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Nadat in 1977 de Nederlandse ras-
groepindeling werd veranderd, 
waardoor onder meer de rasgroep 
Dogachtigen en de overlegstruc-
tuur tussen rasverenigingen 
binnen een groep gecreëerd wer-
den, gingen die verenigingen ook 
samenwerken bij het organiseren 
van groepshows. 

MEER RASSPECIALISTEN
De eerste Dogachtigen Show, met 
951 inschrijvingen, werd in 1979 in 
de Brabanthallen gehouden. Door 
de medewerking van de aangesloten 
verenigingen was het aantal per ras 
ingeschreven honden altijd veel 
groter dan op andere tentoonstel-
lingen. Daardoor was het mogelijk 

meer rasspecialisten als keurmees-
ter uit te nodigen. Zo kreeg een 
plaatsing op de Dogachtigen Show 
dus een duidelijke meerwaarde.
De groep Dogachtigen bestaat uit 
31 rassen van FCI-groep 2 en drie 
dogachtige rassen van FCI-groep 9.
De Dogachtigen Show kenmerkt 
zich door de gezellige, ontspannen 
sfeer. Het gaat niet alleen om de 
winnaars, want er is aandacht en 
een mooi aandenken voor alle 
ingeschreven honden. Dit jaar 
is dat een mooie handdoek.

KIND-HOND SHOW
Een altijd zeer gewaardeerd onder-
deel van de Dogachtigen Show is 
de Kind-Hond Show voor verklede 

kinderen van 4-12 jaar. Het gaat 
daarbij om de combinatie van het 
kind met de hond. En ieder deelne-
mend kind krijgt een verrassing.

WORLD CUP CA DE BOU
Het aantal stands met alles voor de 
hond is op de Dogachtigen Show 
veelal groter dan gebruikelijk.
Dit keer vindt ook de competitie 
voor de World Cup van de Ca de Bou 
op de Dogachtigen Show plaats 
samen met de Club Español del Ca 
de Bou en als keurmeester Sergio 
Gual Fournier. U vindt alle informa-
tie op: www.dogachtigen.com  

Dit mag u NIET missen!
Op 29 november houdt de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden voor de 
19e keer de tweejaarlijkse Dogachtigen Show in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Liefhebbers van grote en kleine Dogachtigen en Berghonden
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INSCHRIJVEN KAN NOG!
Op zondag 29 november vindt 
de 19e Dogachtigenshow van de 
Federatie van Rasverenigingen 
van Dogachtige Honden in de 
Brabanthallen, Diezekade 2 in 
’s-Hertogenbosch plaats. U kunt 
tot 1 november online inschrijven 
via: www.dogachtigen.com

BEZOEK
De Dogachtigen Show op 29 n0- 
vember in Den Bosch is geen 
normale hondententoonstelling, 
maar een ware happening met 
uitsluitend Dogachtige honden. 
En dus beslist uw bezoek waard!


