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Beste leden, 

 
Ik schreef het in het voorwoord van onze 

vorige nieuwsbrief : COVID-19 lijkt 

stillaan onder controle en  “we’ll be back” 

… !!  En hoe ! 

We kijken inmiddels al terug op niet 

minder dan twee fokgeschiktheidstesten, 

een test van Sociaal Gedrag en de 

Selectieproef, we hebben onze 

hondensporters op twee selectiewed-

strijden voor het IFR-Wereldkampioen-

schap IGP (Internationaal Programma) 

en IGH (Speurhondenprogramma) aan 

het werk gezien en nu is er ook nog onze 

Clubshow met CAC waarop we met recht 

en rede trots mogen op terugkijken ! 

Ook al onze administratieve en fiscale 

verplichtingen zijn vervuld, onze 

statuten werden aan de 

nieuwste wetgeving 

aangepast, het Bestuur 

werd verkozen, onze ploeg 

voor het IFR Wereld-

kampioenschap IGP 2021  

is haar koffers aan het 

pakken en is vertrekkens-

klaar, onze activiteitenkalender 

voor 2022 is grotendeels beslist 

én is veelbelovend … kortom : we zijn 

terug van nooit weggeweest !! 

Ik hoop u en uw geliefde Rottweiler(s) 

dan ook binnenkort in grote getalen te 

ontmoeten op onze activiteiten. 

Denk ook eraan : op 11.12.2021 is er 

onze Grote Prijs op het terrein van 

Kringgroep Stekene en dat is een 

activiteit die geen enkele Rottweiler-

liefhebber mag missen ! 

Namens het bestuur, 

Dirk Vandecasteele 
Voorzitter. 

Chers membres, 

 
Je l’ai écrit dans la préface de notre 

précédente newsletter : COVID-19 

semble être sous contrôle et «on 

reviendra»... !!  Et comment ! 

Nous revenons déjà sur pas moins de 

deux tests d’aptitude à l’élevage, un test 

de comportement social et le test de 

sélection, nous avons vu notre équipe 

IGP au travail lors de deux compétitions 

de sélection pour le championnat du 

monde IFR IGP et IFH et maintenant il y 

a aussi notre Clubshow avec CAC sur 

lequel nous pouvons à juste titre et raison 

être fière ! 

Toutes nos obligations administratives et 

fiscales ont également été remplies, nos 

statuts ont été adaptés à la 

dernière législation, le Conseil 

d’administration a été élu, 

notre équipe pour le 

Championnat du Monde 

IFR IGP 2021 fait ses 

valises et est prête à partir, 

notre calendrier d’activités 

pour 2022 a été largement 

décidé et est prometteur ... en 

bref : nous sommes de retour de 

n’avoir jamais été absents !! 

J’espère vous rencontrer, vous et vos 

Rottweiler(s) bien-aimés, en grand 

nombre bientôt lors de nos activités. 

Rappelez-vous: le 11.12.2021, il y a 

notre Grand Prix sur le terrain de 

Kringgroep Stekene et c’est une 

activité qu’aucun amateur de 

Rottweiler ne devrait manquer! 

Au nom du Conseil, 

Dirk Vandecasteele 
Président. 

 

 



 

 

Changements au conseil d’administration. 

 

De Algemene Vergadering van 14.08.2021 herbenoemde Herman Van 

Loon, Mario Geerts, Jeannine Geentjes en Dirk Vandecasteele als 

bestuurders met een mandaat voor 2 jaren. 

De statutenwijziging die door de Algemene Vergadering van 04.09.2021 

werd goedgekeurd laat voortaan coöptatie van bestuursleden toe en bij 

beslissing dd. 23.09.2021 werden tot bestuursleden gecoöpteerd : de heren 

Tony Esprit en Davy Reynvoet. 

Ik heet ze welkom in de ploeg en kijk uit naar een fijne samenwerking. 

De heren Ivo Aerts en Hans Geboers maken op eigen verzoek geen deel 

meer uit van het bestuur.       

Ik wil, kan en mag echter zeker niet nalaten om hen beiden van ganser harte 

te danken voor hun bijzonder waardevolle medewerking en inspanningen 

over de voorbije jaren !!     

Zij waren meer essentieel voor de succesvolle werking van ons bestuur en 

dus van onze rasvereniging en ik verheug me er ten zeerste over dat beiden 

hebben meegedeeld dat zij ons ook in de toekomst zullen steunen en met 

raad én daad zullen blijven bijstaan.   Alvast bedankt ! 

 

- Tony Esprit 

 

Davy Reynvoet - 

 

 



 

 

Changements au conseil d’administration. 

 

L’Assemblée Générale du 14.08.2021 a de nouveau élu Herman Van Loon, 

Mario Geerts, Jeannine Geentjes et Dirk Vandecasteele dans leurs 

mandats de 2 ans. 

La modification des statuts qui a été approuvée par l’Assemblée Générale 

du 04.09.2021 permet maintenant la cooptation des membres du conseil 

d’administration et par décision dd. 23.09.2021 ont été cooptés en tant que 

membres du conseil d’administration: Mr. Tony Esprit et Mr. Davy 

Reynvoet. 

Je leur souhaite la bienvenue dans l’équipe et j’attends avec impatience une 

belle collaboration. 

MM. Ivo Aerts et Hans Geboers ne font plus partie du conseil 

d’administration à leur propre demande.     

Cependant, je ne veux pas, ne peux et ne vais pas manquer de les remercier 

tous les deux de tout cœur pour leur coopération et leurs efforts au cours 

des dernières années !!     

Ils étaient essentiels au bon fonctionnement de notre conseil 

d’administration et je suis très heureux que les deux aient indiqué qu’ils 

continueraient à nous soutenir à l’avenir et qu’ils continueraient à nous aider 

avec des conseils et des actions. 

Un grand merçi ! 

 

 

 

 

Statutenwijziging. 

 

Zoals voor allicht alle vennootschappen en verenigingen het geval, moesten 

ook onze statuten aangepast worden aan het nieuwe Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 



 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 14.08.2021 was de wettelijk 

opgelegde meerderheid die nodig is voor statutenwijziging niet aanwezig 

(2/3 van de leden). 

Op 04.09.2021 ging dan een tweede Algemene Vergadering door die zich, 

ongeacht het aantal aanwezige leden, rechtsgeldig kon uitspreken over de 

voorgestelde wijzigingen. 

De vergadering ging door “op afstand” of m.a.w. online (via het programma 

Microsoft Teams) en keurde de voorgestelde wijzigingen goed. 

U vindt de tekst van de aangepaste statuten op de website van onze 

rasverenigiging : www.rottweilerclub.be   

Aan alle administratieve verplichtingen is inmiddels voldaan : neerlegging 

van de aangepaste statuten in het dossier van de Vereniging ter griffie van 

de Ondernemingsrechtbank en opdracht tot publicatie ervan in het Belgisch 

Staatsblad.. 

Dit geldt ook voor wat betreft de wijzigingen in het bestuur (wijzigingen in de 

KBO en het UBO) en de jaarlijkse aangifte in de Rechtspersonenbelasting. 

Na de gedwongen COVID-inactiviteit voelt het allemaal een beetje als een 

nieuwe start … en we zijn er meer dan klaar voor : in woord en daad 😊  

 

Adaption de nos statuts. 

 

Comme c’est le cas pour toutes les sociétés et associations, nos statuts ont 

également dû être adaptés au Code des Sociétés et des Associations. 

Lors de l’Assemblée Générale des Membres du 14.08.2021, la majorité 

légalement imposée requise pour la modification des statuts n’était pas 

présente (2/3 des membres). 

Le 04.09.2021, une deuxième Assemblée Générale a eu lieu qui, quel que 

soit le nombre de membres présents, pourrait valablement décider des 

modifications proposées. 

La réunion s’est déroulée « à distance » ou en d’autres termes en ligne (via 

le programme Microsoft Teams) et a approuvé les modifications proposées. 

Vous trouverez le texte des nouveaux statuts sur notre site 

www.rottweilerclub.be. 

http://www.rottweilerclub.be/
http://www.rottweilerclub.be/


 

 

Toutes les obligations administratives sont remplies : dépôt au dossier de 

l’Association au greffe du Tribunal d’Entreprise et publication au Journal 

officiel belge et cela s’applique également aux changements au sein du 

conseil d’administration (modifications de la CBE et de l’UBO) et à la 

déclaration fiscal annuelle. 

 

 

 

Verzekeringen. 

 

In onze vorige nieuwsbrief gingen we al in op het feit dat alle BRK-leden via 

hun lidmaatschap van de BRK automatisch van een verzekeringsdekking 

genieten van hun burgerlijke aansprakelijkheid alsook van een 

ongevallenverzekering. 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid :  

- Lichamelijke schade: tot 5.000.000 euro/schadegeval en 2.500.000 

euro/slachtoffer  

- Stoffelijke schade: tot 620.000 euro/schadegeval  

- GEEN vrijstelling  

- Rechtsbijstand in België  

 

Ongevallenverzekering :  

Hierdoor wordt het risico van lichamelijke ongevallen gedekt voor alle leden, 

keurmeesters, enz. … maar ook voor de honden waarmee het lid 

kynologisch actief is : 

- Overlijden: 8500 Euro  

- Blijvende invaliditeit: 25.000 euro  

- Medische kosten tot maximaal 1500 Euro  

- Dagvergoeding: 6 euro/dag  

- Overlijden hond: 1000 euro  

- Kosten dierenarts: maximaal 750 euro  

- GEEN vrijstelling  



 

 

- Rechtsbijstand in België  

 

Onze Rottweilerclub zelf geniet onder dit 

systeem van een verzekeringsdekking van 

haar burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. 

derden, met inbegrip van 

bestuurdersaansprakelijkheid. 

Dit systeem trad in voege vanaf 01.07.2021.    

De premie voor deze verzekering 

(momenteel 7 euro per lid) is begrepen in 

het jaarlijkse lidgeld.    Familieleden die 

geen lidgeld betalen zullen ook vanaf 2022 

kunnen aansluiten mits betaling van de premie. 

Eventuele schadegevallen kunnen online aangegeven worden met een 

minimum aan administratie.     Alle details ivm dit systeem van verzekering 

en van de dekkingen vindt u op de website van de KKUSH onder het tabblad 

“licenties” : www.kkush.be     Onze club onderschrijft het basispakket. 

 

 

Assurances. 

 

Etant affilié au l’Assemblée des Délégués ASBL, tous les membres du BRK 

sont automatiquement assurés et bénéfient dans toutes les activités 

(sportives et autres activités) de tous les clubs affiliés à l’Assemblée des 

Déléguées, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’une couverture d’assurance 

de leur responsabilité civile mais aussi d’une assurance accident. 

Onze leden 

ontvingen inmiddels 

per post een zg. 

“licentiekaart” die 

het bewijs levert dat 

zij voormelde 

verzekeringsdekking 

genieten.      

 

De verzekering betreft enkel de activiteiten van de bij de Vereniging 

van Afgevaardigden aangesloten clubs en vervangt dus niet uw 

verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (de zg. “familiale”) !!      

http://www.kkush.be/


 

 

Responsabilité civile:  

- Dommage corporel : 5.000.000 euros/sinistre et 2.500.000 

euros/victime  

- Dommage collatéral : 620.000 euros/sinistre  

- PAS d’exemption Assistance juridique en Belgique 

 

Assurance accident:  

Cela couvre le risque d’accidents physiques pour le membre et tous les 

chiens avec qui il/elle pratique une discipline cynologique : 

- Décès : 8500 euros Invalidité permanente : 25.000 euros  

- Coûts médicaux jusqu’à 1500 euros  

- Indemnisation par jour : 6 euros/jour  

- Décès chien : 1000 euros  

- Coûts vétérinaires : maximal 750 euros  

- PAS d’exemption  

- Aide juridictionnelle en Belgique  

 

Notre Rottweilerclub lui-même bénéficie d’une couverture d’assurance de 

responsabilité civile envers des tiers, y compris la responsabilité des 

administrateurs. 

Ce système est en vigueur à partir du 01.07.2021.      La prime de cette 

assurance (actuellement 7 euros) est incluse 

dans la cotisation annuelle. Donc, vous n’avez 

rien à faire pour cela et n’avez rien à payer.      Les 

membres de famille qui ne paient pas une cotisation, 

pourront aussi bénéfier l’assurance s’il payent la 

prime. 

Tous les détails concernant ce système d’assurance 

et les couvertures sont disponibles sur le site web 

de URCSH sous l’onglet « licences » :  

www.URCSH.be     Notre association souscrit le 

Nos membres 

ont reçu une 

soi-disant 

« carte de 

licence » par 

la poste qui 

est la preuve 

de la 

couverture 

d’assurance. 

Cette assurance ne concerne que les activités des Clubs affiliés à 

l’Association des Déléguées et ne remplace donc pas votre police 

d’assurance responsabilité civile (la soi-disant « famille ») !! 



 

 

paquet de base.   Tout dommage peut être signalé « online » avec un 

minimum d’administration.     

 

 

 

BRK-Clubshow 2021. 

 

Ik schreef het nadien op onze FB-pagina : “wat een show” ! 

Het zag er nochtans lang niet goed uit.   In 2020 deed COVID-19 ons alle 

shows (en de meeste andere activiteiten) annuleren en ook voor onze CAC-

show en Clubshow 2021 was er geen toelating te krijgen. 

De organisatie ervan werd telkens wel aangevat maar stuitte evenvele keren 

op een resoluut “njet” : van overheidswege, vanwege de KKUSH en niet in 

het minst ook vanwege het gemeentebestuur in Geetbets.     

Maar toegegeven … het gezonde verstand ondersteunde dit verbod 

natuurlijk wel : veel mensen vanuit zovele landen samenbrengen op een 

ogenblik dat het virus zich razendsnel bleef verspreiden en de diensten 

Inten-sieve Zorgen over-belast bleven, zou niet getuigd heb-ben van 

verantwoordelijkheidszin.  En deze nemen we op, zowel t.v.v. het ras als 

t.v.v. de rasliefhebber. 

Maar we bleven in de startblokken en toen het verlossende woord er eindelijk 

kwam en eerst de nationale overheid, nadien de KKUSH en nog later – 

weliswaar moeizaam en schoorvoetend - ook het gemeentebestuur groen 

licht gaven, 

waren we er klaar 

voor en hebben 

we meteen een 

datum vastge-

prikt.   19.09.2021 

zou de dag wor-

den waarop de 

BRK, na 2 jaar 

quasi-inactiviteit 

(behalve de 

organisatie van 



 

 

fokgeschiktheidstesten en de Selectieproef) als de 

spreekwoordelijke feniks zou verrijzen.    En dat 

deden we ook. 

Alle grote en kleine puzzelstukken van de organisatie 

moeten razendsnel op hun plaats vallen : de nodige 

administratieve toelatingen en certificaten van het 

College van Burgemeester en Schepenen moesten 

verkregen worden, de huur van het terrein en de 

kantine, de huur van de geluidsinstallatie, de 

toezegging van de keurmeester en toelating van de 

Belgische en Kroatische kennelclubs, de reservatie 

van hotels, het boeken van vluchten, het reserveren 

van tafels, stoelen, nadarhekken, ijskasten, het 

bestellen van drank, vlees en groenten voor de BBQ, 

het maken en het publiceren van posters, 

inschrijfformulieren, diploma’s, catalogen, 

beschrijvingspapieren, resultatenbladeren voor in de 

ring, het samenstellen van de mappen voor de 

deelnemers, het maken van de nodige afspraken met 

“het Team”, de keuze en aankoop van bekers, 

 

Mijn oprechte dank aan het 

ganse Team (mét hoofdletter) 

dat van dit weekend een topper 

maakte, inclusief zij die zelfs 

spontaan en ongevraagd een 

handje toestaken  :  

 

Hans, Ivo, Herman, 

Jeannine, Marjon, Rudy, 

Leo, Kathleen, Luna, Seppe, 

Gwendolyne en broer, 

Yvonne, Thieu, Eric, Oualid, 

Davy, Caroline, Noa, Tony, 

Mario, Chris, ...  

 

en hen die ik hier misschien wel 

vergeet te vermelden maar die 

ik zeker niet vergeet ! 



 

 

borden, bestek, 

mappen, vuil-

niszakken, … 

enz. … enz. … 

en dat alles is 

dan nog maar 

alleen de 

voorbereiding !  

 

Er komt inder-

daad heel wat 

bij kijken maar 

de routine die 

we de voorbije 

jaren opbouwden was niet verdwenen en toen de eerste zonnestralen over 

het voetbalterrein KSK Rummen schenen, was dat over een piekfijn 

verzorgd showveld : een mooie ring, drie grote tenten die bescherming 

konden bieden aan zon en/of regen, tafels en stoelen, een geluidsinstallatie 

voor muziek en microfoon, warme en koude dranken, kraakverse met ham 

en kaas belegde broodjes, … en tegen een stralend blauwe hemel de vier 

lichtjes wapperende vlaggen van Belgie, Kroatië, IFR-Belgium en 

Rottweilerclub.be. 



 

 

 
We wisten 88 inschrijvingen te 

verzamelen, vanuit 6 landen.    

Het hadden er (veel) meer 

kunnen zijn maar de tijd 

tussen het verkrijgen van alle 

toelatingen en de datum van 

de show liet niet 

toe om de inschrij-

vingen langer open 

te houden.      

Hierdoor slaagden 

heel wat liefheb-

bers er niet meer in 

om in te schrijven 

en aan hen – maar 

ook aan velen die 

wel nog een plaats 

in de catalogus 

veroverden – de 

vraag : wil in de 

toekomst aub tijdig inschrijven !!! 

Men kan het leuk vinden om te wachten tot 2 minuten of zelfs luttele 

seconden voor middernacht van de sluitingsdatum om dan nog snel in te 

schrijven (ongelooflijk hoeveel inschrijvingen er dan plots binnen komen !) 

maar voor de organisatie is dat helemaal niet leuk want – zeker als de 

sluitingsdatum zo dicht bij de showdatum ligt – het is moeilijk om alles perfect 

voor te bereiden als we niet tijdig kunnen inschatten hoeveel inschrijvingen 

er zijn.     

Denk aan een eventuele beslissing om al dan niet een tweede keurmeester 

(en ringsecretaris en -commissaris) uit te nodigen, het probleem voor de 

bekerwinkel om tijdig nog alle onderdelen geleverd te krijgen en de bekers 

samen te stellen, enz. … . 

Indien we tijdig zouden geweten hebben dat we tot 

88 inschrijvingen zouden komen en niet pas net voor 
AUB : wacht niet tot de 
laastste minuten om in 
te schrijven …   

 



 

 

het afsluiten van de inschrijvingen, dan hadden we mogelijk een tweede 

keurmeester uitgenodigd want 88 honden / dag / keurmeester … is veel, 

zeker indien er gevraagd worden om een beschrijving te geven.     

De regel was vroeger : 50 honden per 

keurmeester per dag.   Toegegeven, 

toen werd er nog “gelopen”, niet een 

paar rondjes maar wel langdurig.   De 

Rottweiler met een goede conditie en 

structuur kon dat moeiteloos aan (de 

eigenaars doorgaans wat minder 😊 ) 

maar 50 honden was dan echt wel een 

maximum. 

Munanis Stark – beste jeugdhond / meilleur jeune 



 

 

Toen kwamen echter de eerste 

toleranties en dan de som der 

toleranties … tot er nu aan de 

keurmeesters dermate veel honden 

voorgesteld worden dat een echte 

beproeving en dus keuring van de 

structuur d.m.v. langdurig draven 

materieel gewoonweg niet meer 

mogelijk is. 

Dit bleek ook vandaag.   Ook deze 

keurmeester houdt er van om 

gangwerk te keuren maar zag zich 

verplicht om dit voor te behouden 

aan de honden die geplaatst 

werden.     

Of het een verschil zou gemaakt 

hebben ?    

 

 

We zullen het 

nooit weten maar 

we troosten ons 

met de weten-

schap dat, op uit-

zonderingen na, 

de zichtbare struc-

tuur van de hond 

voor de ervaren 

keurmeester al 

aangeeft welke de 

kwaliteit van het 

gangwerk zal zijn. 



 

 

 

Maar goed, men weet het nu : de sluitingsdatum is niet rekbaar maar defini-

tief en vermits ook het tentoonstellingsreglement ons niet toelaat om nog met 

aanvullingen te werken zal er nooit meer discussie zijn of we “te-late-

inschrijvers” wel of niet nog aanvaarden : neen. 

Bij de opening van de show werd kort stilgestaan bij het overlijden van een 

van onze oudste en trouwste leden : de heer E. Mestdach.    Hij was er altijd 

bij, als één brok aanstekelijk enthousiasme, ook toen het al moeilijker ging 

en rolstoel en zuurstof onmisbaar werden. Op elke show was hij een 

opgemerkte maar geliefde “figuur”, een toonbeeld van ongebreidelde passie 

voor de Rottweiler.   Vandaag was er dan die leegte, althans tot stille 

vrienden een foto van hem op de prijzentafel zetten. Toen leek het er heel 

even op alsof hij er toch bij was … .   

De keurmeester hoefde ik allicht aan niemand meer voor te stellen : de 

Kroatische Bianka Miksic Kasun, een internationaal gerenommeerde en al 

even geapprecieerde rasspecialiste met een ervaren kennersoog voor type 

én structuur en waardering voor temperament.   

en toen leek het heel even of hij er wél bij was … et pour un instant c’était comme il-y était quand-même 

in memoriam E. Mestdach 



 

 

Aan de schrijftafel : Yvonne 

Bekkers, niet alleen een door 

ons érg gewaardeerde 

Rottweiler-keurmeester maar 

ook een rasliefhebber die we 

nooit dankbaar genoeg zullen 

kunnen zijn voor haar telkens 

opnieuw weer feilloze 

inspanning en medewerking 

als ringsecretaris.   

De touwtjes in de ring werden 

in handen genomen door 

Gwendolyne Vanthienen die 

dit commando als ringcom-

missaris perfect opnam.   

Dank ook aan hen. 

De weersomstandigheden 

konden niet beter zijn : warm 

maar niet te warm, een 

aangenaam briesje, zonnig 

maar afgewisseld met lichte 

bewolking, … kortom  erg 

aangenaam zomerweer en dat was ook te merken.   Langs de ring, onder 

en naast de tenten, zittend, staand en liggend, was de sfeer optimaal : er 

waren veel mensen aanwezig, deelnemers met familie maar ook publiek dat 

met of zonder hond een kijkje kwam nemen en er heerste een rustige 

aangenaam ontspannen sfeer : dit was écht genieten. 

Er werden slechts 27 reuen werden ingeschreven en 61 teven terwijl de 

verhouding doorgaans zo’ 50/50 is.      

Ze kregen allemaal dezelfde aandacht en het hoge aantal honden weerhield 

de keurmeester er niet van toch een grondige beschrijving te dicteren.     

Op te merken is dat mevr. Kasun herhaaldelijk waarschuwde voor het 

onwenselijke van wat zij noemde “het moderne hoofdtype” : een te korte 

voorsnuit, een bolle schedel, een hoge steile stop, ronde en soms 

uitpuilende ogen.    Of ze voor het overige een goede structuur hadden of 

niet : dit was niet rastypisch en de beste plaatsen gingen aan hen voorbij.    

Omdat ik hierover enkele vragen kreeg durf ik het aan om hierna een eerder 

artikel uit ons Rottweilermagazine opnieuw te publiceren. 



 

 

Zij waarschuwde ook voor een herleiding in 

“size” en schroomde niet om honden die zij 

in type - en dus inclusief grootte - 

uitmuntend en ras-typisch bevond, ook 

aldus ook aan 

het publiek 

voor te stellen.  

Keuringen om 

iets van op te 

steken dus.   

Elke plaatsing 

werd toege-

licht, gedetail-

leerd en begrij-

pelijk.    

Boots Dominant Storm 

                Beste baby / meilleur bébé  

Salli Dominant Storm 

                                    Beste jeugdteef / meilleur femelle jeune 



 

 

Meerdere keren hoorde ik rond de ring “ai … dat is hard … maar wel fair en 

correct”.   En zo hoort het 

Beste werkhond was de teef Mimi Earl Antonius die bij de teven ook het 

CAC wegkaapte.     Het CAC bleef trouwens in de familie want het was een 

zoon van Mimi die bij de reuen het CAC verdiende : Gaston Earl Antonius, 

eveneens vanuit gebruikshondenklas. 

Best In Show was de 9 jaar oude teef Kimi vom Charco.     Het is correct 

dat haar onderlijn een of meerdere moederschappen bewijst en dat de kleur  

 

Wie de beste jeugdhond was, werd beslecht tussen de jeugdreu Munanis Stark en de teef Salli Dominant 

Storm waarbij het de reu was die de grootste beker verdiende. 

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

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


 

 

 

van haar brand misschien aan intensiteit heeft ingeboet, maar in type én 

structuur, laatste bewezen door een prachtig rastypisch gangwerk, was zij 

volgens de keurmeester de meest correcte hond van de dag : de Best In 

Show !   

“Fait-divers” : de eerste show waar Kimi aan deelnam was de BRK-

Clubshow in 2013 en zij was toen beste baby en de BRK-Clubshow is ook 

haar laatste show … van beste baby naar beste van het ras 😊.  Zij kreeg 

een welverdiend applaus.        

Mij restte hierna enkel nog de keurmeester, ringsecretaris en -commissaris 

te danken en vervolgens samen met het team het showterrein op te breken.   

Ook dat was hard werk, zéér hard werk zelfs … maar we waren op voorhand 

al beloond door een fantastische show ! 

Tot volgend jaar !    Hou onze activiteitenkalender in het oog en noteer tijdig 

de data van onze volgende activiteiten : www.rottweilerclub.be . 

http://www.rottweilerclub.be/


 

 

 

Competitie voor het CAC / compétition pour le CAC 

Hera of Royal Musketers (RCAC) – Mimi Earl Antonius (CAC) 

Competitie voor het CAC / compétition pour le CAC 

Qibo Hof Chao (RCAC) - Gaston Earl Antonius (CAC) 



 

 

 

Kimi vom Charco 
Best In Show 



 

 

 

Mimi & Gaston Earl Antonius : CAC  



 

 

 

BRK-Clubshow 2021. 

 

Je l’ai écrit par la suite sur notre page FB : «quel spectacle» ! 

Cependant, pendant longtemps cela n’avait pas l’air 

bien.  En 2020, covid-19 nous a fait annuler tous les 

expositions (et la plupart des autres activités) et 

aussi pour notre expo CAC et Clubshow 2021 il n’y 

avait pas d’admission à obtenir. 

L’organisation a toujours été commencée mais a 

autant de fois reçu une resolu « njet » :  d’abord du 

gouvernement, du KKUSH et surtout aussi de la 

municipalité de Geetbets.     

Mais certes... le bon sens, bien sûr, a soutenu cette  

interdiction : rassembler  de nombreuses personnes 

de tant de pays à un moment où le virus continuait 

de se propager rapidement et où les services de 

soins intensifs étaient surchargés n’aurait montré 

aucun sens des responsabilités.     Et nous les 

incluons, à la fois pour la race et pour l’amoureux de 

la race. 

Nous sommes restés dans les starting-blocks et 

quand le mot rédempteur est finalement venu, 

d’abord du gouvernement national, puis du KKUSH 

et même plus tard - bien que laborieusement et à 

contrecœur – du conseil municipal,  nous avons 

immédiatement fixé une date : le 19.09.2021 serait 

le jour où le BRK, après 2 ans de quasi-inactivité (à 

l’exception de l’organisation de quelques tests 

d’aptitude à l’élevage et le test de sélection) s’élevait 

comme le feniks proverbial.     

Toutes les  grandes et petites pièces du puzzle de 

l’organisation devaient se mettre en place à la 

vitesse de l’éclair :  les  autorisations administratives et les certificats 

nécessaires du Collège des bourgmestres et échevins ont dû être obtenus, 

la location du terrain et de la cantine, la location du système de  sonorisation, 

l’engagement du juge et l’autorisation du Club Clubs canins belges et 

croates, réservation  d’hôtels, réservation de vols, réservation de tables, 

Mes sincères remerciements à 

l’ensemble de l’‘Equipe’ (avec 

majuscule) qui a fait de ce week-

end un topper, y compris ceux qui 

spontanément et même sans être 

sollicité ont prêté main-fort : 

 

Hans, Ivo, Herman, 

Jeannine, Marjon, Rudy, 

Leo, Kathleen, Luna, 

Seppe, Gwendolyne et son 

frère, Yvonne, Thieu, Eric, 

Oualid, Davy, Caroline, 

Noa, Tony, Mario, Chris,... 

 

et ceux que j’oublierai peut-être de 

mentionner ici, mais que je n’oublie 

certainement pas !!! 



 

 

chaises, clôtures 

nadar, réfrigérateurs, 

commande de 

boissons, de viande et 

de légumes pour le 

barbecue, fabrication 

et publication 

d’affiches, formulaires 

d’inscription, diplômes, 

catalogues, documents 

de description, feuilles 

de résultats pour le 

ring, compilation des 

dossiers pour le  participants, prendre les dispositions nécessaires avec « 

l’Equipe », acheter des coupes, des assiettes, des couverts, des sacs de 

nourriture,   ... etc.... etc.... etc.....    Et … tout cela ne concerne que les 

preparations !!   Croyez-moi: il 

y a beaucoup de choses en 

jeu! 

Cependant, la routine que 

nous avons construite ces 

dernières années n’avait 

pas disparu et  lorsque les 

premiers rayons de soleil 

ont brillé sur le terrain de 

football KSK Rummen le 

dimanche 19.09.2021, 

c’était sur un terrain 

d’exposition parfaitement 

construit : un bel ring, trois 

grandes tentes pouvant 

offrir une protection contre le 

soleil et / ou la pluie, des 

tables et des chaises, un 

système de son pour la 

musique et le microphone,  

boissons chaudes et froides, 

sandwichs frais garnis de 

jambon et de fromage, ... et 

contre un ciel bleu vif les 

quatre drapeaux légèrement 

Peggy du Dauchant 

Gebruikshondenklas – classe travail 

 



 

 

flottants de la Belgique, de la Croatie, de l’IFR-Belgique et de 

Rottweilerclub.be.   

Nous avons réussi à collecter 88 inscriptions, provenant de 6 pays.    

Cela aurait pu être (beaucoup) plus mais le temps entre l’obtention de toutes 

les permissions et la date de l’expo ne permettait pas de garder les 

inscriptions ouvertes plus longtemps.      

En conséquence, de nombreux amateurs n’ont plus réussi à s’inscrire et la 

question à eux – mais aussi à beaucoup de ceux qui ont conquis une place 

dans le catalogue – la question: veuillez-vous vous inscrire à temps à l’avenir 

!!! 

On peut aimer attendre jusqu’à 2 minutes ou même quelques secondes 

avant minuit de la date de clôture pour puis s’inscrire rapidement (incroyable 

combien d’inscriptions arrivent soudainement !) mais pour l’organisation ce 

n’est pas amusant du tout car – surtout si la date de clôture est si proche de 



 

 

la date du show – il est difficile 

de tout préparer parfaitement si 

nous ne pouvons pas estimer à 

temps combien d’inscriptions il y a.     

Pensez à une décision possible d’inviter ou non un deuxième juge (et 

secrétaire et commissaire de ring), le problème pour le magasin de coupes 

de faire livrer toutes les pièces à temps et de monter les coupes, etc. ... . 

Si nous avions su à temps que nous en arriverions à 88 inscriptions et pas 

seulement juste avant la conclusion des inscriptions, alors nous aurions 

peut-être invité un deuxième juge car 88 chiens / jour / juge ... c’est 

beaucoup, surtout si on demande de donner une description écrite.     

Dans le passé, la règle était : 

50 chiens par juge et par 

jour.   Certes, il y avait 

encore beaucoup d’attention 

pour les allures, pas pendent 

quelques tours mais pendant 

longtemps.   Le Rottweiler en 

bonne condition et avec une 

bonne structure pouvait 

gérer cela sans effort (les 



 

 

propriétaires généralement un peu 

moins 😊 ) mais 50 chiens était 

vraiment un maximum. 

Puis venaient les premières 

tolérances puis la somme des 

tolérances ... jusqu’à présent, tant 

de chiens sont proposés aux juges 

qu’un véritable test et donc un 

jugement de la structure prouvé 

par un trot à long terme n’est tout 

simplement plus possible. 

C’était également évident 

aujourd’hui.   Ce juge aime aussi 

juger les allures mais a été obligé 

de la réserver aux chiens qui ont 

été placés.    Cela aurait-il fait une 

différence?   Nous ne le saurons 

jamais mais nous nous 

consolons en sachant 

que, sauf exceptions, la 

structure visible du chien 

pour le juge expérimenté 

indique déjà la qualité de 

la démarche. 

Mais quoi qu’il en soit, 

nous le savons mainte-

nant : la date de clôture 

n’est pas extensible mais 

définitive et puisque le 

règlement de l’exposition 

ne nous permet plus de 

travailler avec des ajouts, 

il n’y aura plus jamais de 

discussion pour savoir si 

nous acceptons ou non 

les «retardaaires» : non. 

Lors de l’ouverture du 

show, le décès de l’un de 

nos membres les plus 



 

 

anciens et les plus 

fidèles : Mr. E. 

Mestdach a été 

brièvement rappelée.     

Il était toujours là, 

comme un morceau 

d’enthousiasme 

contagieux, même 

lorsque les choses 

devenaient déjà plus 

difficiles et que le  

fauteuil roulant et l’oxygène devenaient 

indispensables. À chaque expo de 

nouveau, il était une « figure » 

remarquée mais aimée, un parangon 

de passion débridée pour le Rottweiler. 

 

Aujourd’hui, il y avait ce vide, du moins 

jusqu’à ce 

que des 

amies ont 

mis une 

photo de lui 

sur la table 

des prix. 

Puis 

pendant un 

moment, il a 

semblé qu’il 

était là 

après tout 

.....   



 

 

Je n’avais probable-

ment plus besoin de 

présenter le juge à 

qui que ce soit: la 

Croate Bianka 

Miksic Kasun, une 

spécialiste de la race 

de renommée inter-

nationale et tout 

aussi appréciée avec 

un œil de connais-

seur expérimenté 

pour le type et la 

structure et l’appré-

ciation du tempéra-

ment.   

À la table 

d’écriture: 

Yvonne 

Bekkers, non 

seulement une 

juge Rottweiler 

que nous appré-

cions beaucoup, 

mais aussi une 

amateur de race 

que nous ne 

pourrons jamais 

être assez recon-

naissante pour 

ses efforts et sa 

coopération sans 

faille en tant que 

secrétaire de 

ring.  Les rênes du 

ring ont été prises entre les mains de Gwendolyne Vanthienen qui a 

parfaitement pris ce commandement en tant que commissaire de l’anneau.   

Merci aussi à eux. 

Les conditions météorologiques n’auraient pas pu être meilleures : chaudes 

mais pas trop chaudes, une brise agréable, ensoleillée mais entrecoupée de 



 

 

nuages légers, ... bref, un temps estival très agréable et c’était aussi 

perceptible.   Le long du ring, sous et à côté des tentes, assis, debout et 

couché, l’ambiance était optimale : il y avait beaucoup de monde présent, 

des participants en famille mais aussi des publics venus jeter un coup d’œil 

avec ou sans chien et il y avait une ambiance calme et agréablement 

détendue : c’était vraiment agréable. 

Seuls 27 mâles ont été 

enregistrés et 61 femelles 

alors que le ratio est 

généralement d’environ 

50/50.      

Ils ont tous reçu la même 

attention et le nombre 

élevé de chiens n’a pas 

empêché le juge de dicter 

une description complète.     

Gaston Earl Antonius 



 

 

À noter que Mme Kasun a mis en garde à plusieurs reprises contre 

l’indésirable de ce qu’elle appelait « le type de tête moderne »: un museau 

trop court, un crâne convexe, un arrêt raide élevé, des yeux ronds et parfois 

bombés.    Qu’ils aient eu une bonne structure ou non : ce n’était pas typique 

de la race et il n’ont pas obtenus les meilleurs placements.    Parce que j’ai 

reçu quelques questions à ce sujet, j’ose republier un article précédent de 

notre magazine Rottweiler. 

Elle a également mis en garde contre une réduction de la « taille » et n’a pas 

hésité à présenter au public des chiens qu’elle trouvait excellents et typiques 

de la race - et donc y compris la taille.   Des jugements pour apprendre 

quelque chose. 

Chaque placement a été expliqué, détaillé et compréhensible.   Plusieurs 

fois j’ai entendu autour du ring «ai... c’est dur... mais juste et correct ».   Et 

c’est comme ça que ça devrait être. 

Qui était le meilleur chien de jeunesse était, a été réglé entre le mâle 

Munanis Stark et la femelle Salli Dominant Storm où c’était le mâle qui 

méritait la plus grande coupe. 

Le meilleur chien de travail était Mimi Earl Antonius qui a également 

détourné le CAC des morsures. 



 

 

Soit dit en passant, le CAC est resté dans la famille parce que c’était un fils 

de Mimi qui a obtenu le CAC pour les mâles: Gaston Earl Antonius, 

également de la classe des chiens de travail. 

Best In Show était la chienne de 9 ans Kimi vom Charco.     Il est exact que 

son ligne de ventre prouve une ou plusieurs maternités et que la couleur de 

son feu a peut-être un peu perdu en intensité, mais en type et en structure, 

cette dernière prouvée par des bonnes allures typique de la race, elle était 

selon le juge le chien le plus correct de l’époque : le Best In Show !   

 

Fait-divers : le premier expo auquel Kimi a participé était le BRK-Clubshow 

en 2013 (elle était le meilleur bébé à l’époque) et ce BRK-Clubshow était 

aussi son dernier .....  Elle a reçu une salve d’applaudissements bien 

méritée.        



 

 

Il ne me restait plus qu’à remercier la juge, la secrétaire du ring et la 

commissaire, puis à briser avec l’Equipe les tentes et le ring, tout ranger et 

ramener le terrain et la cantine à leur état de propreté d’origine.  Ça aussi, 

c’était du travail acharné, du travail très dur même... mais nous avons été 

récompensés à l’avance par un spectacle fantastique ! 

A l’année prochaine !    Gardez un œil sur notre calendrier d’activités et notez 

les dates de nos prochaines activités à temps: www.rottweilerclub.be. 

Resultats : http://rottweilerclub.be/fr/resultats/resultats-expo/  

 

 

 

Het hoofd van de Rottweiler. 

 

Wanneer de persoonlijke voorkeur van een keurmeester of fokker afwijkt van 

de rasdefinitie maar wel 

doorweegt in de keuring of de 

keuze van fokdieren, vormt dit 

een gevaar voor het ras en dit 

is niet aanvaardbaar !   

 

Wie zichzelf een rasliefhebber 

noemt, moet de standaard 

van het ras eerbiedigen of 

moet voor een ander ras 

kiezen waarvan de 

kenmerken wel beter aanslui-

ten bij zijn of haar 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.  

http://rottweilerclub.be/fr/resultats/resultats-expo/


 

 

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 … . 

Een te korte voorsnuit heeft nefaste gevolgen, niet enkel kynologisch maar 

ook medisch en ik verwijs niet in het minst 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) 

De Rottweiler is geen showhond noch – naar mijn oordeel - een ras dat 
bestaat en/of gefokt en/of gekeurd moet worden in functie van het hoofd. 
Wat een gebruikshond mooi maakt is wat hem geschikt maakt voor zijn 
nutsgebruik en dat heeft niets te maken met esthetiek. 
 
Hij is van oorsprong een veedrijver en hij mag dan sinds begin van de 20° 
eeuw vooral op andere vlakken ingezet worden (weinig rassen zijn zo 
veelzijdig), feit is en blijft dat een gebruikshond – en heel zeker een 
onvermoeibare draver – ongehinderd fysiek moet kunnen functioneren en 
wat niet kan indien hij niet genoeg zuurstof opneemt. 

 
De borst die breed en diep is (ca. 50 % van de schouderhoogte) met een 
goed ontwikkelde voorborst en goed gewelfde ribben, moet plaats bieden 
aan essentiële organen zoals het hart, lever, … en vooral ook toelaten dat 
goed ontwikkelde longen zich ruim kunnen openen om grote hoeveelheden 
lucht op te nemen waaruit zuurstof wordt gepuurd die via het bloed naar de 
cellen wordt getransporteerd. 
 
En hier wringt het schoentje, er is de vaststelling dat heel veel honden niet 
meer over deze brede diepe borst beschikken (velen vertonen een ondiepe 
V-vormige borst ipv diepe en goed gewelfde ribben) en als dat dan ook nog 
gecombineerd wordt met een voorsnuit die niet toelaat dat de lucht 
ongehinderd de longen kan instromen, dan is er van correct functioneren 
geen sprake meer en komt onvermijdelijk de gezondheid van het dier in het 
gedrang. 
 
De kynologie deelt de vorm van de hondenschedel in drie categorieën 
waarvan het Rottweilerhoofd thuishoort in categorie Mesaticephalische 
schedels en niet in de categorie van Brachycephalische schedels. 
 
Hoewel de Rottweiler geen Brachycephaal ras is (de Noorse Kennelclub ziet 
hem inmiddels al reeds aldus), verwijs ik hier ook naar de studie van de FCI, 
http://www.fci.be/medias/SCI-COM-RAP-BOAS-en-12683.pdf die aantoont 
hoe bewust de kynologie zich is van de problematiek. 
 

http://www.fci.be/medias/SCI-COM-RAP-BOAS-en-12683.pdf


 

 

 
 
Wat is het probleem met de 
Brachycephale schedel en 
zeker als deze dan nog eens 
overdreven wordt ? Wel het 
hierna volgend filmpje en deze 
schets illustreren dit. 
 
Het verhemelte van de hond 
bestaat uit een hard en een 
zacht gedeelte. 
 
De fokker kan zeer gemakkelijk 
(foutief) selecteren op korte 
voorsnuiten. De voorsnuit 
behoort immers tot het 
fenotype of m.a.w. het 
zichtbare uiterlijke van de 
hond. 



 

 

 
Wanneer er gefokt 
wordt met honden 
met een te korte 
voorsnuit, dan weet 
men dat die hond de 
genetische informa-
tie daarvoor draagt 
en die dus ook zal 
overdragen aan zijn 
pups.  
 
Het kruisen van reu 
en teef die beide 
een te korte 
voorsnuit vertonen, 
verhoogt de kans 

dat de pups homozygoten worden voor dat kenmerk en die korte vang niet 
alleen noodzakelijk zelf zullen vertonen maar deze ook zullen doorgeven aan 
hun eigen pups.  
 
Hierdoor wordt een onwenselijk kenmerk – een fout – in het ras bestendigd. 
 
Wat veel moeilijker is – of waaraan zelfs niet eens gedacht wordt – is het 
selecteren van honden die gelijktijdig met de te korte voorsnuit ook een even 
kort zacht verhemelte hebben … en geloof me : moeder natuur zal daar niet 
bij helpen en/of zou daar heel veel generaties over doen. 
 
Als het zachte verhemelte te lang is in verhouding tot de te korte voorsnuit, 
dan reikt het tot diep in de keel, tot in of over de luchtpijp die erdoor gedicht 
wordt en geen vrije doorgang van lucht meer toelaat naar de longen.  Zie 
bovenstaande schets en het filmpje. 
 
Heel erg is het als jonge Rottweilerliefhebber (en zelfs keurmeesters) nooit 
anders gezien hebben en veronderstellen dat het zo hoort … .    Dit is nefast. 
 

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 verhouding  van 1 op 1.5 maar geen verplichte 

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


 

 

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.1        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 … het gemis aan vermelding 

in de rasstandaard leidde er toe dat keurmeesters en fokkers hun 

persoonlijke voorkeuren lieten primeren boven de 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.        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.  

 
1 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 allicht ingegeven om de 
gevolgen van de toen al vastgestelde evolutie naar steeds kortere voorsnuiten in te dijken. 



 

 

Wat de persoonlijke voorkeur van de keurmeester of fokker ook mag zijn : er 

kan voortaan 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 vanaf punt 0 vanaf de binnen-ooghoek naar de neus en naar de 

achterhoofdknobbel. 2 

 
2 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. 3 Geen enkele liefhebber kan 

ontkennen dat een goed functionerend ademhalingsstelsel een essentiële 

 
3 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. 
 



 

 

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. 4  

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 

 
4 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. 



 

 

tolereren of te belonen die dermate kort is dat het hoofd extreme en 

schadelijke proporties krijgt.    

Belangrijk is m.i. ook 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 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 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 moeilijk tot 

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.  

 

 

 

Aanpassing dek- en geboorteaangifte. 

 

De opmerkzame fokker zal vastgesteld hebben dat we aan het 

aangifteformulier voor dekkingen en worpen een vak hebben toegevoegd. 

Dit vak laat toe om aan te geven of de ouderdieren ook nog onderzocht 

werden op andere (genetische) aandoeningen dan HD / ED / DCM / OCD / 

JLPP. 

Hier kan vb. ingevuld worden of er een DNA onderzoek gebeurde op de foute 

genen die verantwoordelijk zijn voor vb. langhaar of – belangrijk de 

genetische ziekten LEMP en/of NAD. 

Deze aanvullende onderzoeken zijn niet verplicht (!) maar wel wenselijk, 

temeer daar we vernemen dat het aantal dragers van de foute genen die 

verantwoordelijk zijn voor LEMP en NAD bijzonder snel toeneemt. 

Zie ook hierna. 

 

Formulaire – saillies et naissances. 

 

L’éleveur observateur aura vu que nous avons ajouté une case au formulaire 

de déclaration pour les accouplements et les portées. 



 

 

Ceci permet d’indiquer si les parents ont également été examinés pour des 

troubles (génétiques) autres que HD / ED / DCM / OCD / JLPP. 

Ici, vous pouvez par exemple communiquer si un test ADN a été effectué sur 

les mauvais gènes responsables par exemple. cheveux longs ou – plus 

important encore - les maladies génétiques LEMP et / ou NAD. 

Ces tests complémentaires ne sont pas obligatoires (!) mais elles sont 

souhaitables, d’autant plus que l’on apprend que le nombre de porteurs des 

mauvais gènes responsables du LEMP et du NAD augmente très 

rapidement. 

Voir aussi ci-dessous. 

 

LEMP en NAD. 

 

Dat hondenrassen worden aangetast door genetische ziekten is al lang 
bekend.   
 
Lange tijd besteedde de Rottweiler-wereld echter alleen aandacht aan HD 
en ED en in tegenstelling tot het groeiende bewustzijn bij andere rassen, 
hebben we lang nauwelijks rekening gehouden met het bestaan van andere 
genetische ziekten en de mate van hun aanwezigheid in ons ras.    
 
Zelfs de publicatie door de FCI van zijn "International Breeding Strategies" 
en de waarschuwing voor de gevolgen van een verminderde genetische 
diversiteit in hondenrassen, werd meestal genegeerd. 
 
De IFR-vergadering van afgevaardigden dd. 2013 in Denemarken besprak 
het toenemende bewustzijn van deze evolutie bij hondenrassen, 
waarschuwde dat ons Rottweiler-ras geen uitzondering is, maar hoewel zelfs 
een lijst van dergelijke ziekten in de discussie werd opgenomen, werd aan 
geen van deze specifieke aandacht gegeven, zelfs niet aan JLPP (2), 
gewoonweg omdat niemand zich bewust was van de mate waarin sommige 
van die ziekten ons ras al hadden beïnvloed. (3) 

Een brute wake-up call kwam in 2016 met de vaststelling dat mogelijk meer 
dan 25 % van de Rottweiler-populatie drager was geworden van het defecte 
gen dat de ziekte JLPP veroorzaakt! 

Gelukkig, omdat de aandoening autosoom recessief is en het defecte gen 
gemakkelijk te identificeren is door een DNA-test, kan en moet de 
aanpassing van onze fokvoorschriften aan de al lang bestaande FCI-



 

 

richtlijnen voldoende moeten zijn om de aandoening bij de Rottweiler te 
beheersen en misschien op lange termijn ook uit te roeien of op zijn minst te 
neutraliseren. (4) 

Ik verwijs graag naar de IFR-publicatie “A Laymans Walk Through Basic 
Canine Genetics, genetic diseases and the correlation with a reduced 
genetic diversity of the breed”. (5)     

In deze brochure werd de noodzaak van testen op genetische aandoeningen 
vastgesteld, maar ook de vraag gesteld of we op alle ziekten moeten testen, 
omdat dit allicht zou leiden tot een nog verdere vermindering van de 
genetische diversiteit.     Het antwoord is daarom negatief: we moeten niet 
op alle aandoeningen testen. (6) 

Er kan echter geen discussie bestaan over de noodzaak om te testen op 
genen die verantwoordelijk zijn voor levensbedreigende of levens-
verkortende ziekten  (bijvoorbeeld JLPP, SAS)  noch over de noodzaak om 
te testen op genen (indien DNA-tests niet bestaan : testen op de aan-
wezigheid van symptomen van die aandoeningen) die ernstige pijn 
veroorzaken of die de essentiële functionaliteit en kwaliteit van het leven 
aantasten (heupdysplasie,  elleboogdysplasie, OCD, ...). 

We zijn het aan de Rottweiler verschuldigd om ons hiervan bewust te zijn en 
onze verantwoordelijkheid te nemen waar nodig en mogelijk. 

We werden ook bewust gemaakt van de groeiende aanwezigheid in de 
genenpool van de Rottweiler van de defecte genen die de neurologische 
ziekten Leuco-Encefalomyelopathie (LEMP) en Neuroaxonale Dystrofie 
(NAD) veroorzaken. 

Ik zal hier niet in detail treden, maar ik verzeker u dat dit vreselijke ziekten 
zijn die het zenuwstelsel aantasten, de beweging van het dier aantasten en 
verlammen … en ongeneeslijk zijn.    Door weinigen echter geweten of 
verteld : zij zijn al tientallen jaren in het ras van de Rottweiler aanwezig. 

De wetenschap is zich zeer bewust van deze ziektes en de oorzaken ervan. 
Het was niet voor niets dat DNA-tests werden ontwikkeld om het gemuteerde 
gen te identificeren dat de ziekte veroorzaakt. 

Online onderzoek zal u leiden naar zowel wetenschappelijke publicaties als 
naar publicaties die meer openstaan voor ons leken, maar ook naar 
bijvoorbeeld Facebook-groepen over de ervaringen van eigenaren van 
aangetaste honden. (7) 

Ik ben niet in het bezit van recente statistieken, maar wetenschappelijke 
publicaties / bronnen tonen aan dat al enige tijd geleden niet minder dan 9 
% van de geteste Rottweilers drager waren van het gemuteerde gen!  (8) 



 

 

Het lijkt er dus op dat er al een zeer significante aanwezigheid van de ziekte 
bestaat bij de Rottweiler en in sommige vaak gebruikte bloedlijnen !   Dit mag 
ons niet verbazen, gezien de verminderde genetische diversiteit van het ras 
en de snelheid waarmee die andere vreselijke ziekte JLPP zich wereldwijd 
heeft verspreid. 

We mogen niet weeral blind, onwetend en passief zijn ... Als we kunnen, 
moeten we handelen, nu!    Acta Non Verba! 

Aangezien zowel LEMP als NAD vererven als een autosome recessieve 
genetische aandoening en gemakkelijk te detecteren zijn door een DNA-test, 
moeten we ernstig overwegen om onze fokhonden te testen op deze defecte 
genen en dezelfde regels toe te passen die we voor JLPP hebben ingevoerd: 
om alleen te fokken met honden die beide vrij zijn van het defecte gen of 
waarvan er ten minste één geen drager van het gen is. 

Dit moet niet eens leiden tot extra onderzoek, omdat sommige van de DNA-
tests die beschikbaar zijn om de aanwezigheid van een mutatie te 
detecteren, "cocktails" of combinaties zijn die kunnen worden gebruikt om 
meerdere mutaties tegelijkertijd te identificeren. 

Ik weet zeker dat er voor de Rottweiler zo'n "combinatietest" bestaat voor 
JLPP en LEMP (bijv. aangeboden door Laboklin maar waarschijnlijk ook 
door anderen).    Wanneer het laboratorium nog steeds in het bezit is van 
een voormalig DNA-monster, bijvoorbeeld genomen om te testen op JLPP, 
kan de aanvullende test ook op datzelfde monster worden uitgevoerd. 

We volgen dit op en als er meer info en/of recente statistieken beschikbaar 
zal zijn, zullen we niet aarzelen hierover te rapporteren.  

 

LEMP et NAD. 

 

Le fait que les races canins soient touchées par des maladies génétiques 
est connu depuis longtemps (1).  
 
Cependant, pendant longtemps, le monde Rottweiler n’a prêté attention qu’à 
la HD et à la ED, et contrairement à la conscience croissante chez d’autres 
races, nous avons longtemps à peine pris en compte l’existence d’autres 
maladies génétiques et le degré de leur présence dans notre race.  
 
Même la publication par la FCI de ses «International Breeding Strategies» 
et l’avertissement des conséquences de la réduction de la diversité 
génétique dans les races de chiens ont été largement ignorés. 



 

 

 
La réunion IFR des délégués dd. 2013 au Danemark a discuté de la prise de 
conscience croissante de cette évolution dans les races de chiens, a averti 
que notre race Rottweiler ne fait pas exception, mais bien que même une 
liste de ces maladies ait été incluse dans la discussion, aucune attention 
spécifique n’a été accordée, pas même à JLPP (2), simplement parce que 
personne n’était au courant de la mesure dans laquelle certaines de ces 
maladies avaient déjà affecté notre race. (3) 

Un réveil brutal est venu en 2016 avec l’observation que peut-être plus de 
25% de la population Rottweiler était devenue porteuse du gène défectueux 
qui cause la maladie JLPP! 

Heureusement, parce que la condition est autosome récessif et que le gène 
défectueux est facilement identifié par un test ADN, l’adaptation de nos 
règlements d’élevage aux directives FCI peut et devrait être suffisante pour 
contrôler la condition dans le Rottweiler et peut-être aussi l’éradiquer à long 
terme ou au moins la neutraliser. (4) 

Je voudrais également me référer à la publication IFR « A Laymans Walk 
Through Basic Canine Genetics, genetic diseases and the correlation with a 
reduced genetic diversity of the breed ». (5) 

Cette brochure a identifié la nécessité de tester les troubles génétiques, mais 
demandait également si nous devions tester toutes les maladies, car cela 
conduirait probablement à une réduction encore plus importante de la 
diversité génétique.     La réponse est donc négative : il ne faut pas tester 
toutes les conditions. (6) 

Cependant, il ne peut y avoir de débat sur la nécessité de tester les gènes 
responsables de maladies potentiellement mortelles ou raccourcissant la vie 
(par exemple, JLPP, SAS) ni sur la nécessité de tester les gènes (si les tests 
ADN n’existent pas: tester la présence de symptômes de ces conditions) qui 
causent une douleur intense ou qui affectent la fonctionnalité essentielle et 
la qualité de vie (dysplasie de la hanche,  dysplasie du coude, OCD, ...). 

Nous devons au Rottweiler d’en être conscients et d’assumer nos 
responsabilités lorsque cela est nécessaire et possible. 

Nous avons également été sensibilisés à la présence croissante dans le pool 
génétique Rottweiler des gènes défectueux qui causent les maladies 
neurologiques Leuco-Encéphalomyélopathie (LEMP) et Dystrophie 
neuroaxonale (NAD). 

Je n’entrerai pas dans les détails ici, mais je vous assure que ce sont des 
maladies terribles – des troubles neurodégénératif héréditaires - qui ont été 



 

 

établies dans la race Rottweiler pendant des décennies.  Ils sont incurables 
et conduisent à la paralysie. 

La science est très consciente de ces maladies et de leurs causes et ce n’est 
pas pour rien que des tests ADN ont été développés pour identifier le gène 
muté qui cause la maladie. 

La recherche online vous mènera à la fois à des publications scientifiques et 
à des publications qui nous sont plus ouvertes, mais aussi, par exemple, à 
des groupes Facebook sur les expériences des propriétaires de chiens 
affectés. (7) 

Je ne suis pas en possession de statistiques récentes, mais des publications 
/ sources scientifiques montrent qu’il y a déjà quelque temps pas moins de 
9% des Rottweilers testés étaient porteurs du gène muté! (8) 

Il semble donc qu’il y ait déjà une présence très importante de la maladie 
chez le Rottweiler et dans certaines lignées fréquemment utilisées ! Cela ne 
devrait pas nous surprendre, étant donné la diversité génétique réduite de 
la race et la rapidité avec laquelle cette autre terrible maladie JLPP s’est 
propagée dans le monde entier. 

Nous ne devons plus être aveugles, ignorants et passifs... Si nous le 
pouvons, nous devons agir, maintenant!     Acta Non Verba! 

Étant donné que le LEMP et le NAD héritent tous deux en tant que maladie 
génétique autosome récessive et sont facilement détectables par un test 
ADN, nous devrions sérieusement envisager de tester nos chiens 
reproducteurs pour ces gènes défectueux et d’appliquer les mêmes règles 
que celles que nous avons introduites pour JLPP: reproduire uniquement 
avec des chiens qui sont tous deux exempts du gène défectueux ou dont au 
moins un n’est pas porteur du gène. 

Cela ne devrait même pas conduire à des recherches supplémentaires, car 
certains des tests ADN disponibles pour détecter la présence d’une mutation 
sont des « cocktails » ou des combinaisons qui peuvent être utilisés pour 
identifier plusieurs mutations en même temps. 

Je suis sûr qu’il existe un tel « test de combinaison » pour le Rottweiler pour 
JLPP et LEMP (par exemple proposé par Laboklin mais probablement aussi 
par d’autres).    Si le laboratoire est toujours en possession d’un ancien 
échantillon d’ADN, par exemple prélevé pour tester le JLPP, le test 
supplémentaire peut également être effectué sur ce même échantillon. 

Nous y donnerons suite et si plus d’informations et/ou des statistiques 
récentes sont disponibles, nous n’hésiterons pas à en rendre compte.  

 



 

 

(1) Cfr. de lijst van de 776 Mendeliaanse genetische aandoeningen die in hondenrassen 
werden vastgesteld, gepubliceerd door the University of Sydney 
: https://www.omia.org/results/?search_type=advanced&gb_species_id=9615 

(2) JLPP = Juvenile Laryngeal Paralysis. 

(3) Genetische aandoeningen die vastgesteld werden in de genenpool van de Rottweiler 
: Aortic Stenosis (Sub-), Cataract, Chronic sesamoiditis, Congenital deafness, 
Congestive/ dilatative cardiomyopathy, Demodicosis, Dilated cardiomyopathy (DCM), 
Duchenne muscular dystrofy (DMD), Elbow dysplasia, Entropion – Ectropion, Epilepsy, 
Follicular parakeratosis, Hemofilia B, Hip dysplasia, Histiocytoma (canine cutaneous 
histiocytoma), Hyperadrenocorticism, Hypertrofic osteodystrofphy, Hypoadrenocorticism, 
JLPP – Juvenile Laryngeal Paralysis, Leonberger Polyneuropathy, 
Leukoencephalomyelopathy, Lymphedema, Masticatory myositis, Mitral Valve 
Insufficiency, Mucopolysaccharidosis, Narcolepsiy, Neuroaxonal dystrophy, 
Osteochondritiis dissecans (OCD), Osteosarcoma, Patella Luxation, Progressive retina 
atrofia, Retina Dysplasia, Uveodermatologic syndrome, Vitiligo, Von Willebrands disease, 
Wobbler syndrome, X-chromosome related muscle dystrophy. 

(4) Resultaten van DNA testen voor erfelijk overdraagbare ziekten moeten gebruikt 
worden om zieke honden uit de fok uit te sluiten. Honden die drager zijn  (heterozygoten) 
van een recessief gen voor een dergelijke ziekte mogen enkel gekruist worden met een 
hond waarvan vastgesteld is dat hij geen drager is van de allel die voor de ziekte 
verantwoordelijk is. 

(5) Online beschikbaar in Engelse en Spaanse taal via www.ifrottweilerfriends.org .    Ook 
in hard-copy beschikbaar.. 

(6) Cfr. the FCI International Breeding Strategies : ““Screening should only be 
recommended for diseases and breeds where the disease has major impact on the dogs’ 
functional health” of vrij vertaald : onderzoeken zouden enkel aanbevolen moeten worden 
voor ziektes die een belangrijke impact hebben op de functionele gezondheid van de 
hond. 

(7) voorbeelden : 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29643404     

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29945969   

https://vetmed.umn.edu/research/labs/canine-genetics-lab/genetic-research/leonberger-
leukoencephalomyelopathy      

https://embarkvet.com/products/dog-health/health-conditions/neuroaxonal-dystrophy-
nad 

FB group : “Lemp Rottweilers Australia” 

(8) Studies van “the Institute of Genetics at the University of Bern”, toonden enige tijd 
geleden al dat van de 233 geteste Rottweilers, er 9 % drager waren van het LEMP-gen 
en van de 288 geteste Rottweilers meer dan 7 % drager was van het NAD-gen. 

  
 

https://www.omia.org/results/?search_type=advanced&gb_species_id=9615
http://www.ifrottweilerfriends.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29643404
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29945969
https://vetmed.umn.edu/research/labs/canine-genetics-lab/genetic-research/leonberger-leukoencephalomyelopathy
https://vetmed.umn.edu/research/labs/canine-genetics-lab/genetic-research/leonberger-leukoencephalomyelopathy
https://embarkvet.com/products/dog-health/health-conditions/neuroaxonal-dystrophy-nad
https://embarkvet.com/products/dog-health/health-conditions/neuroaxonal-dystrophy-nad


 

 

 

Kalender - Calendrier 2021 

10-16.10.2021 IFR Wereldkampioenschap 
IFR Championnat du Monde 

Hongarije 

27.11.2021 IGP + BH 
BRK - Belg. kamp. / Champ. Belge 
Clubkampioenschap / championnat du 
club 
Selectiewedstrijd IFR WK 2022 
Concours de sélection pour le CM de 
l'IFR 2022. 

KG Witven 

11.12.2021 Grote Prijs - Grand Prix 
RST - ZtP-be 

KG Stekene 

BRK-team – IFR World Championship IGP III ABC : succes !!! 



 

 

 


