
 Vereniging  ”Het Nederlandse Kooikerhondje” 
         Opgericht 11 februari 1967 te Delft 
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning op 18 november 2017 te Zutphen 

 

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Delft, onder nummer 40397080 

   
          

Aan:      
  

            
              
  
          

Hoorn:   11-08-2021 
                
         
Hierbij delen wij u mede dat de door u aangemelde dekking en/of geboren nest van de volgende combinatie voldoet aan de 
normen van het Verenigingsfokreglement.  
De uit deze combinatie geboren pups komen in principe in aanmerking voor nestinventarisatie en vermelding op de 
fokkerslijst.  
U dient hiertoe binnen 7 dagen na de geboorte het bijgaande formulier, Geboorteaangifte Kooikerhondjes,    
volledig ingevuld te zenden aan: 
Informatie-commissie VHNK, p/a Mw. C. v.d. Berg-Janssen, Utrechtsestraatweg 19, 3481 LA  Harmelen. 
E-mail: puppyinfo@kooikerhondje.nl 
 
Wij hebben onderstaande gegevens genoteerd.  
Wilt u alstublieft eventuele onjuistheden aan het secretariaat van de commissie toetsing doorgeven. 
 

Melding 21.030  Ouders 

Reu eigenaar: 
A.P. v.d. Velden 
 
 
 
 
 
Dek datum: 07-08-2021 
Nest verwacht: 09-10-2021 
Melding is goed 11-08-2021 
 
 
 
 
Fokker: 
M.B. Kalishoek 
Veldzuringstraat 15 
2215 WK Voorhout 
06-22930190 
kalis031@planet.nl  
 
“v.d. Quifayado” 

 
JOLLY JEFF V.H. RUNXPUTTEHOF 

NHSB 2999874, Reu, 30-03-2015 
 

ENM : ENM free 
VWD: VWD free 
PL-L: PL-goed(v) 
PL-R: PL-goed(v) 
Eyes: 02-10-2020, HED free 
Behavior certificate: Yes 
Exterieur: Uitmuntend 
Titel: Ned./NJ./INT. Kamp 

 
  AMMERVILL'S FAYAH LYSKE FUTURE 

NHSB 2963655, Teef, 22-04-2014 
 

ENM : ENM free 
VWD: VWD free 
PL-L: PL-goed(v) 
PL-R: PL-goed(l) 
Eyes: 06-04-2021, HED free 
Behavior certificate: Yes 
Exterieur: Zeer Goed 

 
Voor iedere gechipte pup dient u een bedrag van € 10,00 te voldoen aan de vereniging,  
(zie fokreglement artikel 8.5.5). De penningmeester zal u hiervoor te zijner tijd een acceptgiro zenden. 
  
Indien u als fokker vermeld staat op de website, wordt zo spoedig mogelijk dit getoetste nestje op de website achter uw naam 
geplaatst. Mocht u nog niet als fokker op de website vermeld staan en u wilt dit wel graag, dan is er de mogelijkheid om dit 
door te geven aan de secretaris van onze vereniging: secretaris@kooikerhondje.nl 
 
Vraag tijdig een lidmaatschapskaart aan van onze vereniging bij de penningmeester: penningmeester@kooikerhondje.nl 
De chipper van de Raad van Beheer controleert hierop. 
 
Wij wensen u een mooi nestje kooikertjes toe, en danken u voor de medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Toetsing 
Voorzitter: Mw. R.H. Ludema-Huitema 
Secretariaat:        Mw. C.M. Warps-Weijling, Barnsteen 12, 1625 RC Hoorn, tel. 0229-233368  
Lid:   Mw. A. Straaijer 
 
 

 

M.B. Kalishoek 
Veldzuringstraat 15 
2215 WK Voorhout  
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