“goede verhouding” te beoordelen.  Een kwantitatieve definitie van deze verhouding 

was in de rasstandaard echter niet te vinden en het enige houvast voor de 

keurmeester was eventueel de ADRK-“Lehrtafel” die wel gewag maakte van een 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz0BSzaKeEY


verhouding  van 1 op 1.5 maar geen verplichte richtlijn vormde en aan de meeste 

niet-specialist keurmeesters niet eens bekend was.     

Nochtans had de vergadering van ADRK-keurmeesters reeds in 1981 (voor intern 

gebruik) beslist dat de correcte verhouding van de voorsnuit en de schedel 40 / 60 

zou zijn.2 

Jammer genoeg werd deze verhouding niet overgenomen in de rasstandaard en 

dus geen verbindende of afdwingbare regel. 

Nulla poena sine lege : zonder wet, 

geen straf … en het gemis aan 

vemelding gaf er aanleiding toe dat de 

keurmeester en fokker hun persoonlijke 

voorkeuren lieten primeren boven de 

oorspronkelijke raskenmerken en om 

steeds kortere voorsnuiten, hogere 

voorhoofden en bollere schedels te 

selecteren. 

Te veel is echter te veel.     

Sommige hoofden, ook van honden met 

groot show-palmares, zijn vandaag 

onherkenbaar als Rottweilerhoofd, laat 

staan te verdedigen in het licht van de rastandaard nr. 147.     

                                                           
2 Zie Pienkoss, The Rottweiler, p. 200 : 
 

"The judges of the ADRK decided to change on 1.9.1981 for the "domestic use", the proportion 
facial region / head to 40:60. 
 
This means : the distance from the nose to the inner eye corner shall be 40 % an the distance from 
the inner eye corner to the occiput protuberance 60 %". 

 
Zie echter de toen nog vigerende standard 147 b dd. 25.03.1970 die stelde : 
  

“Von der Nasenkuppe bis zum inneren Augenwinkel nicht länger als der Oberkopf von inneren 
Augenwinkel bus zum Hinterhauptbein” 

 
Of vrij vertaald : 
 

“The afstand tussen de neus en de binnenooghoek is niet langer dan de lengte van de schedel 
gemeten van de binnenooghoek tot de achterhoofdsknobbel”. 

 
De beslissing dd. 01.09.1981 week dus af van de standaard en was ingegeven om de gevolgen van de toen 
al vastgestelde evolutie naar steeds kortere voorsnuiten in te dijken. 



Hoogstens horen zij nog thuis onder de standaard nr. 157 … deze van de Bull 

Mastiff … .     

Om deze reden vermeldt de nieuwe versie “g” van de rasstandaard deze 

rekenkundige verhouding nu wél expliciet : 

Snuit: de voorsnuit mag in verhouding tot de schedel noch te lang noch te kort 

lijken.   De verhouding tussen de lengte van de voorsnuit en deze van de 

schedel bedraagt ongeveer 1 tot 1,5.  

Meer nog, wat de voorkeur van de keurmeester of fokker ook mag zijn : er kan geen 

betwisting meer bestaan over het feit dat elke kortere voorsnuit een fout is ! 

12. Fouten 

Alle afwijkingen van de hiervoor genoemde punten moeten als fouten 
aangezien worden, de beoordeling van de fout moet in verhouding staan met 
de graad van de afwijking en het gevolg ervan op de gezondheid en het 
welzijn van de hond. 

….  

Snuit: lange spitse of te korte voorsnuit (elke voorsnuit korter dan 40 
procent van de lengte van het hoofd is te kort), rams- of gespleten 

neus, ingedeukte of afhellende neusrug, lichte of gevlekte neusspiegel. 



 

We meten voortaan vanaf punt 0 vanaf de binnen-ooghoek naar de neus en naar 

de achterhoofdknobbel. 3 

                                                           
3 Van belang is natuurlijk te weten hoe deze verhouding 40 / 60 of 1 / 1.5 moet gemeten worden.   Ook 
dit werd reeds in 1981 beslist : dit betreft de ratio tussen de lengte van de voorsnuit (neus - binnenhoek 
van de oogkas) en van de schedel (binnenhoek oogkas – achterhoofdknobbel).   Een sinds lang geweten 
maar niet toegepaste kennis dus. 
 
Het plexi instrument dat we gebruiken om de verhoudingen van het hoofd te meten, vermeldt een punt 
“0” en meet vanaf dat punt naar voren en naar achteren.   Het stelt m.a.w. 2 lengtes vast : de 
gezichtsschedel vanaf punt 0 naar de punt van de neus en de schedel vanaf punt 0 naar de 
achterhoofdknobbel en dit laatste dus inclusief de lengte van de stop (gedeelte tussen einde voorsnuit en 
aanvang van de eigenlijke schedel). 
 
Als we het 0-punt zouden plaatsen waar de stop begint, dan is dit enkel relevant als de stop zich op de 
correcte plaats bevindt, nl. tussen de binnenhoeken van de oogkassen, en niet ergens diep achter de 
oogkassen op het einde van een diepe hoge voorhoofdgroef want vandaar gemeten zou zelfs een manifest 
te korte voorsnuit nog een perfecte – maar niet correcte - ratio van 1/1.5 kunnen doen opmeten.  
 
Het punt 0 moet dus geplaatst worden waar de voorsnuit eindigt : ter hoogte van de binnenste ooghoek.    
 



Wil de vermelding van deze rekenkundige verhouding nu zeggen dat de 

tentoonstellingskeurmeester elke hond verplicht moet meten ? 

Neen, uiteraard niet en zeker bij een groot aantal inschrijvingen zou dit ook hoogst 

onrealistisch zijn.   Voor een fokgeschiktheidstest zoals onze RST of ZtP-be 

daarentegen is deze meting wel essentieel. 

De standaard stelt daarenboven dat de te korte voorsnuit weliswaar een fout is, 

maar stelt niet dat het een diskwalificerende fout is en zelfs niet eens dat het een 

“zware” fout is.     

Het wordt m.a.w. aan de keurmeester overgelaten om te beoordelen in welke mate 

de voorsnuit te kort is en hoe ernstig de gevolgen ervan zijn op de gezondheid en 

het welzijn van het dier. 

Deze vrijheid is evenwel niet onbeperkt. 

De FCI-showreglementering laat toe een hond te diskwalificeren wanneer door een 

fout de gezondheid in het gedrang komt, wat perfect denkbaar is als de ademhaling 

onmogelijk wordt gemaakt door een extreem korte voorsnuit : 

 

DISQUALIFIED must be awarded to a dog which does not correspond to the type required 

by the breed standard; which shows a behaviour clearly not in line with its standard or 

which behaves aggressively; which has testicular abnormalities; which has a jaw anomaly; 

which shows a colour or coat structure that is not according to the breed standard or clearly 

shows signs of albinism. This qualification shall also be awarded to dogs that 

correspond so little to a single feature of the breed that their health is threatened. It 

should furthermore be awarded to dogs that show disqualifying faults in regard to the breed 

standard. The reason why the dog was rated DISQUALIFIED has to be stated in the judge’s 

report. 

 

Ook is er de “FCI’s Basic Statement for Show Judges, Dogs fit for their original 

function”  die stelt dat extreme kenmerken niet toelaatbaar zijn, dat de hond moet 

gekeurd worden in het licht van zijn oorspronkelijk nutsgebruik en dat de hoogste 

kwalificaties ontzegd moeten worden aan een hond die een hoorbaar 

ademhalingsprobleem heeft. 4 Geen enkele liefhebber kan ontkennen dat een goed 

                                                           

 
4 BREATHING 
All dogs should be able to breathe normally while standing and moving.  Particular attention should 
therefore be paid to exaggerations which might prevent healthy breathing such as: 
- very noisy breathing and/or audible respiratory distress ; 
- very small and pinched nostrils or nostrils covered with skin. 
 



functionerend ademhalingsstelsel een essentiële voorwaarde is om als 

gebruikshond ingezet te kunnen worden, zelfs voor een louter basaal bestaan.  

Zie ook de FCI Show Judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs, 

code die eveneens eist dat de keurmeester fouten, in het bijzonder extremiteiten, 

zwaar sanctioneert wanneer deze gezondheidsproblemen kunnen opleveren. 5  

We mogen ons natuurlijk ook niet blindstaren op deze meetkundige verhouding 

alleen.   Het louter feit dat de voorsnuit (iets) korter is dan 40 % van de lengte van 

het hoofd is – indien niet extreem en indien niet van aard om de ras-typische 

expressie weg te nemen en indien niet hinderend voor de ademhaling – op zich niet 

noodzakelijk voldoende om de hond een mindere kwalificatie te geven.     

Het hoofd, de vorm en de expressie ervan, wordt immers gedefinieerd door meer 

dan enkel deze verhouding en het hoofd is daarenboven ook slechts een deel van 

het Rottweilerlichaam en zelfs – naar mijn persoonlijk oordeel althans – niet eens 

het meest belangrijke onderdeel van een lichaam dat gecreëerd en gedefinieerd 

werd louter voor nutsgebruik en niet vanuit esthetische overwegingen. 

We zijn en blijven dus afhankelijk van de kennis, ervaring, eerlijkheid en ernst van 

de keurmeester en van de fokkers die het oordeel van de keurmeesters volgen.    

We klampen ons vast aan het feit dat de standard de te korte snuit als foutief 

bestempelt en aan de hoop dat geen enkele keurmeester die zich zelf “au serieux” 

neemt en voorhoudt dat hij het ras liefheeft en begrijpt, dit nog kan negeren en dat 

geen enkele rasspecialist die dit predicaat waard is nu nog zal durven stellen dat 

de rasdefinitie hem toelaat om een voorsnuit te tolereren of te belonen die dermate 

kort is dat het hoofd extreme en schadelijke proporties krijgt.    

Belangrijk is m.i. dat de rasstandaard stelt dat de verhouding tussen de lengte van 

de voorsnuit en de schedel “ongeveer” 40/60 bedraagt en dat elke kortere voorsnuit 

foutief is.    Het begrip “ongeveer” impliceert m.a.w. dat de voorsnuit niet korter mag 

zijn dan 40 % (want dan is dit foutief) maar dat de voorsnuit wel langer mag zijn dan 

                                                           
5 Health and behaviour of the dogs 
Article 4: 
a. For the preservation and the further development of the breeds he judges, the show judge must, in 
addition to the conformation and movement qualities, consider as well the health aspects of the breed 
or the dog and its fitness for functionality. This assessment should be clearly reflected in his critique of 
the dog. 
… 
Article 5: 
a. A show judge will apply and take in consideration the official FCI standard of the breed concerned while 
he is judging. 
b. He has to be aware that under all circumstances his judgment has to take into account that extreme 
features which can cause health, behaviour or movement problems have to be severely punished. These 
dogs should, by no means, obtain the qualification of excellent and/or a championship title. They can 
never be awarded a Best of Breed win. 



40 %.   Wel, laat dit dan een richtlijn zijn voor de keurmeester want de langere 

voorsnuit is kenmerkend voor gebruikshondenrassen, sluit veel beter aan bij het 

oorspronkelijke type en expressie van het Rottweilerhoofd én is bevorderend voor 

de gezondheid en dan in het bijzonder voor het ademhalingsstelsel. 

Concluderend, ik hoop oprecht dat deze wijziging van de standaard een voldoende 

sterke boodschap inhoudt om zelfs op korte termijn een einde te stellen aan de fok 

van al te extreme korte voorsnuiten en ons opnieuw normale hoofden zal brengen. 

Het zal nochtans niet gemakkelijk zijn.   Recente metingen op tentoonstellingen 

alsook nazicht van de rapporten van fokgeschiktheidstesten (ook van de Duitse 

ZtP) lijken immers aan te tonen dat quasi 100 % van de Rottweiler-populatie een te 

korte en dus foutieve voorsnuit heeft, wat meteen ook wil zeggen dat het quasi-

onmogelijk is om fenotypisch correcte fokdieren te selecteren !    Het is dus maar 

de vraag is of deze wijziging in de standaard er niet veel te laat is gekomen om de 

situatie nog te kúnnen corrigeren.     

De toekomst zal het uitwijzen.  

Laat de aanpassing van de standaard echter gelijktijdig een nieuw begin en een 

luide waarschuwing zijn … en laten we hopen dat keuringen en de fokkerij nooit 

meer dermate zullen ontaarden dat de standaard opnieuw moet gewijzigd worden 

om kenmerken te verduidelijken die wel sinds lang bekend zijn maar die dermate 

worden genegeerd dat de Rottweiler liefhebber – ook de keurmeester - eraan 

herinnerd moet worden hoe de Rottweiler er hoort uit te zien.   

Tenslotte, het hoofd terugbrengen naar de vroegere correcte definitie mag een 

noodzaak en uitdaging zijn, het is slechts een deel van de reële uitdaging waar we 

voor staan.     

Denk maar aan het feit dat de honden wereldwijd steeds kleiner en langer worden 

en dezelfde fouten vertonen, aan de te lange lendenen, de te steile schouders en 

korte bovenarmen, de te zwakke middenvoorvoeten en te lange tenen, de te lange 

en sterk overhoekte achterhanden, het gemis aan rastypisch uithoudend gangwerk, 

het verlies aan karaktersterkte …  fouten die wereldwijd dermate in het ras 

woekeren dat zij zich stilaan consolideren als kenmerken en niet langer herkend 

worden als hoogst onwenselijke fouten.     Ook dit vergt onze aandacht, minstens 

zoveel aandacht als we geven aan het hoofd. 

Hieronder volgt de vrije vertaling van de FCI-rasstandaard 147 g.    De 

aanpassingen worden in rode tekst vermeld.  

Op onze website www.rottweilerclub.be vindt u onder de tekst van de rasstandaard 

ook de illustratieve “ADRK-Lehrtafeln”. 

 

http://www.rottweilerclub.be/


Geschiedenis 

De Rottweiler rekent men tot de oudste hondenrassen. Zijn oorsprong gaat tot in 
de tijd van de Romeinen terug. Daar werd hij als herders en veedrijvershond 
gebruikt. De honden trokken met de Romeinse legioenen over de Alpen, 
beschermden de mensen en dreven hun vee. In de omgeving van Rottweil kwamen 
deze honden samen met inheemse honden en vond vermenging plaats. De 
belangrijkste taak van de Rottweiler werd nu het bewaken en het drijven van het 
grote vee en de verdediging van zijn baas en diens eigendommen. Van deze Duitse 
Rijksstad Rottweil kreeg hij zijn naam: Rottweiler slagershond. De veehandelaren 
(slagers) fokten deze honden alleen op prestatie en bruikbaarheid voor het werk. 
Zo ontstond in de loop van de tijd een uitstekende herders- en veedrijvershond, die 
ook als trekhond gebruikt werd. Toen men in het begin van de twintigste eeuw 
hondenrassen zocht voor de politiedienst, werd ook de Rottweiler daarvoor getest. 
Al snel bleek dat de hond voor de opgaven in politiedienst gesteld, bijzonder 
geschikt was. In het jaar 1910 werd hij dan ook officieel als politiehond erkend. 

De Rottweilerfok streeft naar een zeer krachtige hond zwart met roodbruine 
duidelijk begrensde aftekeningen, die ondanks een stoere verschijningsvorm toch 
adel bezit en die bijzonder geschikt is als begeleidings-, dienst-, reddings- 
en gebruikshond. 

FCI standaard No.147 g. ROTTWEILER 

Land van herkomst: Duitsland. 

Behorend bij de groep van: Geleide-verdediging-gebruikshonden. 

Classificatie FCI: Groep II (Schnauzer en Pinscher, Molossers Zwitserse 
Sennenhonden), Sektie 2.1 Molosser, dogachtigehonden. 

Datum van publicatie en in werking treden : 15.06.2018. 

1. Algemeen verschijningsbeeld van de hond 

De Rottweiler is een middelgrote tot grote, stevige hond, noch plomp noch licht van 
bouw, niet hoogbenig of iel. Zijn in de juiste verhouding staande gedrongen 
krachtige verschijning verraadt grote kracht, wendbaarheid en uithoudings-
vermogen. 

2. Belangrijke verhoudingen  

De lengte van de romp, gemeten van borstbeen tot en met zitbeen knobbel, mag 
die van de schofthoogte met ten hoogste 15% overschrijden. 



3. Gedrag en Karakter 6 

In wezen vriendelijk en vredelievend, is hij aanhankelijk, gehoorzaam en zeer 
werkwillig. Zijn verschijning verraadt oerkracht, zijn gedrag is zelfverzekerd, 
evenwichtig en onverschrokken. Hij reageert met hoge opmerkzaamheid maar 
gelijktijdig rustig op zijn omgeving. 

4. Hoofd 

4.1. Schedel 

Middellang, relatief breed tussen de oren, het voorhoofd, van opzij gezien matig 
gewelfd. 

Achterhoofd knobbel: Goed ontwikkeld zonder sterk uit te komen. 

Stop: de schedelaanzet is relatief krachtig.   Groef in het voorhoofd is ondiep. 

4.2. Aangezichtsschedel. 

 Neusspiegel is goed gevormd, eerder breed dan rond, met in verhouding grote 
neusgaten, altijd zwart van kleur. 

 Snuit: de voorsnuit mag in verhouding tot de schedel noch te lang noch te kort 
lijken.   De verhouding tussen de lengte van de voorsnuit en deze van de schedel 
bedraagt ongeveer 1 tot 1,5.  De neusrug is recht, met brede aanzet en naar voren 
toe slechts weinig smaller toelopend. 

 Lippen: zwart, strak aanliggend, mondhoeken gesloten tandvlees zo donker 
mogelijk. 

 Kaken / gebit : krachtige, brede boven- en onderkaak.   Gebit: sterk, en volledig (42 
tanden en kiezen), de snijtanden van de bovenkaak sluiten scharend over die van 
de onderkaak. 

 Wangen: jukbeenderen duidelijk zichtbaar. 
 Ogen: middelgroot, amandelvormig, donkerbruin van kleur, oogleden goed 

aansluitend. 
 Oren: middelgroot, hangend, driehoekig, ver uit elkaar staand, hoog aangezet. De 

schedel lijkt door de naar voren hangende, goed aanliggende oren breder. 

5. Hals 

Krachtig, matig lang, goed gespierd met een licht gewelfde neklijn, droog, zonder  
losse keelhuid, zonder overdreven wammen. 

6. Romp 

                                                           
6 Het kenmerk “kindvriendelijk” werd weggelaten, niet omdat dit fout was maar wel omdat het foute 
verwachtingen  kon scheppen. 



 Rug: recht, krachtig, vast. 
 Lendenpartij kort, krachtig en diep. 
 Kruis: breed, middellang en verloopt met een flauwe ronding, noch recht noch sterk 

hellend. 
 Borst: ruim, breed en diep (ca 50% van de schouderhoogte) met goed ontwikkelde 

voorborst en goed gewelfde ribben. 
 Onderbelijning en buik: in de flanken niet opgetrokken. 
 Staart: in natuurlijke staat, krachtig, horizontaal gedragen in het verlengde van de 

bovenbelijning; tijdens opmerkzaamheid, opwinding of gedurende beweging mag 
de staart ook licht gebogen opwaarts gedragen worden.   In rust mag de staart 
neerhangend gedragen worden.  Naast het been gepositioneerd reikt de staart 
ongeveer tot het hakgewricht of iets langer. 

7. Ledematen 

7.1. Voorhand 

 Algemeen: de voorbenen zijn van voren gezien recht en niet nauw geplaatst. De 
onderarmen staan van opzij bezien recht. De hoek tussen schouderblad en een 
horizontale lijn is circa 45 graden. 

 Schouders: goed geplaatst. 
 Bovenarm: goed tegen het lichaam liggend. 
 Onderarm: krachtig ontwikkeld en gespierd. 
 Middenvoorvoet: licht verend, krachtig, niet steil. 
 Voeten: rond, tenen goed gesloten en gewelfd, voetzolen hard, nagels kort, zwart 

en sterk. 

7.2. Achterhand 

 Algemeen: van achter bezien zijn de achterbenen recht en niet nauw geplaatst. In 
natuurlijke stand vormen dijbeen en heupbeen, dijbeen en onderbeen en 
onderbeen en middenvoet een stompe hoek. 

 Dijbeen: matig lang, breed en sterk gespierd. 
 Onderbenen: lang, krachtig en breed gespierd, pezig. 
 Hakgewricht : Krachtig, die goed gehoekt zijn en niet steil. 
 Voeten: iets langer dan de voorvoeten, eveneens goed aangesloten, 

gewelfde sterke tenen. 

8. Gangwerk 

De Rottweiler is een draver. De rug blijft vast en relatief rustig. de uitvoering van de 
beweging is harmonisch, zeker, krachtig en soepel, met ruime drafpassen. 

9. Huid 

Hoofdhuid: ligt overal strak en mag bij hoge oplettendheid lichte rimpels vormen. 



10. Beharing 

10.1. aard van de vacht 

Bestaat uit dekhaar en onderwol = Stockhaar.   Het dekhaar is middellang, hard, 
dicht en strak aanliggend. De onderwol mag niet door het dekhaar heenkomen. Aan 
de achterbenen is de beharing iets langer. 

10.2. Kleur 

Zwart met goed begrensde aftekeningen (brand) van een warme, roodbruine kleur 
aan wangen, snuit, onderzijde hals, borst en benen, alsmede boven de ogen en 
onder de staartwortel. 

11. Grootte en gewicht 

Reuen:                                                   Teven: 

61 tot 68 cm,                                        56 tot 63 cm,. 

61-62 = klein,                                       56-57 = klein, 
63-64 = middelgroot,                            58-59 = middelgroot, 
65-66 = groot – juiste grootte,              60-61 = groot – juiste grootte, 
67-68 = zeer groot.                               62-63 = zeer groot. 

Gewicht reuen: ca. 50 kg                    Gewicht teven; ca 42 kg. 

12. Fouten 

Alle afwijkingen van de hiervoor genoemde punten moeten als fouten aangezien 
worden, de beoordeling van de fout moet in verhouding staan met de graad van de 
afwijking en het gevolg ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond. 

 Totaalbeeld: Lichte, iele, hoogbenige verschijning, zwakke botten en spieren. 
 Hoofd ; jachthondenhoofd, een smal, licht, te kort, lang, plomp of overdreven 

molossoïode hoofd, overdreven brede schedel (ontbrekende of te zwakke of te 
sterke stop), zeer diepe groef in het voorhoofd. 

 Snuit: lange spitse of te korte voorsnuit (elke voorsnuit korter dan 40 procent van 
de lengte van het hoofd is te kort), rams- of gespleten neus, ingedeukte of 
afhellende neusrug, lichte of gevlekte neusspiegel. 

 Lippen: niet strak gesloten, roze of gevlekte lippen, open mondhoeken. 
 Kaken: smalle onderkaak. 
 Bakken: sterk geprononceerde bakken (wangen). 
 Gebit: tanggebit.  Molaren in de onderkaak die niet in lijn staan. 
 Oren: te laag of te hoog aangezette, zware, lange, slappe, naar achteren 

gevouwen, alsmede afstaande en onregelmatig gedragen oren. 



 Ogen: lichte, diepliggende, te bolle en te ronde ogen.  Niet goed aanliggende 
oogleden. 

 Hals: te lange, dunne, zwak bespierde hals, wammen of te losse keelhuid. 
 Lichaam: te lang, te kort, te smal. 
 Borst: vlakgeribde borstkas, tonvormige borst, ingesnoerde borst. 
 Rug: te lang, zwakke of doorgezakte rug, karperrug. 
 Kruis; hellend kruis, te kort, te recht of te lang. 
 Staart: te hoog of te laag aangezette staart. 
 Voorhand: eng, niet recht of niet parallel staande voorbenen, steile schouder, losse 

of niet goed aanliggende ellebogen, te lange, te korte of steile bovenarm, zwakke 
of steile midden voorvoet, spreidvoeten, te platte of te sterk gewelfde tenen, 
onontwikkelde tenen, lichtkleurige nagels. 

 Achterhand: niet voldoende ontwikkelde dijen, nauwe hakken, koehakkig of O-
benig, te weinig of te sterk gehoekte gewrichten, wolfsklauw. 

 Huid: gerimpelde hoofdhuid. 
 Beharing: zacht, te kort of te lang haar, krullend haar, ontbrekende onderwol. 
 Kleur: foute kleuren, niet zuiver begrensde of te uitgebreide aftekening. 

13. Zware fouten. 

 Algemeen : overdreven molossoide en zwaar algemeen voorkomen. 
 Huid : sterk gerimpelde hoofdhuid, sterke rimpels rondom voorhoofd, voorsnuit en 

wangen, sterk uitgesproken keelhuid. 
 Gangwerk : trage beweging in draf. 

13. Diskwalificatie fouten : 

 Aggressieve of overmatig angstige honden. 
 Honden die duidelijke fysieke abnormaliteiten vertonen of gedragstoornissen 

moeten gediskwalificeerd worden. 
 Algemeen: duidelijke omkering van het geslachtstype (teven-type bij reuen en 

omgekeerd). 
 Gedrag: angstige, schuwe, laffe, boosaardige, overdreven wantrouwige 

en zenuwachtige dieren. 
  Ogen: entropion, ectropion, gele ogen, verschillend gekleurde ogen. 
  Staart: Knikstaart, gekrulde, sterk zijwaarts naar ten opzichte van de ruglijn 

gedragen staart, aangeboren stompstaart. 
  Gebit: bovenvoorbijters, ondervoorbijters, kruisgebit; honden met ontbrekende 

snijtanden, hoektanden, premolaren of molaren. 
  Beharing: uitgesproken langharige of krulharige dieren. 
  Haarkleur die niet de voor de Rottweiler typisch zwart met bruine tekening heeft, 

witte vlekken. 

NOTA BENE 



 Reuen moeten twee normaal ontwikkelde en duidelijk zichtbaar in de balzak 
aanwezige teelballen hebben. 

 Voor de fok mogen uitsluitend dieren gebruikt worden die functioneel en klinisch 
gezond zijn en de rastypische kenmerken vertonen. 
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Deze wedstrijd was weliswaar 

slechts één van de drie wedstrijden waaraan 

de kandidaten voor deelname aan het IFR-

Wereldkampioenschap 2018 moesten deelnemen maar het was 

wel de meest essentiële want het reglement bepaalt dat de selectie van het 

BRK-team zou gebeuren op basis van de op deze wedstrijd behaalde scores. 

We noteerden 11 inschrijvingen, waarvan één voor de BH-proef, één hond voor IPO 

I ABC, één hond voor IPO III speuren en 8 voor deelname aan het ganse IPO III 

ABC programma.     Een wedstrijd om naar uit te kijken dus. 



Wat de organisatie betroft, niets dan lof aan Kringgroep De Hagelandse Rottweiler 

(doorgaans KG Waanrode genoemd) : alles was er om van de wedstrijd een echt 

succes te maken.    

Het veld was netjes gemaaid en verzorgd, de toestellen waren puik in orde, nieuwe 

en correcte apportblokken waren aanwezig en ook naast het veld was alles 

voorhanden om de wedstrijd in prima sfeer te laten doorgaan.    Het ruim 

opgedaagde publiek vond een plaatsje op een netjes aangelegd terras en werd op 

eerste wenk bediend met lekker eten, koele dranken en zelfgemaakte patisserie. 

Het enige wat we niet in de hand hadden, waren de weersomstandigheden.   De 

voorgaande vochtige periode gevolgd door echt heet weer, zorgde voor het 

onverwacht snel en hoog opschieten van de aar-halmen van het gras.   

Of dit ideaal is voor een selectiewedstrijd wil ik in het midden laten maar de 

omstandigheden waren nu eenmaal zoals ze waren én het IPO programma stelt 

dat de hond deze proef op elke ondergrond moet kunnen afleggen.    

Beide keurmeesters, dhr. R. Vandereyken en ikzelf, beslisten in samenspraak dat 

de terreinen toelieten om er op te speuren en het werk van de hond ook te keuren.7    

Ik heb zelf de speurproef in klas I gekeurd en het was voor de hond degelijk mogelijk 

om diep en intensief te speuren én voor de keurmeester om het werk van de hond 

te beoordelen, uiteraard rekening houdend met de aard van het terrein, ondergrond 

en begroeiïng.8     

Het waren overigens voornamelijk de aar-dragende halmen die zo hoog waren 

opgeschoten, niet de kortere eigenlijke grashalmen en de behaalde (hoge) punten 

tonen voldoende aan dat de honden ook in deze omstandigheden mooi werk 

konden tonen : 6 van de 8 honden die speurden behaalden een Zeer Goed en 2 

                                                           
7 Geschikte ondergrond. 
Als geschikte ondergrond zijn daar, elke natuurlijke oppervlakten zoals, gras, akker en bos. 
 
8 De africhtingskeurmeester zal niet enkel de hondengeleider of de hond zien, hij dient rekening te houden 
met een aantal factoren, de toestand van het terrein, het weer, mogelijke verleidingen en uiteraard de 
factor tijd. Zijn waardering moet getoetst zijn aan alle mogelijk vormen van invloeden.  
 
- Zoekgedrag (vb tempo op de  hoeken, voor en na de hoeken, voor en na de VW). 
- Opleidingsniveau van de HD (vb hectische aanzet, gedrukt, mijdgedrag etc). 
- Niet toegelaten hulp door de HG. 
- Moeilijkheden tijdens het uitwerken door: 

o Bodemgesteldheid (vervuild, zand, bodemwisseling etc). 
o Gedrag bij wind. 
o Aanwezigheid van wild (reactie) 
o Weer, (hitte, koude, regen, sneeuw) 
o Veranderende weersomstandigheden. 

De waardering zal rekening houden met vermelde zaken. 



zelfs een Uitmuntende kwalificatie !    Dat twee deelnemers bij het zien van de 

begroeïing afhaakten en beslisten om niet deel te nemen aan de selectiewedstrijd 

voor het WK-team, kon dus enkel maar betreurd worden.    

Gezien er erg hoge temperaturen werden voorspeld (en behaald) was er beslist om 

geen tijd verloren te laten gaan maar om al bij het krieken van de dag met speuren 

te beginnen en vervolgens het gehoorzaamheids- en verdedigingsgedeelte met 

slechts een korte pauze achter elkaar af te werken om zo de ergste hitte te 

vermijden. 

Alle honden – zwarte vacht of niet – trotseerden de zon moeiteloos en sportief-

vinnig.    Een goede ondervacht isoleert immers niet enkel tegen de winterkou maar 

ook de zomerhitte.  

David Mestach met Orki van het Polderbos slaagden in de BH-proef 

(Begeleidingshond). 

Van de deelnemers in klas III behaalden niet minder dan 3 deelnemers een Zeer 

Goede kwalificatie in het gehoorzaamheidsgedeelte én in het verdedigingsge-

deelte, bewijs van mooi werk !     

Jammer voor Geneviève was dat Orus van dat laatste maar niet genoeg leek te 

krijgen, zich potdoof toonde bij het bevel “los” en om die reden moest 

gediskwalificeerd worden. Jammer.  De hond had recent een erg mooie ZtP-be 

Geneviève Sterckx met Orus van Hof ter Cammen 



afgelegd en 

toonde zich 

toen wél 

perfect onder controle.    Tja, het zijn en blijven dieren die net zoals wij soms hun 

dagje hebben … en soms 

niet.   Niet opgeven ! 

Kort gezegd, we kijken terug 

op een erg geslaagde dag 

hondensport !  

Aan alle deelnemers, ook 

degene die jammer genoeg 

niet slaagde : gefeliciteerd 

en dank voor uw vertrouwen 

in ons ras als 

gebruikshondenras.   Zowel 

de keurmeesters als het 

publiek hebben van uw 

honden genoten !  

 

Onze dank o.m. ook aan 

Gwendolyne Vanthienen voor haar 

keiharde werk naast het veld én haar 

bereidwilligheid te fungeren als “witte 

hond” om het oneven aantal 

deelnemers aan te vullen én te 

helpen bij het sociaal gedeelte van de 

BH-proef. 

 

Mijn dank ook aan de 

spoorleggers en pakwerkers 



Kevin van Aerschot, Patrick Appeltants en Matty Berghuis die puik werk leverden 

en elke hond in staat stelden om hun beste beentje voor te zetten.  

Jullie hadden het niet gemakkelijk, zeker niet in deze loodzware hitte die op het 

speurveld en wedstrijd-terrein woog.  

Iedereen op het schaduwrijke terras had er wel de mond van vol hoe de hitte 

belastend kan zijn voor een hond maar de spoorleggers en pakwerkers 

ondergingen een veelvoud van die zelfde belasting, op het randje zelfs van wat er 

redelijkerwijze van iemand kan verwacht worden !     Mijn oprecht respect voor de 

manier waarop jullie dit deden, van de eerste tot de laatste hond.  

Mijn dank ook aan de Kringgroep en de kleine maar hardwerkende ploeg die zich 

keihard hebben ingezet om het iedereen naar de zin te maken. Er was een vrij groot 

publiek komen opdagen die genoten van een dagje terras met uitzicht op erg mooie 

hondensport … maar dat terras werd wel gedragen door jullie harde werk dat ik hier 

niet onvermeld wil laten.   Mijn dank hiervoor ! 

 

Foto’s Kathleen Vos & DV 

https://www.facebook.com/kevin.vanaerschot?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD5B0bbEVfhjwwWiPF-IfRJ8m_9sVGZRaylTBU0MwFVVJwn0Ogrf0-VAEXPv_ReZVpaSoPhwwKq6Rqj&dti=886843654706719&hc_location=group
https://www.facebook.com/patrick.appeltants?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDIICNNCn55b2fkpbj1V1bqen4vKH8FIoq4RHyqqxFiqujgHb4py4IHFVAbwpg-v3U0ujZLLjVY_80W&dti=886843654706719&hc_location=group
https://www.facebook.com/valkerij.borsbeek?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAH3DxctfthbcjCsNhwn1qZCStp2UG9WMjP4FX3NEk51BCeDesf7F0sAFxqAgBql7O0olyQzNg1tGUW&dti=886843654706719&hc_location=group


 

David Mestdach met Orki van het Polderbos - 

Begeleidingshond 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik krijg geregeld de vraag waarom we zoveel 

aandacht geven aan het IPO-programma.   

Welnu, we geven hier heus niet meer 

aandacht aan dan aan tentoonstellingen en/of 

vb. gewoonweg de Rottweiler als huishond … 

maar het IPO (vanaf 2019 IGP genoemd) is 

inderdaad wel een zekerheid in onze kalender.  

De reden hiervoor is niet alleen dat we van 

hondensport houden maar ook omdat dit 

programma bij uitstek toelaat om de 

kenmerken van de gebruikshond – die de 

Rottweiler is en behoort te blijven – te 

(h)erkennen en te behouden.  

Dit is dermate essentieel dat de FCI zelfs de 

internationale schoonheidstitel voor de 

Rottweiler afhankelijk maakt van het slagen in 

deze IGP-proef en de Belgische kynologie deelt 

deze mening wat betreft de titel van Belgisch 

kampioen schoonheid (= te onderscheiden van 

de titel tentoonstellingskampioen). Het 

moederland Duitsland, gesteund door de IFR 

en gevolgd door heel veel landen, is zelfs van 

oordeel dat de Rottweiler slechts geschikt is 

voor de fok indien hij eerst bewijst dat hij over 

de eigenschappen van de gebruikshond 

beschikt door te slagen in de ZtP of 

gelijkaardige proef. 

In de drie onderdelen van het IGP-programma 

(speuren, gehoorzaamheid en 

verdedigingswerk) moet de hond putten uit 

zijn ras-eigenschappen als gebruikshond en 

daarbij heel wat moed en volharding aan de 

dag leggen … maar wel telkens onder perfecte 

controle van de eigenaar en gekanaliseerd 

door een programma dat zeer sterk de nadruk 

legt op (zelf-) beheersing en gecontroleerde 

driften-wissel.   De hond die in deze proeven 

succes heeft, is een gebruikshond maar ook 

een sociaal dier !   Agressieve of angstige 

dieren vallen door de mand en worden 

geweerd uit de sport en de fok. Zo hoort het 

ook. 

Misschien interesseert dit u niet of heeft u 

hiervoor niet de tijd, welnu niets belet dat u 

zich zou beperken tot vb. de proef 

Begeleidingshond of speuren of gehoor-

zaamheid.  Ook hiervoor bestaan er immers 

specifieke programma’s en nog tal van andere 

programma’s : reddingshond, fly-ball, frisbee, 

doggy-dance, schaaphoeden… die u met uw 

Rottweiler kan beoefenen.     

Geloof me : hij / zij doet echt niets liever dan 

“werken” = actief zijn !!! 

 



 



 



 



 



 



 



 

Er werd door 

de nationale rasvereni-

gingen die lid zijn van de 

Internationale Federatie van Rottweiler-

vrienden (IFR) erg naar deze vergadering uitgekeken 

en met reden, want ze zal erg belangrijke gevolgen hebben. 

De Meeting of Delegates (Vereniging van Afgevaardigden) dd. 2017 heeft 

immers opnieuw en zeer duidelijk onderlijnd waar de IFR voor wil staan : een 

Federatie van rasverenigingen die zich tot doel stellen de Rottweiler te fokken en 

te houden conform de FCI-rasstandaard, zijnde een gezonde gebruikshond met 

sociale geaardheid en er over te waken dat er uitsluitend wordt gefokt met dieren 

die hieraan voldoen, zowel wat het exterieur als het karakter betreft.   

Essentieel hiertoe is dat elk fokdier – vader én moeder – voorgaand de dekking 

bewijst te voldoen aan minimale criteria inzake conformiteit en gezondheid.   Dit 

bewijs moet noodzakelijk geleverd worden door te slagen in fokgeschiktheidtesten 

en bepaalde gezondheidsonderzoeken te ondergaan.   Deze eis is zelfs in de 

statuten van de IFR vervat ! 

Welnu, we kijken terug op een belangrijke maar ook erg constructieve 

vergadering.   Zij ging door onder het voorzitterschap van 

ondergetekende, niet als een lectuur, wel als een open 

bespreking tussen afgevaardigden uit Duitsland, 



België, China, 

Denemarken, Finland, 

Noorwegen, Zweden, Zwitserland, 

Nederland, Canada, USA en Croatie.      

Een volledige bespreking van de vergadering vindt u in de notulen op de 

websbite van de IFR (www.ifrottweilerfriends.org) of onder deze link. 

De vergadering behandelde de definitie van het ras, de reeds bestaande 

fokreglementeringen en fokgeschiktheidstesten (incl. demonstraties waaronder de 

Zwitserse en Scandinavische testen maar ook onze Belgische Rasstandaardtest) 

en vervolgens in het bijzonder de vorm en inhoud waaraan élk fokreglement van 

élk lid van de IFR in de toekomst zal moeten beantwoorden met inbegrip van de 

minimumvereisten die gesteld worden aan de fokgeschiktheidstesten waaraan 

beide ouderdieren moeten onderworpen worden. 

De conclusies van deze vergadering zullen niet vrijblijvend zijn !    Zij zijn zowel een 

interpreatie als een vervollediging door de IFR-leden van de statutaire voorwaarden 

om lid te kunnen worden van de IFR of m.a.w. van de voorwaarden die elk IFR-lid 

moet respecteren en uitvoeren om de doelstellingen van de IFR te helpen 

realiseren.     

 

http://www.ifrottweilerfriends.org/media/file/news/Report%20of%20the%20IFR%20Meeting%20of%2007%20-%2008%20july%202018%20in%20Wohlen,%20Switzerland..pdf
http://www.ifrottweilerfriends.org/media/file/news/Report%20of%20the%20IFR%20Meeting%20of%2007%20-%2008%20july%202018%20in%20Wohlen,%20Switzerland..pdf


 

Dit was de nadrukkelijke context en bedoeling 

waarmee de vergadering werd aangekondigd en 

georganiseerd.     

Het IFR-bestuur zal aan de volgende Meeting of 

Delegates (oktober 2019 in Denemarken) een 

ontwerp van verbindende reglementering 

overleggen die niet enkel betrekking zal hebben op 

nationale reglementeringen maar ook op een 

internationale fokgeschiktheidsproef en -verklaring. 

Wordt dus vervolgd.  

 

 

 

 

 

 

De aanwezigen kregen een echte 

primeur als toemaat : de officiële 

aankondiging en toelichting door Dr. 

Friederich (ADRK-keurmeester én 

voorzitter van de Duitse Kennelclub 

VDH) van de wijzigingen in de FCI-

rasstandaard “Rottweiler”. 



 



 

De wedstrijd Belgian Winner is 

(behoudens het Wereldkampioenschap 

en de Grote Prijs of Belgisch Kampioenschap) 

allicht de belangrijkste wedstrijd IPO (thans IGP) alle rassen : 

het is zelfs de Belgische selectiewedstrijd voor het FCI-

Wereldkampioenschap alle rassen !  

Doorgaans zien we hier enkel Belgische en Duitse herders aantreden … welnu, in 

2018 waren niet minder dan 3 van de 15 deelnemers, 20 % dus, BRK-leden met 

Rottweiler !!!  

• Leo de Jong - Lette van 't Puntshofke 
• Schurgers Michel - Ankafaxxes Lucifer 
• Ivo Aerts - Nasco van ’t Puntshofke 
•  

Zij hebben bewezen dat de Rottweiler een gebruikshondenras is dat voor geen 

ander ras moet onderdoen, ook niet op de moeilijkste wedstrijd van het jaar.  

Het is veelzeggend, en ik ben hierover echt verheugd, dat dit ook tijdens de 

prijsceremonie zéér nadrukkelijk aan bod kwam ! 

Namens de BRK nogmaals een hele dikke proficiat én onze oprechte dank voor 

jullie blijvende vertrouwen in ons prachtige ras.  

Ik heb het al zo vaak gezegd : het zijn mensen zoals jullie die met de Rottweiler 

actief blijven werken die het ras, een 

gebruikshondenras, in haar definitie zullen doen 

behouden en volgens de reacties die ik vanuit 

alle hoeken ontvang, waren jullie alle drie 

waardige ambassadeurs !!! 

Ivo Aerts behaalde met Nasco (foto) 

zelfs de hoogste score (94/100) van 

de dag zowel in het verdedi-

gingswerk áls in het speuren 

(98/100) en gaf alle gedoodverfde 

herder-favorieten lik op stuk !! 

Er is geen enkele hondensport-

liefhebber die de Rottweiler nu nog 

meewarig zal durven bekijken !! 

 

Photo : X. Paye. 

 



Het 

organiseren 

van onze CAC-show in 

het zelfde weekend als de 

clubmatch van de Nederlandse Rottweiler 

Club 

NRC bood ons 

een opportuniteit : niet 

alleen het delen van de 

kostprijs van de 

keurmeesters (niet te 

onderschatten : vluchten, 

hotels, maaltijden, …) maar 

ook het kunnen uitnodigen 

van keurmeesters die we 

hier normaliter niet aan het 

Foto’s K. Vos 



werk kunnen zien en in dit geval niet alleen de Deense Carsten Henriksen maar in 

het bijzonder de Australische keurmeester George Ioannidis.    

De affiche trok 67 deelnemers aan, misschien wat minder dan gebruikelijk maar 

niet getreurd … als de kwantiteit deze keer eens wat minder was … de BRK trekt 

altijd kwaliteit  !! 

De formule die we in Rummen kunnen aanbieden is inmiddels al lang bekend : 

ruime parking, warme en frisse dranken, tenten die beschutting bieden tegen alle 

weersomstandigheden, grote ringen op een netjes verzorgd grasveld, … kortom … 

alles wat de liefhebber van een hondententoonstelling zich maar kan dromen en 

uiteraard inclusief een ongeëvenaarde prijzentafel die aangevuld werd met voor 

elke deelnemer een zak hondenvoer van onze sponsor PRO-PLAN. 

Een lager deelnemersveld mag nefast zijn voor onze financiële balans, de positieve 

keerzijde is dat de keurmeesters de tijd hebben om elke hond grondig te keuren, 

incl. het gangwerk en het mag gezegd … ze hebben deze tijd ook ruim genomen. 

Onze rasvereniging organiseert op 23.02.2019 de officiële test van 

sociaal gedrag. Niet vergeten aub dat het nieuwe reglement op 

16.08.2018 in voege trad.  (cfr. www.kkush.be)  

Le nouveau règlement du Test de Comportement Social publié sur le site 

de l'AdD (www.kkush.be) est en vigueur à partir du 16 août 2018

 



 



 



 



 
L’ Trunk des Guerriers Saiyans (BOB) & Pretty von der Leuchtenbrucke 



De volledige resultaten vindt u op onze website of door deze link te volgen. 

Een samenvatting : 

  
CAC Reuen :   L’ Trunk des Guerriers Saiyans (BOB)  
CAC Teven    Pretty von der Leuchtenbrucke 
Beste baby :   Nikki du Temple d’Adranos 
beste puppy :   Montana of House of Stanisic Lu-Fi 
beste jeugdhond :  Nikita vom Haus Metzerhund 
beste gebruikshond :  L’Koba de l’Illiason 
 

Hierna enkele sfeerbeelden.  

 

 

Voor jong en oud 

… in én naast de ring       

http://rottweilerclub.be/resultaten/showresultaten/


 



 



 



 



 

 

 

Wij blijven heel wat vragen krijgen over deze genetische 

aandoening en dan in het bijzonder over het al dan niet toelaatbaar 

karakter van een fok met honden die drager zijn van het defecte gen. 

Op onze website vindt u een brochure die een en ander haarfijn uitlegt.   Ook 

kunnen wij u verwijzen naar het boekje over genetische aandoeningen dat 

uitgegeven werd door de Internationale Federatie van Rottweilervrienden en dat 

gratis (in het Engels en Spaans) kan gedownload worden. 

Samengevat : volgende combinaties zijn toegelaten (vrij = geen drager van het defecte gen, 

drager = drager van het defecte gen, lijder : zieke hond die enkel het defecte gen bezit en niet het gezonde 

gen). 

- Vrij x vrij  

- Vrij x drager. 

De combinatie drager x drager (en uiteraard deze van lijder x lijder) is zonder meer 

onverantwoord gezien hier zieke honden uit voortkomen ! 

http://rottweilerclub.be/de-fok/genetica/
http://rottweilerclub.be/de-fok/genetica/
http://rottweilerclub.be/de-fok/genetica/
http://rottweilerclub.be/de-fok/genetica/


De titel was misschien 

enigszins misleidend want hoewel 

ze in de eerste plaats de hondensporters wilde 

aanspreken die immers zeer intensief met hun hond 

actief zijn, was de lezing bijzonder interessant voor élke 

hondenliefhebber ! 

 

Er was een mooi aantal belangstellenden ingeschreven en niemand ging 

huiswaarts zonder een grote bagage nieuwe en vooral nuttige kennis om lichamelijk 

letsel en leed te voorkomen. 

Al zeg ik het zelf, dit was een mooi initiatief dat we zeker nog opnieuw zullen doen. 

Heeft u een idee over een nuttig onderwerp ?   Contacteer ons dan aub. 

 

 

 

 



 

Vergeet aub niet aan te sluiten op 

onze FB-groep Rottweilerclub.be 

Via dit medium brengen we iedereen op 

de hoogte van onze activiteiten, 

aanvangsuren, resultaten, enz. … . 

Doen ! 

 

 

Ik schrijf 

deze korte bijdrage 

n.a.v. de reactie die we 

ontvingen van een teleurgestelde 

deelnemer aan één van onze 

fokgeschiktheidstesten, in dit geval de Rasstandaardtest. 

De keurmeester stelde vast dat het gebit van de hond onvolledig is, d.w.z. 

dat er een tand ontbrak.   De hond werd hierdoor noodzakelijk ongeschikt verklaard 

voor de fok.   Naderhand vroeg de deelnemer of het niet mogelijk is een aanpassing 

aan te brengen aan de reglementering terzake.      

Welnu, het antwoord is negatief en dergelijke aanpassing komt er heel zeker niet.  

Het ontbreken van een of meerdere tanden is voor de Rottweiler (en voor de meeste 

rassen trouwens) een diskwalificatiefout, dus een fokuitsluitende fout.  

Zie de FCI-rasstandaard waarin dit zeer uitdrukkelijk is gesteld :  

"DISQUALIFIZIERENDE FEHLER: … Gebiss : Vorbiss, Rückbiss, Kreuzbiss; 

Hunde mit fehlendem Incisivus (Schneidezahn), Caninus (Fangzahn), 

Prämolar oder Molar (Backenzahn)."      

Een hond met een ontbrekende tand moet op een tentoonstelling gediskwalificeerd 

worden én kan onmogelijk fokgeschikt bevonden worden.  

Dit geldt niet enkel binnen of voor de BRK maar voor élke FCI erkende (ernstige) 

rasvereniging (in alle FCI landen dus) en élke ernstige fokker en rasvereniging zal 

beamen dat het onverantwoord is om te fokken met een dier die dergelijke fout 

vertoont gezien de hond deze genetische fout aan zijn nakomelingen zal 

doorgeven.  

De kennelclubs, keurmeesters alsook alle ernstige rasverenigingen en fokkers 

doen nu al decennia lang alles wat ze kunnen om te helpen om deze fouten uit te 

fokken, d.w.z. door niet te fokken met honden waarvan een of beide tand- of 



kaakfouten vertonen.  Vandaar de plicht beide ouderdieren voorgaand te toetsen 

en onze nestcontroles én fokgeschiktheidstesten tonen aan dat dit ook loont !!! 

Het zou dus bijzonder jammer zijn indien iemand dan bewust het ras opnieuw 

genetisch zwaarder met deze fout zou belasten door wél – bewust of onbewust 

door de hond niet voorgaand te onderzoeken - te fokken met een dier dat een tand- 

of kaakfout vertoont.  

Zoals ik aan de betreffende liefhebster ook heb medegedeeld : deze zeer strikt toe 

te passen regel doet helemaal geen afbreuk aan de andere kwaliteiten van de hond 

noch aan de liefde en het respect die de hond ongetwijfeld verdient (!), enkel is de 

hond niet geschikt voor de fok.        Laat dit echter aan de waarde en kwaliteit van 

jullie samenleven geen afbreuk doen ! 

Volledigheidshalve : de aangepaste standaard vermeldt als fout : het niet in 

lijn (maar naast elkaar) staan van molaren.    Dit is een fout, geen 

diskwalificerende fout maar op een van de voorbije IFR-

Keurmeestersvergaderingen werd overeengekomen om in dat geval aan de 

hond een mindere kwalificatie te geven (zoals ingeval van tanggebit). 

Hieronder de Lehrtafel van de ADRK (Algemeiner Deutscher Rottweiler Klub) over 

het melk- én definitief gebit.   Wie hierover meer wil vernemen kan onze 

bestuursleden contacteren. 



Elk BRK lid kan en mag zijn 

hond eens in de kijker zetten, dwz 

ons een of meerdere foto’s toezenden met een 

woordje uitleg waarom de hond verdient eens in de 

spotlights gezet te worden.   Omwille van een bijzondere 

verdienste of resultaat of gewoonweg omwille van zijn jarenlange liefde 

in en voor het gezin, zegt u het zelf maar. 

 

De Clubshow van de Nederlandse Rottweilerclub dd. 06.05.2018 werd te midden 

van een internationaal deelnemersveld gewonnen door een BRK-lid, met name 

Marc Cammaert met OUTCH VON HAUSE LEGIA, een reu die een week eerder 

ook probleemloos slaagde in onze ZtP-be !! Gefeliciteerd !! 



 

OUTCH VON HAUSE LEGIA 

ZtP-be – 28.04.2018 



Een van de vragen waarmee ons bestuur elk jaar weer geconfronteerd wordt is 

welke keurmeesters uit te nodigen.    We willen mensen met kennis, ervaring en 

waarvan we overtuigd zijn dat ze dit ook op eerlijke en onpartijdige wijze in de ring 

toepassen.   Van vriendjespolitiek willen we niet weten !   We willen een eerlijk 

oordeel en advies. 

Voor onze clubshow 2018 kozen we Bianka Miksic Kasun (Croatië) die 

internationale faam geniet en ook voor de BRK zeker geen onbekende is gezien ze 

al meerdere keren een van onze shows keurde, telkens met enthousiaste reacties 

van de deelnemers.   Daarnaast kozen we voor Noel Beggs (Ierland), een erg 

sympathieke keurmeester die op het vasteland, althans in het circuit van de 

“Rottweiler-special shows” misschien nog een onbekende was maar waarin na 

onze show allicht snel wijziging zal komen. 

We noteerden 90 deelnemers in de catalogus en weeral uit tal van landen : België, 

Nederland, Frankrijk, Italie, Denemarken, Zweden, Croatië en het Verenigd 

Koninkrijk.          

Plaats van gebeuren : Rummen. 

Formule : dezelfde succesformule van altijd, inclusief de zwembadjes waarin we 

niet enkel viervoeters maar ook heel wat jeugdige Rottweilerliefhebbers verkoeling 

Foto’s K. Vos 



zochten () … behalve dat we deze keer geen frietkraam lieten plaatsen maar Ivo 

Aerts als chef-kok achter de BBQ plaatsten … en het mag gezegd : dit was een 

beslissing ... die voor veelvuldige herhaling vatbaar is  !!      

De dagen voorgaand de show was er nogal wat commotie over het feit dat er 

temperaturen werden voorspeld tot 26° C, weliswaar met bewolking maar niettemin 

een warme dag.    Deze heisa, zelfs oproepen om afwezig te blijven, was ongepast. 

Van de hond wordt op een tentoonstelling inderdaad verwacht dat hij enkele 

minuten in de ring staat en zelfs enkel rondjes moet lopen.  Welnu, dit kan en mag 

voor de Rottweiler, mits de hond gezond is, een goede conditie heeft en over een 

correcte (isolerende) vacht beschikt, geen probleem zijn !  

Een veedrijver behoort ook bij zomerse temperaturen te kunnen functioneren en 

noch een temperatuur van 26°C noch datgene dat in de ring van de honden 

gevraagd wordt is extreem.  

Ik maakte de opmerking dat het opvallend was dat niemand bezorgdheid heeft geuit 

over het feit dat ons erg klein groepje bestuursleden daags voordien niet bij 26°C 

maar wel bij 35°C uren lang met nadar-hekkens, tenten, tafels, stoelen, frigo's, 

bakken drank, prijzentafel, ... heeft gezeuld éen dit deed zonder beschermende 

isolerende vacht        

Wij treffen trouwens altijd voorzorgsmaatregelen : 



 we dringen er bij de keurmeesters op aan dat er (behalve uiteraard bij de 

plaatsingen en eindkeuringen) nooit meer dan twee honden gelijktijdig in de 

ring aanwezig moeten zijn en de anderen schaduw kunnen opzoeken in 

afwachting dat het hun beurt is én dat er zeker niet meer gangwerk getoond 

moet worden dan nodig om de honden correct te keuren. 

 we voorzien grote tenten op het terrein waaronder mens en hond schaduw 

kunnen opzoeken. 

 we zorgen voor meerdere emmers fris water in en rond de ringen.  

 we voorzien een of twee kleine “zwembadjes” waarin de honden kunnen / 

mogen afkoelen. 

 tentjes / parasols zijn rondom de ringen op het terrein toegelaten (wel geen 

gaten in de grond maken aub) 

 naam / telefoonnummer en adres van de dierenarts van wacht is beschikbaar 

en deze is verwittigd van het evenement en de mogelijkheid met spoed 

opgeroepen of geconsulteerd te kunnen worden. 

 er mogen geen honden onbewaakt in een gesloten auto achterlaten worden 

en wij wandelen geregeld op de parking rond om ons hiervan te vergewissen. 

Op de dag van de tentoonstelling waren er ook helemaal geen klachten, 

integendeel, we kregen van binnen- en buitenlandse deelnemers weeral heel wat 

complimentjes : het was eens te meer een hele fijne dag temidden van Rottweilers 

en Rottweilerliefhebbers … een BRK-dag. 

De volledige uitslag van de show vindt u op onze website. 

Beste teef en reu werden Flavia v.d. Maxi Rott (ook beste van het ras of BOB) en 

& Jet du Domaine de la Terre de Feu.   Zij verrijken de lijst van onze “clubsiegers” 



. 

Flavia v.d. Maxi Rott 

Jet du Domaine de la Terre de Feu 



Dank aan onze  

sponsor 

 

 

Merçi à notre sponsor 



 



 



 



 



 

 

 

Dit jaarlijkse hoogte-

punt op de Rottweiler-

sportkalender ging in 2018 door 

in Nederland, meer bepaald in Hapert op 21 en 22 september.      

De NRC had dit wereldkampioenschap al eerder georganiseerd (toen behaalde 

onze Belgische Herman Van Loon een derde podiumplek !), precies op deze zelfde 

locatie en we keken uit naar eenzelfde uitmuntende organisatie als toen. 

Welnu, het mag gezegd worden, aan de organisatie was niets fout … enkel jammer 

dat men er op stond om de activiteit absoluut tot twee dagen te beperken ipv zoals 

de BRK in 2017 te opteren voor een organisatie over drie (2 ½) dagen. 

Gegeven dat er 65 deelnemers ingeschreven werden, dan is het duidelijk dat twee 

dagen toch wel echt wel te weinig is.    Zelfs met een erg strict schema impliceert 

dit dat deelnemers bijzonder vroeg aan de slag moeten (en nog veel vroeger 

moeten aanwezig zijn) en hun laatste oefeningen moeten afwerken in het schemer-

donker.  Dit ontneemt sfeer, zeker als het publiek zo vroeg niet talrijk aanwezig is.   

Erger is echter dat om toe te laten dat de eerste deelnemers bij het eerste 

ochtendgloren kunnen beginnen te speuren, de spoorleggers dan in het pikdonker 

aan het werk moeten en zich moeten behelpen met zaklampen.   Men kan het hen 

dan misschien niet kwalijk nemen dat niet elke hoek even correct gelegd is, voor 

een van onze Belgische deelnemers zou dit wel nefast blijken. 

Voor het overige geen bemerkingen.     Het wedstrijdveld lag er netjes bij, de 

deelnemers hadden voordien op het terrein van de plaatselijke NRC-Kringgroep 

kunnen trainen, er was ruime parking, een nette tribune, … .  Als het dan toch moet, 

de enige valse noot die ik nog kan opmerken is dat de kantine van dit voetbalveld 

te klein was voor de feestavond, maar laat dat een detail zijn. 

Elke club die bij de IFR is aangesloten mag een ploeg van 7 deelnemers sturen en 

dit resulteerde in 65 deelnemers uit niet minder dan 17 landen !   Fantastisch ! 

Door de BRK werden alle deelnemers aan onze selectiewedstrijd van  26.05.2018 

(voor zover lid van onze vereniging uiteraard) geselecteerd : 

 



 

Pascal Dehaene met Mauser vom Schloss Hexental Belgium  
Leo De Jong met Lette van 't Puntshofke Belgium  
Edigne Deschuymer met Boxlee Rhisa Belgium  
Ivo Aerts met Nasco van 't Puntshofke Belgium  
Gunther Geluykens met E.T. vom Rottberg Belgium 
 

Onze Belgische teamkapiteins waren Jeannine Geentjes en Herman Van Loon aan 

wie onze dank voor hun goede zorgen en begeleiding. 

De keurmeesters kwamen zoals het hoort uit onderscheiden landen en waren 

allemaal mensen met bijzonder veel ervaring, ook op dit niveau, en het mag gezegd 

worden dat dit ook bleek : er werd over beide dagen correct gekeurd met een 

konsekwente lijn, zonder de onverwachte “uitschieters” die op dit soort wedstrijden 

soms voorkomen en de sportieve sfeer aardig kunnen verpesten : 

Speuren :    T. Oravasaari - Finland 
Gehoorzaamheid :  B. Galonska – Duitsland  
Pakwerk :    T. Jonkers – Nederland 
 

Over onze Belgische ploeg niets dan goeds … sterker nog … we waren prominent 

aanwezig op het veld én op het podium ! 

Het IFR-wereldkampioenschap is in de eerste plaats een ploegencompetitie en 

onze Belgische ploeg behaalde vanuit 17 ploegen een fantastische derde plaats !  

En in de individuele competitie stond Ivo Aerts met Nasco van ’t Puntshofke tot 

het allerlaatste moment op de 1° plaats en de titel van Wereldkampioen ontglipte 

hem pas op het allerlaatste moment toen de Russische Dmitry Dudukin met Cid 

vom Rottberg een uitmuntende score behaalde op het speuren.   Niettemin, een 

tweede plaats op het IFR-Wereldkampioenschap én de hoogste score in het 

pakwerk : een héle dikke proficiat !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

België : 

2° plaats in de individuele competitie 

3°e plaats in de ploegencompetitie 



De ganse ploeg mag fier zijn op wat ze hier toonden : 

 

Ivo Aerts & Nasco van ’t Puntshofke :       93 – 86 – 96 = 275          2° pl. 

Gunther Geluykens & ET vom Rottberg :  83 – 85 – 93 = 261        11° pl. 

Pascal Dehaene & Mauser v. Schloss Hexental : 86 – 71 – 90 = 247          22° pl.  

Edigne Deschuymer met Boxlee Rhisa :      65 – 83 – 86 = 234         - 

Leo De Jong met Lette van ’t Puntshofke : 3 – 84 – 83 = 170         - 

 

Ik geef mee dat de 

omstandigheden, vooral dan 

wat het speuren betreft, 

bijzonder moeilijk waren en 

wat de score van Edigne 

(met een nog erg jonge en 

onervaren Rhisa) en ook 

Leo verklaart. Hun werk in 

het stadium (gehoorzaam-

heid en pakwerk) mocht dan 

weer zeker gezien worden. 

Falen is dan geen schande. 

Niet minder dan 26 van de 

65 deelnemers faalden en 23 van hen in het speuren.   

Wat Ivo en Nasco betreft, hadden we een hogere score op het speuren verwacht, 

zeker gezien Nasco steevast – aartsmoeilijk of makkelijk – steeds een bijna perfecte 

score bijeenspeurt.    Probleem was echter dat dit spoor in het pikdonker was gelegd 

en de hoeken niet mooi gesloten aangelegd werden.  Men kan het de hond dan niet 

kwalijk nemen dat hij zich op een open hoek moet vergewissen waar de volgende 

stap zich bevindt maar de keurmeester bestrafte wel degelijk kordaat de minste 

aarzeling of vergewissing.   Jammer want dit kostte Ivo allicht de wereldtitel die nu 

al voor de derde keer tegen de muur van de rus Dmitry Dudukin prijkt.     

Ivo troost zich met een tweede plaats in de individuele competitie én met de beker 

voor het beste pakwerk … en dit is géén magere troost maar iets om bijzonder fier 

op te zijn, zeker gegeven het blessureleed van Nasco waardoor de voorbereiding  

niet moeiteloos verliep !!   We duimen voor volgend jaar !! 

Ook Pascal had pech.  Hij was bezig met een werkelijk bijzonder mooie 

gehoorzaamheidsoefening toen een (benevelde ?) toeschouwer het leuk vond om, 

net op het moment dat Mauser de apport over de schutting wilde aanvangen, vanop 



de galmende 

tribune een kei-

luide toeter te 

gebruiken.    De 

hond was hierdoor 

de kluts kwijt, 

slaagde er niet in 

dit recht te zetten 

in de resterende 

oefeningen en er 

gingen bijzonder 

veel punten verloren.  De keurmeester B. Galonska werd  zelfs emotioneel toen hij 

de bruuske breuk beschreef tussen de hoge kwaliteit van het getoonde werk vóór 

en ná deze ongehoorde verstoring, hij gaf de verantwoordelijke een vermaning die 

hopelijk nooit wordt vergeten en toonde zich 

een mens met een groot hart en eerbied voor 

de hond en de sport.  Jammer voor Pascal 

want dit had écht niet mogen gebeuren en 

ontnam hen een veel hogere en verdiende 

rangschikking !   

Gunther met de nog wedstrijd-onervaren ET 

nam de 11° plaats in op het scorebord.   Net 

geen top-10.    Ook aan hem een dikke en 

verdiende proficiat !   

 

het zangkoor dat de competitie afsloot, bracht een heus Rottweilerlied.   

Click op de link om het weer te geven via Youtube.   Het lied is 

geschreven en meegezongen door de heer F. Beiboer, voorzitter van de 

NRC. 

Op onze Facebook-pagina “Rottweilerclub.be” vindt u heel 

veel foto’s van onze Belgische deelnemers.     Zeker een 

bezoek en kijkje waard ! 

Het volgende IFR-Wereld-kampioenschap gaat door in 

september 2019.    

Meer info is alvast te vinden op www.ifr2019.com     

Let wel : het wordt een Rott-week want eerst een show, 

dan het eerste IFR-wereldkampioenschap speurhond, 

vervolgens het IFR-Wereldkampioenschap IGP III ABC én 

daarna ook nog eens het IFR-congres of m.a.w. de 

vergadering van de afgevaardigden van de IFR-leden, mogelijk nog voorafgegaan 

Team competition : 

1.place :  Sweden 

2.place : Denmark 

3.place : Belgium. 

 

Individual competition : 

1.place : Dmitry Dudukin & Cid vom Rottberg (277/300) - Russia 

2.place : Ivo Aerts & Nasco van 't Puntshofke (275/300) - Belgium 

3.place : Ossian Modin & Taptoes Extreme (275/300) - Sweden 

 

Best parts : 

•Best tracking : Henrik Neumann & Aslan - Denmark 

•Best obedience : Madde Daleo & Just Ask Yale - Sweden 

•Best protection : Ivo Aerts & Nasco van ’t Puntshofke – Belgium 

https://youtu.be/gVBa_o1Pl7Y
https://youtu.be/gVBa_o1Pl7Y
http://www.ifr2019.com/
https://youtu.be/gVBa_o1Pl7Y


of gevolg door een internationaal seminarie van Rottweiler-keurmeesters en “breed 

wardens” (fokverantwoordelijken binnen de aangesloten verenigingen).   Hou deze 

data dus maar alvast vrij in uw agenda en let op … ik verneem dat de plaatselijke 

hotel- en B&B kamers al in grote mate gereserveerd werden ! 

 

 

In 2019 wordt het allereerste IFR Wereldkampioenschap Speurhond (IFH I en IFH 

II) georganiseerd ( www.ifr2019.com ). 

Meer info over het selectiereglement voor Belgische deelnemers vindt u op onze 

website www.rottweilerclub.be  

Het wedstrijdreglement vindt u dan weer op de website van de International 

Federation of Rottweilerfriends. 

We kijken hier echt naar uit !! 

  

 

http://www.ifr2019.com/
http://www.rottweilerclub.be/
http://www.ifrottweilerfriends.org/media/file/Documents/02.09.2018%20Regulations%20IFR%20Worldchampionship%20FH..pdf
http://www.ifrottweilerfriends.org/media/file/Documents/02.09.2018%20Regulations%20IFR%20Worldchampionship%20FH..pdf


 

Dank aan de onze teamsponsors, zowel de commerciële sponsors Pro Plan 
(Purina), Eurojoe, European Pet Pharmacie en GM Ramen als de kennels Boxlee, 

van Herchalo, van het Polderbos, Hof ter Cammen, ’t Hupke, Ankafaxxes, 
van ’t Puntshofke en ook Kringgroep Witven. 



  

Ivo Aerts & Nasco van ‘t Puntshofke 



G. Geluykens & ET vom Rottberg 



 

Leo de Jong & 

Lette van ‘t Puntshofke 



 

Pascal Dehaene & Mauser v. Schloss Hexental 



 

Edigne Deschuymer & Boxlee Rhisa 



 

 

Het Belgisch 

kampioenschap en BRK-

Clubkampioenschap IPO 2018 ging door 

op 10.11.2018 op het terrein van Kringgroep Witven.     

Keurmeester van dienst was Diana Segers.   De sporen 

werden gelegd door Jos Domen en Mario Geerts en Matty Berghuis 

tekenden paraat voor het pakwerk.  

Er werden weeral 7 Rottweilers ingeschreven !   Mooi toch als je weet dat er enkele 

jaren geleden amper Rottweiler-geleiders waren die aan wedstrijden wilden 

deelnemen ? 

Belgisch kampioene en Clubkampioene (teven) werd Edigne Deschuymer met 

Boxlee Rhisa. 

Ivo Aerts & Nasco van ’t Puntshofke verdienden de titel van Clubkampioen bij de 

reuen. 

De volledige uitslag : 

Edigne Deschuymer & Boxlee Rhisa    94 86 90 = 270  
Ivo Aerts & Nasco van 't Puntshofke    90 87 87 = 264  
Dehaene Pascal & Mauser vom Schloss Hexental  80 86 70 = 236  
Gunther Geluykens & E.T. vom Rottberg   71 75 82 = 228  
Leo De Jong & Lette van 't Puntshofke    30 89 82 = 201  

 

Ankafaxxes Izzie speurde met Marjon de Wit 25 punten bijeen. 

Aan allen proficiat en aan de Kringgroep mijn dank voor de organisatie die naar ik 

vernam weeral perfect verliep. 

Dit was ook de eerste 

selectiewedstrijd voor het 

IFR-WK 2019. 

Op nu naar de tweede en 

definitieve wedstrijd op 

02.06.2019 !!! 

 

 

 

 



 



 



Gunther Geluykens &  

 

                    ET v. Rottberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Dehaene & 

Mauser v. Schloss 

Hexental 

 



 

 

Leo de Jong & 

Lette van ‘t Puntshofke 

 

 

 

 

 

 

 

Marjon de Wit & Ankafaxxes Izzie 



 

 

Ivo en Nasco met IFR en BRK Voorzitter Dirk 

Vandecasteele. 

Het stond vast : 2017 zou het jaar worden 

van Nasco en Ivo !  Einde 2016 kroonden ze 

zich immers al bij hun eerste intrede in IPO 

III tot BRK-Clubkampioen, slaagden met 

overtuiging in de ZtP-be en een succesvolle 

deelname aan het WK in eigen land leek dus 

een zekerheid.    

Een plots blessureleed van Nasco stak hier 

een stok voor en deed zelfs vrezen voor een 

vroegtijdige stopzetting van zijn carriere in de 

hondensport.  Waar andere honden-sporters 

de hond zouden opgegeven hebben ofwel 

onder druk zouden gezet hebben om hem 

met risico op blijvend letsel toch klaar te 

stomen voor deelname, koos Ivo voor het 

welzijn van Nasco en zag af van zijn 

verdiende plaats in het BRK-team voor het 

wereldkampioenschap … maar zonder zijn 

geloof in zijn hond op te geven !    De trainingen werden aangepast maar 

onverdroten verdergezet.   Zij die zich meewarig toonden, werden genegeerd.    

Ivo en Nasco werden voor dit geduld en deze volharding beloond … en hoe !      

In 2018 werden zij overtuigend winnaar van de Selectiewedstrijd voor het IFR-

Wereldkampioenschap, op de prestigieuze Belgian Winner (WK-selectiewedstrijd 

alle rassen) toonden zij meesterschap en ontvingen over alle rasgrenzen heen de 

volle lof van keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, deelnemers en publiek en zij 

werden deze keer misschien wel zeer nipt geen IFR-wereldkampioen maar als 

Vice-Wereldkampioen verdienden zij applaus uit binnen- en buitenland en niet 

alleen of in het minst omwille van de prijs voor het beste verdedigingswerk.      

Nasco, al eerder overtuigend geslaagd in de fokgeschiktheidstest ZtP-be, toont zich 

een bijzonder karaktersterke hond waar we hopelijk nog zeer veel van mogen 

verwachten en voor Ivo : een hele dikke proficiat en dank … niet enkel voor deze 

fantastische prestaties maar ook omwille van je grenzeloos geloof en vertrouwen, 

zowel in deze door jou zelf gefokte hond (!) als in het ras in het algemeen.   



 

Dit is onze activiteit waar 

ik elk jaar opnieuw het meest van 

geniet …  

Ik hoef de activiteit niet meer voor te stellen, de 

uitnodiging zegt het allemaal : de Grote Prijs is 

een activiteit voor iedereen, voor elke hond … 

ook voor uw hond !!     

We zoeken hier geen kampioenen … we genieten gewoon van de 

Rottweiler, ook uw Rottweiler !!! 

Géén competitie dus, 

voorbereiding is niet nodig, 

gewoon een dag gezellig 

samenzijn en genieten van 

elkaars hond!!! 

Voor elke fokker een gouden 

kans om zijn puppies nog een 

keer allemaal samen te laten 

komen …voor elke deelnemer 

een diploma, een beschrijving 

van de hond, een leuke herinnering.  

Mevr. Y. Bekkers, specialist Rottweiler keur-

meester, beoordeelde het exterieur van elke hond 



grondig als ware het op 

een echte tentoonstelling, 

zij dicteerde haar bevin-

dingen en gaf heel wat 

informatie mee !  Dank !     

Behalve het exterieur, 

kwam natuurlijk ook het 

karakter aan bod.  

Hiervoor stonden Ivo Aerts, Herman Van 

Loon, Hans Geboers en Rudy Horemans in 

en ook zij gaven heel wat tips mee. 

Een aantal basis-eigenschappen van de 

hond, waaronder ook zijn 

prooidrift, werden op een 

erg ontspannen spelen-

derwijze wijze getoetst en 

elke deelnemer slaagde 

met lof in een algemene 

karaktertest. 

De deelnemers beseften het 

allicht niet eens maar deze 

testjes waren gebaseerd op 

de officiële Test van Sociaal 

gedrag.    Waarom dan niet 

deelnemen aan de échte 

officiële test ?   Er wordt daarin 

niet veel meer gevraagd dan 

datgene wat jullie vandaag zo 

RST 

RST 

RST 



vanzelfprekend vonden !    De BRK organiseert deze test op 23.02.2019 op het 

terrein van KG Witven.   

Deelnemen doet u voor u en uw hond … maar ook voor het ras in het algemeen 

want u bewijst ermee dat de Rottweiler een sociale geaardheid heeft !   Doen dus ! 

Meer over deze test en haar belang (ook met foto’s) vindt u op onze website en 

natuurlijk deze van de KKUSH. 

Meegenomen voor de deelnemers was dat zij vandaag ook onze 

fokgeschiktheidstest Rasstandaardtest (RST) konden zien.      

Zie de foto’s hierboven van de zelfstandigheidstest waarbij nagegaan wordt hoe de 

hond reageert op allerlei prikkels wanneer hij “alleen gelaten wordt” en dus niet kan 

terugvallen op steun vanwege het baasje (geen zorgen : het baasje is wel in de 

nabije buurt maar onzichtbaar  ).    

Behalve dit “zelfstandigheidsonderdeel” zijn er tal van andere oefeningen waaraan 

de hond samen met het baasje deelneemt, zowel op het terrein als in het dag-

dagelijkse verkeer.    Het reglement vindt u op onze website www.rottweilerclub.be  

Hopelijk was het ook een aanzet om hier zelf ook aan deel te nemen want ook al 

heeft u geen intentie om met uw hond te fokken, het is voor U – en voor alle 

Rottweilerliefhebbers – van belang om zoveel mogelijk te weten te komen over de 

kenmerken van onze honden, niet alleen hun zichtbare kenmerken maar ook de 

manier waarop zij “vererven” of beter gesteld : welke genetische informatie zij 

dominant of recessief doorgeven aan de volgende generaties.    

Het is dit soort testen en daaruitvolgende kennis die de toekomst van ons ras zullen 

bepalen en u kan ons hierbij helpen. 

En, geef toe … deelname is daarenboven nog erg leuk ook én levert een mooi 

diploma op, inclusief een grondige beschrijving van de uiterlijke én karakteriële 

kenmerken van de hond, zelfs met een foto van de hond !  

Resumerend : ook al hadden we vandaag misschien wat minder deelnemers dan 

vorig jaar, de pret kon niet op en we hadden samen met onze honden een hele fijne 

dag. 

De foto’s ontvingen we van Mieke Geboers, waarvoor dank.  

 

RST 

http://rottweilerclub.be/activiteiten/activiteitenkalender/
http://rottweilerclub.be/activiteiten/activiteitenkalender/
http://rottweilerclub.be/activiteiten/sociaal-gedrag/


 



 



 



 

Wist u dat onze website www.rottweilerclub.be in 2018 bijna 

30.000 views kreeg ?  U vindt er dan ook heel wat informatie 

en foto’s, ook over onze activiteiten.  

 

Vergeet zeker niet onze activiteitenkalender te bezoeken en 

die data alvast in uw agenda te noteren.     Wij kijken er alvast 

naar uit om U en Uw Rottweilers ook in 2019 opnieuw in grote 

getalen te ontmoeten op onze activiteiten ! 

 

ook voor 2019 alvast onze dank aan onze sponsor  

PRO PLAN 

 

http://www.rottweilerclub.be/

