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Uitnodiging Jongehondendag Nederlandse Markiesjesvereniging  
zaterdag 22 april 2023  

 
 

Beste eigenaar van een Markiesje,  

  
Namens de Nederlandse Markiesjes Vereniging wil ik u hierbij uitnodigen om deel te nemen 

aan de Jongehondendag op zaterdag 22 april, in Sporthal de Camp in Woudenberg. 

   

De vereniging organiseert zo’n Jongehondendag twee keer per jaar voor alle hondjes uit de 

-via de vereniging gefokte- nesten die op de dag zelf tussen 18 en 24 maanden oud zijn.  
Dit zijn de opgeroepen nesten voor 22 april: 

  

 
  

Doel van de dag is: zien hoe alle pups uit die nesten zijn uitgegroeid, en welke honden 

kunnen worden ingezet voor een nestje. De gezondheid van het ras staat voorop. Het 

Markiesje is een zeldzaam ras, en is nog altijd in opbouw. Door de jonge dieren op 

gezondheid te onderzoeken kunnen wij de populatie goed in de gaten houden om - waar 
nodig - bij te sturen.  

 

Tijdens de Jongehondendag zijn twee specialistische dierenartsen aanwezig: zij zullen uw 

hond controleren op problemen met knieën en ogen. Ook wordt bij sommige honden een 

mondslijmvlies-swab afgenomen voor een DNA onderzoek. 
Elk Markiesje ondergaat individueel de benodigde gezondheidsonderzoeken, wordt gemeten 

en gaat op de foto, en gaat met het hele nest richting keurmeester.  

Er wordt ook een foto met het hele nest gemaakt. U bent ongeveer een uur, anderhalf bij 

ons binnen, het tijdstip laten we u later weten. 
 

Alle uitslagen worden gepubliceerd in de Markiesjespost van juni, en daar publiceren we ook 

het oordeel over de fokgeschiktheid van alle honden.  
 

Kosten  

Deelname aan de dag inclusief keuring en veterinaire onderzoeken kost slechts € 25,- voor 

leden van de Nederlandse Markiesjes Vereniging (mits de pupafdracht door de fokker is 

betaald)  

Niet-leden betalen €10,00 meer.  Uiteraard kunt u alsnog lid worden voordat u zich 
aanmeldt, dat kan via de website (www.markiesjesvereniging.nl)  

Lidmaatschap kost per jaar € 27,50.  

N.B.: Aanmeldingen vanuit het buitenland kunnen op de dag zelf contant betalen. 
 

http://www.markiesjesvereniging.nl/
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Aanmelden   

Vanaf half maart a.s. kunt u uw hond aanmelden via de website van de vereniging 

www.markiesjesvereniging.nl. U kunt daar ook direct betalen (via Ideal)   

We sturen een reminder zodra de aanmelding op internet opent.   

 
Ongeveer een week vóór de jongehondendag sturen we een e-mail met uitgebreide 

informatie over de gang van tijdens de Jongehondendag, en laten we u het exacte tijdstip 

weten dat we u verwachten.  
 

Wij hopen natuurlijk dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid om uw Markiesje te laten 

keuren en de (benodigde) onderzoeken te laten uitvoeren. Op die manier werkt u mee aan 

het bevorderen van de gezondheid van het ras en helpt u mee aan de verdere uitbouw van 

het ras.  

Als u teef loops is kunt u gewoon komen. Wanneer uw Markiesje al gecastreerd is, is 
fokgeschiktheid niet aan de orde, maar u mag wel de oog- en knie-onderzoeken laten doen.  

  

Voor het eerst sinds Corona mogen de ouderdieren en hun eigenaren er deze keer weer bij 

zijn. Er zijn in de omgeving allerlei bossen waar u kunt afspreken om vooraf, of na afloop 
samen te wandelen. Bespreek gerust met het hele nest of er voorkeur voor de ochtend of 

de middag is, en geef dat aan bij de aanmelding. Wij proberen er zoveel mogelijk rekening 

mee te houden. 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze -liefst per mail- stellen via het e-mailadres: 

jhk@markiesjesvereniging.nl 

Als u graag teruggebeld wilt worden geef dat dan even aan in de mail.  

  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Nederlandse Markiesjes Vereniging,  
 

 

Loeki Zeijlemaker & Claudia Martinolich 

team Jongehondendagen  

 
  
  

Praktische details:   
Datum: zaterdag 22 april 2023 

Tijd: 09:30 tot  + 15:30 uur  
  

Locatie: Sporthal de Camp  
Adres: De Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg 
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