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Op de algemene voorjaarvergadering van de provincie dat je als geleider niets hoeft te doen en geen invloed hebt 
Noord-Brabant kwamen natuurlijk na de in de statuten op de ontwikkeling van je hond. Die opmerking is al net zo 
voorgeschreven verplichtingen, als jaarverslagen en dom dan als je zou stellen dat als je maar een 
kascontrole ook nog andere zaken aan de orde. temperamentvolle en sterke hond hebt, je dan vanzelf 

africhtingswedstrijden wint of kampioen wordt. Of dat 
Zoals ik bij mijn aantreden behendigheid alleen maar een spelletje is. Helaas zijn er 
vorig jaar al kenbaar nog veel 'onwetende' mensen. 
maakte zal het PB de Het provinciaal bestuur van Brabant wil daarom 
komende jaren meer benadrukken dat zij alle liefhebberij in onze Duitse 
aandacht gaan besteden herdershond, op welk niveau en in welke tak van sport 
aan de promotie van de dan ook, uitermate waardeert. Wij zijn trots op onze 
eigen provincie en aan de fokkers, trots op onze voorbrengers en exposanten, trots 
VDH-leden in Brabant. op onze liefhebbers van de behendigheid en africhting. 
Immers het moet gaan Maar ook trots op het gegeven dat wij in Brabant zoveel 
o m  d e  D u i t s e  Duitse herderliefhebbers hebben die trouw zijn aan dit 
Herdershond en haar prachtige ras en haar vereniging de VDH.
l i e f h e b b e r s ;  a l l e  
liefhebbers en niet een 
bepaalde groep. Een van 
de eers te  u i te r l i j ke  
k e n m e r k e n  v a n  d e  

uitvoering van dit voornemen hebben we kunnen zien op 
de najaarsvergadering. Toch even meer aandacht en een 
bloemetje bij de leden die 25 jaar of langer bij de VDH 
waren en ook nu op deze vergadering het toch wat meer 
stilstaan bij de prestaties die de leden het afgelopen jaar 
hebben geleverd. En mag het even? Want africhten van je 
hond is niet zo maar even gedaan. En dat geldt zeker ook 
als je je hond uitbrengt op clubmatches en grote 
evenementen of in de behendigheid.

Het is dan ook met grote waardering dat wij aan Karin van 
de Ven de africhting insignes in brons, zilver, goud en 
diamant mogen uitreiken. Een geweldige prestatie 
waarmee wij haar van harte feliciteren. 
Maar hoe mooi is de prestatie van Loes Haan en Jac 
Brouwers die met hun uit eigen fok stammende Gaucho 
vom Estherlager de titel 'Beste Brabantse Hond van het 
Jaar 2011 in de kynologie' wisten te behalen. Wij weten 
hoeveel training, verzorging en tijd het kost om deze 
prestatie waar te kunnen maken. 
En niet minder inspanning, trainingsarbeid en tijd kost het 
Jan Hamers en het is dan na een zware strijd met zijn 
naaste concurrentie ook een genoegen om hem voor zijn 

Een heel groot misverstand (of is het gebrek aan prestaties met zijn Arie v. Semrowplatz de beker voor 
intelligentie) is dat je hond op de clubmatches alleen maar 'Beste Brabantse Hond van het jaar 2011 in de africhting' 
mooi hoeft te zijn, en dat het dan allemaal van zelf komt, te mogen overhandigen. 

Huldiging hond(en) van het jaar 2011 Provincie Noord-Brabant
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Als laatste maar zeker niet de minste is het dan Janet van 
Steenis die we mogen huldigen, Janet die zich steeds 
meer ontpopt als een echte allrounder niet alleen een 
grote stimulator in de behendigheid, maar ook zeer actief 
en succesvol in de africhting als geleider en als trainer. 
Janet hartelijk gefeliciteerd want jij behaalde met jouw 
Amiga van de Wiersdijk de titel 'Beste Brabantse Hond 
van het jaar 2011 in de Behendigheid'.
En denkt u nu niet dat deze geweldige sporters alleen 
maar op provinciaal niveau presteren. Niets is minder 
waar, want op nationaal en zelfs op internationaal niveau 
tellen zij mee en worden zij gezien als Brabanders waar je 
rekening mee moet houden. Zonder meer zijn zij prima 
representanten van ons mooie ras 'de Duitse 
herdershond'.
Jongens en meiden bedankt!

Ton van Oirschot
Voorzitter 

De nieuwe puppylijst is te 
vinden op www.vdh.nl

Op de site staan ook de 
laatste dek – en 
geboortemeldingen

Na te lezen op de website 

Examenuitslagen 

http://www.duitseherder.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=478

Vanaf nu gezondheidsuitslagen op onze website:

http://www.duitseherder.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=471
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Op 3 en 4 maart jl. werd de eerste preselectie wedstrijd 
gehouden bij kringgroep De Oude Maas in Spijkenisse.

Als kynoloog heb ik geen flauw idee wat dit allemaal 
inhoudt, echter als PB lid moet je zo hier en daar je gezicht 
laten zien ook op evenementen waar normaal gesproken 
de interesse iets minder voor is. Op zondag 4 maart zijn 
we dus naar de preselectie wedstrijd gegaan. Helaas was 
het weer nogal miezerig wat meestal op een evenement 
ook merkbaar is, maar niets was minder waar.

Kringgroep De Oude Maas had een mooie grote tent 
neergezet ui tgerust als ’Skihut’ met daarin 
vloerbedekking (geen koude voeten) een grote en hele 
mooie wand met foto's van besneeuwde bergen. Daarbij 
werd een gezellig après ski muziekje ten gehore gebracht 
en voilà de sfeer was prima. 

Helaas was het voor sommige deelnemers niet zo goed 
verlopen, die hadden toch net op wat meer punten 

vom Haus Madds . Wilma kon met een zeer voldaan 
gerekend, maar het mocht niet zo zijn. Ook Tinus Selis 

gevoel en hele mooie bekers naar huis. Wilma 
was helaas gedupeerd op het speurveld (had dat kleine 

gefeliciteerd en wie weet tot volgende keer.
konijntje nu niet net even ergens ander kunnen zitten?), 
volgende keer beter. 

Na afloop van de wedstrijd heeft Jan Rietkerke zijn 
andere hobby laten horen (nl. DJ) en bleef het nog lange 

Wilma van der Torren werd eerste en ook nog beste beste 
tijd zeer gezellig.

B, aangezien beste A (Jan Hamers met Karzan van 
Lia Lijffijt

Hamersslag 97 voor A was gediskwalificeerd ) deze 
volgens de regels dan naar de opvolger gaat in dit geval 
ook Wilma. Beste C werd  Giovanni Tirapani met Baggio 

Het bleef nog lang gezellig....
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Wijlen Mr. Peter van Oirschot (commissaris kynologie 
VDH) beschreef ooit de clubmatch in Overdinkel als het: 
“Mekka van de Duitse Herder l iefhebber in 
Nederland”.Hier zijn we als vereniging trots op, ook dit 
jaar gingen we ervoor om dit gedachtegoed in stand te 
houden.

Een inmiddels bijna jaarlijks terugkerend evenement; de 
provinciale clubmatch van Overijssel die gehouden wordt 
bij kringgroep DWS Overdinkel. Ook in 2012 werd dit 
evenement opnieuw door ons georganiseerd. Het 
draaiboek werd wederom tevoorschijn gehaald, op basis 
van de jarenlange ervaring vallen alle puzzelstukjes net 
zoals in voorgaande jaren 'just in time' bijna automatisch Zondag 11 maart, de feiten:
allemaal op hun plaats. - 106 inschrijvingen uit Nederland, Duitsland, België, 

Denemarken, Thailand, Engeland en Griekenland.
- Klassenindeling verdeeld over 12 stokhaar en 12 

langhaar.
- Keurmeesters: de heren Peter Nefs, Wilhelm Nordsieck 

en Wilfried Scheld.
- Namens het HB aanwezig: John Lijffijt, commissaris 

kynologie Nederland.
- Weersomstandigheden: voor de deelnemers met hun 

honden ideaal.
- Fotografen: Jack Amels en Robin Doorn (zie foto's 

www.dws-overdinkel.nl)
- Een kwalitatief goede catering.
- Mooie honden van een goede kwaliteit.
- Goede sportieve sfeer.
- Een echte promotie voor ons ras 'de Duitse herder'.

We spreken dan over een zeer goede voorbereiding, 
realisatie en uiteindelijke uitvoering van dit te organiseren 
evenement, door een super enthousiaste groep mensen 
van onze kringgroep (leden en bestuur). Uiteraard mogen 
we de hoofdsponsor Happy Dog, sponsors en 
adverteerders niet vergeten. Zonder hen is het financieel 
niet haalbaar om een dergelijk evenement te 
organiseren. Onze dank hiervoor! 

Jaarlijks hebben we een bovengemiddeld aantal 
inschrijvingen, bezoekers en een goede kwali-
teit/kwantiteit honden uit diverse landen, ook dit jaar was 
dit weer het geval, ondanks de zware concurrentie van 
een 'Zucht- und Nachwuchsschau' 100 km verderop in 

Tot slot: een geweldige dag waarbij een ieder met een Duitsland (Recklinghausen). Achteraf is het prettig 
tevreden en voldaan gevoel huiswaarts kon keren. We complimenten te mogen ontvangen van keurmeesters, 
willen u allen hartelijk bedanken voor uw prettige en exposanten en bezoekers over onze clubmatch. De 
sportieve aanwezigheid, we hopen u allen in 2013 Twentse gastvrijheid wordt alom geroemd. Een 
opnieuw bij DWS Overdinkel te mogen verwelkomen.bevestiging van het feit dat men graag naar Overdinkel 

Erik Doornkomt en in de toekomst blijft komen.
Namens kgp. Overdinkel

Provinciale Clubmatch Overijssel op 11 maart bij DWS Overdinkel

De keurmeesters vlnr. De heren: Lijffijt, 
Scheld, Nordsieck en Nefs

Gezellige drukte

Stralend voorjaarsweer
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Uitslag (eerste 4 klasseringen per klasse):

Stokhaar klassen 

Gebruikshondenklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
U1 Zett v Holtkämper Tor SchH3 Kkl1, WT 17-10-2009, SZ 2246108, Klaus Niedergassel, Halter Stefanie Schmidt-Kähler
U2 Vako van het Boombos, Ipo2, Kkl1, WT 03-08-2008, NHSB 2715100, J Loos, Oudenbosch 
U3 Quido van Noort AD BH SchH1 Kkl1, WT 29-06-2009, SZ 2244654, AWH Phoelich, Beuningen 
U4 Yoshyi vom Haus Dexel, IPO2, Kkl1, WT 02-11-2008, SZ 2229686, Rico Damhuis, Losser 

Gebruikshondenklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
U1 Doreen vom Holtkämper See Kkl1, WT 16-10-2009, SZ 2244714, Hermann Niedergassel & Böckenhüser Hanna 
U2 Vannesca vd Lentfert Hoeve Ipo2, Kkl1, WT 31-05-2008, NHSB 2707796, Jan Lentfert, Overdinkel & Ilona Sanders 
U3 Betty von den Maibuchen SchH1, WT 04-10-2010, SZ 2249320, Christiane Manfrast D-51645 Gummersbach 
U4 Tanja v. Harbaja Hof SchH1 Kkl1, WT 04-03-2007, NHSB 2646407, B Hartelman, Halle  

Jonge hondenklasse Reuen - Keurmeester P Nefs 
ZG1 Fargo vom Forsterland, WT 19-07-2010, SZ 2256367, B van Eldik, Dieren 
ZG2 Joerie von Hamyar, WT 15-06-201, NHSB 2799316, R Rossenally Gouda  
ZG3 Yo van Noort BH, SchH1, WT 23-03-2010, SZ 2253766, Edzard Müller & AWH Phoelich, Beuningen 
ZG4  Dax vom Schlackenberger Land, WT 07-04-2010, SZ 2251993, Willi Odinius, 

D-41836 Hückelhoven

Jonge hondenklasse Teven - Keurmeester P Nefs 
ZG1 Nala vom Twickelland, WT 25-08-2010, NHSB 2809511, H Doorn, Hengelo 
ZG2 Paula v Team Radsieksbeeke, WT 20-05-2010, SZ 2254040, Sonja Thielsch, D-

32689 Kalletal
ZG3 Nelly vom Haus Ka-Re, WT 09.07.2010, SZ 2256239, P Bucklitsch, D-54597 

Schlausenbach
G1 Arwen van Adelrik, WT 04-05-2010, NHSB 2793844, LAA Vos, Sittard 

Jeugdklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
ZG1 Yackpot v Holtkämper Hof, WT 23-01-2011, SZ 

2262354, Marloes Jannink, Enter 
ZG2 Timo vd Berkthoeve, WT 17-02-2011, NHSB 2477658, Ron Briegoos, Oud Beijerland 
ZG3 Xano vd Werther Mühle, WT 20-11-2010, SZ 2261803, Peter Dreiser, D-47551 Bitburg-

Hau 
ZG4 Vance von Hasenborn, WT 05-11-2010, SZ 2265763, Mark Scheffer&Toon de Wit, 

Bruggenum 

Jeugdklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
ZG1 Epona van Noort, WT 13-10-2011, SZ 2263858, Edzard Müller & AWH Phoelich, 

Beuningen 
ZG2 Queena vom Hühnegrab, WT 04-11-2010, SZ 2261469, Heinz Scheerer, D-56357 Geisig, 

Halter Gerd Verhesen
ZG3 Life v Pallas Athene, WT 03-03-2011, SZ 2265226, Yannick Maibüchen, D-51515 Kürten
ZG4 Queen von der Wiehenallee, WT 06-10-2010, SZ 2259983, Rose, Ruth, D-33775 

Versmold

Puberklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
VB1 Team Paka´s Cairo, WT 05-04-2011, SZ DK07227, 2011, U Hansen,Haderslev & E Christiansen, Agerskov DK
VB2 Team Paka´s Canon, WT 05-04-2011, SZ DK07226, 2011, Ulla Hansen, DK-6100 Haderslev, Halter Per Nielsen, DK-

Tarm
VB3 Meison v Winoh - WT 10-04-2011, SZ 2265618, Fritz Bonkhoff, Recklinghausen & Michael Arnolds, Halter Helga 

Liebscher
VB4 Yago v Harbaja Hof, WT 12-03-2011, NHSB 2829990, M van Heumen, Nistelrode 

Puberklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
VB1 Falke v.h. Boombos, WT 03-04-2011, NHSB 2833216, Simon Tak, Wouwse-Plantage 
VB2 Gypsi vom Rumbachtal, WT, SZ 2267793, Yannick Maibüchen, D51515 Kürten & Maria Karakasidis 
VB3 Halinka van Noort, WT 21-04-2011, SZ 2268475, Edzard Müller& AWH Phoelich, Halter J van Weelderen, Ewijk 
VB4 Gianna vom Externstein, WT 27-05-2011, SV 2268220, Youssef Sek & R.Rossenally, Gouda  

Yackpot v Holtkämper 
Hof   

Nala vom Twickelland    
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Vervolg uitslag

Puppyklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
VB1 Nobis vom Lärchenhain, WT 03-07-2011, SZ, Helmut Buß & E Brickwedde, D-49134 Wallenhorst 

Puppyklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
VB1  Osi vd Ostfriesischen Thingstätte, WT 05-07-2011, SZ 2269572, H Meinen & Horst Henkel & Horst Janssen
VB2 Tammy van Dan Alhedy's Hoeve, WT 18-08-2011, NHSB 2851277, AVG Middelkamp & T v Roekel Halter Annie 

Bergsma 
VB3 Rutha vom Klostermoor, WT 21-07-2011, SZ 2270085, Alfred Kathöver, D-48607 Ochtrup & Anita Oud 
VB4 Narnia vom Lärchenhain, WT 03-07-2011, SZ 2270629, H Buss, D-49163 Bohmte & Karin Bruns, D-26427 Dunum

Babyklasse Reuen - Keurmeester P Nefs 
VB1 Nano vd Maasbongerd, WT 15-09-2011, NHSB 2854136, Mark Scheffer, Bergstr24, 6082 AK Bruggenum 
VB2 Kimbo van Noort, WT 06-11-2011, Leo Lim, Tagbilaran City Philippijnen, Halter HD Looijschelder  

Babyklasse Teven - Keurmeester P. Nefs 
VB1 Skyla vom Holtkämper See, WT 15- 09-2011, SZ 2218587, Werner Thiel & Jorg Niedergassel, D-33699 Bielefeld
VB2 Ashley v.d. Lentfert Hoeve, WT 19-10-2011, NHSB 2857960, Jan Lentfert, Overdinkel & Karel Teunissen 
VB3 Naomi v.d. Maasbongerd, WT 15-09-2011, NHSB 2854138, Mark Scheffer, Bruggenum  

Lang stokhaar klassen

Gebruikshondenklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
U1 Dexter vom Fichtenschlag SchH3 Kkl1, WT 19-11-2008, SZ 2228501, Uta 

Horn, D-21398 Neetze
U2 Hook vom Luckhauser Kotten, WT 01-09-2008, SZ 2224021, Heinz Platacis, 

Halter Elvira Platacis, D-42279 Wuppertal 

Gebruikshondenklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
U1 Zyra aus Agrigento AD BH SchH1, WT 20-05-2009, SZ 2236849, S Thieme, 

D-01279 Dresden 

Jonge hondenklasse Reuen - Keurmeester P Nefs 
ZG1 Jordy vom Haus Berendorf, WT 14-07-2010, NHSB 2835239, Wilfried de 

Clippeleir, DE-4561 Hulst
ZG2 Cassius Team Agrigento, WT 27-08-2010, SZ 2257049, Jürgen Leethaus, D-

01737 Pohrsdorff 

Jonge hondenklasse Teven - Keurmeester P Nefs 
ZG1 Loena vom Mattenburcherland, WT 15-08-2010, NHSB 2806473, N 

Schouten-Koppenol, Schoonoord  

Jeugdklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
Zg1 Vrodo vom Pendler, WT 08-12-2010, NHSB 2262416, Karin van Dijk, Daarleveen

Jeugdklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
Zg1 Xora v.d. Werther Mühle, WT 20-11-2010, SZ 2261811, Hans Hillen, D-46459 Rees 

Puberklasse Reuen - Keurmeester W Scheld 
VB1 Tyson vom Aschbachtal, WT 20-04-2011, Jürgen Leethaus, D-01737 Pohrsdorf
VB2 Xentos vd Bärenschlucht, WT 02-04-2011, NHSB 2265626, G Damstra, Lekkum  

Puberklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
VB1 Hope v.d. Bonenburg, WT 21-05-2011, NHSB 2725423, Gerrie Haverkamp, Heerde  

Puppyklasse Teven - Keurmeester W Nordsieck 
Vb1 Este vom Haus Kaiser, WT 24-08-2011, SZ 2271331, Jürgen Leethaus, D-01737 

Pohrsdorf 

Babyklasse Reuen - Keurmeester P Nefs 
VB1 Gino vd Bonenburg, WT 26-09-2011, NHSB: 2855471, Marian Kwakkel, Terts 37, 

8265 SP Kampen 
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Vervolg uitslag

Beste teef Provincie Overijssel Beste reu Provincie Overijssel
Vanesca van de Lentfert Hoeve Yoschi von Haus Dexel
Eig. Ilona Sanders/Jan Lentfert Eig. Rico Damhuis

Mijn man Jack is op 13 maart jl. 50 jaar geworden. Natuurlijk hebben we een Abraham gemaakt in de trend van 
ons geliefde hondenras, de Duitse herder.
Jack is lid sinds 1997 van de VDH en traint bij kringgroep Helmond. Wij zijn in bezit van drie Duitse herders: Quleff 
van Huis van Sallandstreek, Quint vom Haus Lacherom en onze jongste aanwinst Kyra van Huis van 
Sallandstreek .

Jacqueline van Bogget



8

Na matige aanmeldingen van kringgroeppakwerkers in Een week voor het examen werd er een proefexamen 
spè, heeft Alphons er toch alles aan gedaan om deze afgenomen. Een spannende dag voor de jongens. 
cursus wel doorgang te laten vinden. De cursus werd Ondanks de spanningen kwam iedereen hier door heen!! 
gegeven door Wim van Wessel met assistentie van Clen Wat natuurlijk helemaal super is. En na weken hard 
Kogelman. weken brak op 11 februari de examendag aan bij 

kringgroep Hardenberg. Er was veel publiek aanwezig 
We zijn van start gegaan met vijf jongens, die er voor om de jongens te steunen. Het examen werd afgenomen 
wilden gaan. Acht  lessen hard werken aan techniek en door Wim van Wessel, Fred Meijer (petje af dat hij er bij 
conditie, dat was een hele opgave. Keer op keer de was!!) en Arie Veltman beoordeelde het opbouwen van de 
oefeningen weer herhalen. Niet alleen tijdens de cursus, jonge honden. Wedstrijdleider was Clen Kogelman.
maar ook tijdens de trainingen op de club. Waar de een al 
zijn tijd en energie erin stopte, dacht de ander er wel heel De dag begon met theorie en iedereen is hiervoor 
makkelijk over. Er waren jongens bij die al wel wat geslaagd met hele mooie cijfers. Ook de shuttle run test 
kenden, maar daarentegen waren er ook jongens bij die werd door elke kandidaat goed uitgelopen. Toen kon het 
van heel ver moesten komen, met name Reinoud. echte werk beginnen. Elke pakwerker moest een 1, 2 en 3 

hond draaien en daarna ook nog een onderdeel laten zien 
Er elke zaterdag weer staan was ook voor de geleiders en toelichten voor het opbouwen van een jonge hond. 
van de honden een opgave. Als je de hond inzet op zulke Behalve Frank heeft iedereen dit examen gehaald. Maar 
dagen, weet je dat dit voor de pakwerkers is en niet een ik ben ervan overtuigd dat, wanneer Frank er nog een jaar 
training voor jezelf. Het is ook voorgekomen dat enkele tegenaan gaat, hij volgend jaar met glans kan slagen.
pakwerkers maar één hond bij zich hadden. Dit is dan wel 
erg weinig en was ook niet de bedoeling. Al met al zijn deze acht lessen cursus voorbij gevlogen. 

Graag wil ik de kringgroepen nog bedanken voor hun 
Halverwege de cursus moesten de jongens weer flink natje en droogje tijdens deze cursus, was top geregeld 
gemotiveerd worden, waarbij Wim van Wessel en Hans allemaal! En natuurlijk ook een woord van dank voor de 
Hengelman de jongens even flink prikkelden. Er moest geleiders die elke keer hun honden weer ingezet hebben. 
echt een tandje bij gezet worden wilden ze het examen Maar vooral een bedankje aan Wim, Alphons, Hans en 
halen. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd en de mijzelf (haha) voor de inzet.
weken erna kon je zien dat het de goede kant op ging. Ik wens iedereen veel plezier in de hondensport en we 
Tijdens de laatste weken van de cursus stroomden er nog zien elkaar weer.
twee jongens in, waarvan één uiteindelijk niet aan het Clen Kogelman
examen deel kon nemen in verband met een blessure.

 Pakwerkcursus 2012
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Interland team WUSV 2012
Het hoofdbestuur heeft besloten om Dirk de Groot op Op voordracht van de CBA heeft het hoofdbestuur van de 
voordracht van de CBA wederom te benoemen als VDH besloten om Andre v Eekelen weer te benoemen als 
teambegeleider voor het Nederlandse team dat in teambegeleider voor het Nederlandse team dat dit jaar 
november de strijd weer aan zal gaan met onze mee zal doen aan de WUSV kampioenschappen in Steyr 
zuiderburen tijdens de interland België - Nederland. (Oostenrijk).
Deze wedstrijd zal dit jaar plaats vinden in België. Als assistent  zal wederom Fleuris Veth fungeren en 
We wensen Dirk de Groot veel succes en we verwachten Andre bijstaan waar nodig.
dat we weer inlopen op de Belgen! Wij wensen beide heren veel succes op het WUSV 

kampioenschap en hopen wederom op een plaats bij de 
top.

De CBA 

Begeleiding

In de nieuwsbrief van augustus 2009 stond ik met mijn twee 
Duitse herders. Graag wil ik vertellen wat ik in tussen tijd heb 
behaald en beleefd.

Ik schreef daarin dat mijn teefje Fiënna vd Maurishoek haar ScHII 
had behaald en mijn reu Jaquar had net zijn UV en VZH. 
Uiteraard ben ik door gaan trainen voor mijn ScHIII, dit heb ik 
behaald met prachtige punten, namelijk 96-88-93. 
Kort erna hebben wij IPO3 behaald en Sph1 met 94 punten! Iets 
om trots op te zijn, aangezien dit mijn eerste eigen teef is die ik 
helemaal zelf heb afgericht, met natuurlijk behulp van onze 
trainer Gerben Meijer, mijn oom/voorzitter Franky Koers en 
natuurlijk onze pakwerkers Feije Hof en Robert Lap! Ook is 
Fiënna inmiddels aangekeurd voor het leven, Kkl1 met een zeer 
mooi keurrapport. Mijn reu Jaquar heeft inmiddels zijn ScHII en 
binnenkort gaat hij voor keurklasse levensduur. Wij zijn weer 
lekker aan het trainen hiervoor.

Ook heb ik intussen nog een andere hond 
getraind, Jaya von Amur. Van de ervaring die ik 
heb opgedaan met mijn eigen honden had ik veel 
profijt. Je blijft sowieso leren en niet één hond is 
hetzelfde; dat maakt het afwisselend en houdt je 
scherp. Zo blijf ik wel steeds lekker bezig.
Ik zal nu lekker een stuk met Fiënna en Jaquar 
wandelen, want ze zitten alweer naast me met hun 
mooie grote koppen op mijn schoot.

Rachella Lap

 Mijn passie, de Duitse herder
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Beoordelingsdag bij kringgroep West-Brabant

Wilt U Uw hond eens laten beoordelen door een officiële 
keurmeester?
Dat kan, gratis, op de Dag van de Hond 2012 bij de 
beoordelingsdag van Kringgroep West-Brabant in 
Rucphen (N-Br).

Daarom vragen we U om tevoren in te schrijven en dat 
kan via de site: www.beoordelingsdag.nl 
De beoordelingen vinden plaats door een officiële 
keurmeester, een dierenarts en door ervaren en 
gediplomeerde africhters/instructeurs.

Plaats van handeling zal zijn de accommodatie van 
Duitse herder kringgroep West-Brabant aan de 
Baanvelden 16 te Rucphen (gemakkelijk bereikbaar 
vanaf de A58).

In beginsel is de Beoordelingsdag voorbehouden voor 
Duitse herdershonden (ongeacht leeftijd) maar bij 
voldoende ruimte kunnen ook andere rassen inschrijven.
De Beoordelingsdag 2012 bestaat uit 3 onderdelen:
A. Een beoordeling op uiterlijke gezondheids-

kenmerken.
B. Een beoordeling op werkaanleg en karakter.
C. Een beoordeling op bouw en gangwerk: de reguliere 

beoordeling zoals die bv ook gehouden wordt in 
aansluiting op de Kampioenschapsclubmatch van de 
VDH.

Belangstellenden mogen zelf weten aan welke 
beoordeling ze mee willen doen. Dat kan dus ook aan alle 
drie!
Na afloop krijgt men een lijst mee met de bevindingen en 
een certificaat van deelname.
De beoordelingen zijn dus geheel gratis, wel willen we 
graag van tevoren weten met welke hond u wilt 
deelnemen en welk dagdeel Uw voorkeur heeft. 

Datum: Zondag 20 mei 2012, van 10.00 u tot 16.00 u.

Bij grote belangstelling zal de keuring met een uur 
vervroegd worden.
Deze dag zullen er tevens geregeld diverse 
demonstraties verzorgd worden. In de kantine van de 
kringgroep kunt U tegen zeer schappelijke prijzen eten en 
drinken verkrijgen. Ook zal infomateriaal aanwezig zijn 
alsmede een stand voor hondenbenodigdheden, een 
hondentrimster maar ook materiaal om zelf –onder 
begeleiding- behendigheidsport mee te bedrijven.
Kortom, een interessante dag die we U van harte kunnen 
aanbevelen.

Meldt U aan via www.beoordelingsdag.nl .
Daar vindt U ook alle verdere informatie over deze dag!

 

2012 
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Wanneer u uw hond mee naar het buitenland wilt nemen, 
krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en 
regelgeving. Recent zijn de regels van enkele landen 
aangepast, hieronder een korte samenvatting van deze 
wijzigingen. Houd rekening met het volgende:

4 De dieren moeten in het bezit zijn van een Europees 
dierenpaspoort.

4 De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid 
(rabiës) tenminste 21 dagen voor de reis.

4 De dieren moeten geïdentificeerd zijn, sinds 3 juli 2011 
is alleen de chip toegestaan.

4 Wanneer u met meer dan vijf dieren reist, valt uw reis 
voor de wet- en regelgeving meestal onder de 
categorie 'commercieel verkeer'. In dat geval kunnen 
er andere regels gelden! (zie website licg.nl) Dieren jonger dan 3 maanden worden in uitzonde-

4 Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor ringsgevallen toegelaten. 
de meest recente regels contact op met de ambassade 4 Bijzonderheden:
van het gewenste land. De volgende dieren zijn verboden Noorwegen in te 

4 Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van voeren: Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa Inu, Dogo 
het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de Argentino, American Staffordshire Terrier, de 
regelgeving van ALLE landen waar u doorheen reist! Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een 

4 De regels bij genoemde landen gelden voor dieren kruising zijn van de hond met de wolf. Voor honden 
vanuit Nederland, voor dieren die vanuit andere waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande 
landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) rassen of kruisingen behoren, is een originele 
kunnen andere regels gelden. stamboom vereist om aan te tonen dat het niet een 

Voor de meeste landen binnen de EU gelden de hond van één van bovenstaande rassen, of een 
bovenstaande regels (paspoort, chip en rabiës vaccinatie kruising van (één van) bovenstaande rassen betreft 
minimaal 21 dagen voor vertrek). Echter voor een aantal (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Saarloos Wolfhond: 
landen waren er aanvullende eisen, deze zijn nu voor een zorg dat u stamboompapieren kunt tonen!).
deel veranderd. Uw hond of kat moet ontwormd worden (Praziquantel) 
 binnen 10 dagen voor invoer. Uw dierenarts tekent dit 
Noorwegen in het paspoort op, hierbij moet de datum en het 
Let op: Noorwegen is geen lid van de EU, de algemene gebruikte merk vermeld worden. Binnen 7 dagen na 
EU-regels gelden hier dus niet! aankomst in Noorwegen moet de wormenbehandeling 
4 Diersoorten: door een dierenarts herhaald worden. Reist u via 

Hond, kat, fret. Zweden en is de wormenbehandeling meer dan 10 
4 Verplichte inentingen: dagen geleden op het moment dat u de grens naar 

Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. Noorwegen over wilt, dan moet u binnen 2 dagen voor 
Deze moet plaatsvinden minimaal 21 dagen voor u de grens naar Noorwegen over gaat nog eens 
invoer. Na de eerste vaccinatie binnen het behandelen tegen wormen. Deze behandeling mag u 
vaccinatieschema opnieuw vaccineren zoals in de zelf uitvoeren, u dient daarbij een verklaring op te 
bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin. stellen.

4 Identificatie: Het dier moet minimaal 6 aaneengesloten maanden in 
Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits EU-/EVA- landen verbleven hebben. De Europese 
deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) 
gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie bestaat uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
wordt gegeven! Zwitserland. Indien uw dier niet minimaal 6 

4 EU dierenpaspoort: aaneengesloten maanden in EU-/EVA-landen is 
Verplicht. geweest, gelden er andere voorwaarden.

4 Dieren jonger dan 3 maanden: >>>

 Op reis met de hond



13

Zweden Er is een schriftelijke verklaring van de fokker dat het 
4 Diersoorten: jong tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek 

Hond, kat, fret. en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk 
4 Verplichte inentingen: besmet waren met hondsdolheid (Rabiës). 

Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De Het jonge dier is jonger dan 3 maanden op het moment 
eerste enting moet minstens 21 dagen voor invoer van import.
gegeven wordt. Daarna moet het dier binnen het Het jonge dier heeft een chip ter identificatie.
vaccinatieschema opnieuw ingeënt worden, zoals in Het jonge dier heeft een EU-paspoort.
de bijsluiter van de fabrikant van het vaccin Het jonge dier wordt direct vanuit het land van 
aangegeven wordt. herkomst geïmporteerd. Luchttransport mag 
Identificatie: plaatsvinden via een ander land, mits het dier binnen 
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de de internationale zone van het vliegveld blijft.
rabiësvaccinatie is gegeven. Het jonge dier hoeft niet gevaccineerd te worden tegen 
Indien het dier door de dierenarts al eerder hondsdolheid (rabiës).
gevaccineerd is tegen rabiës terwijl het nog niet Bijzonderheden:
gechipt was of de dierenarts heeft een rabiës- Behandeling tegen wormen met Praziquantel of 
vaccinatiecertificaat gezien van het betreffende dier, Epsiprantel tegen lintworm is alleen verplicht voor de 
dan kan de dierenarts een 'identity certificate' hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het 
schrijven. moment van aankomst in Finland moet de hond door 
EU dierenpaspoort: een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u 
Verplicht. mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en 
Dieren jonger dan 3 maanden: het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, 
Dieren jonger dan 3 maanden zijn niet toegestaan. ondertekenen en afstempelen!
Bijzonderheden:
Het dier moet de afgelopen 6 maanden in EU-landen of Verenigd Koninkrijk (Engeland, Noord-Ierland, 
in EVA- landen verbleven hebben. De Europese Schotland, Wales)
Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) Diersoorten:
bestaat uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Hond, kat, fret.
Zwitserland. Verplichte inentingen:

U moet alle originele papieren, inclusief het Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De 
vaccinatieboekje gekoppeld aan het identificatienummer eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek 
van het dier, bij u hebben. gegeven worden, daarna binnen het vaccinatie-
Dieren moeten aan de grens gemeld worden. schema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Finland Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de 

Diersoorten: rabiësvaccinatie is gegeven!!!
Hond, kat, fret. EU dierenpaspoort:
Verplichte inentingen: Verplicht.
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De Dieren jonger dan 3 maanden:
eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek Dieren jonger dan 3 maanden zijn niet toegestaan.
vaccineren, daarna binnen het vaccinatieschema Bijzonderheden:
opnieuw vaccineren. Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK: 
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila 
gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës). Brasi le i ro.  Let op, het gaat daarbi j  n iet  
Identificatie: noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om 
Verplichte chip. honden die op deze rassen lijken! 
EU dierenpaspoort: Een hond moet verplicht behandeld worden tegen 
Verplicht. wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 
Dieren jonger dan 3 maanden: dagen) voor het moment van aankomst in het VK moet 
Katten en honden jonger dan 3 maanden zijn de hond door een dierenarts behandeld worden tegen 
toegestaan wanneer u aan de volgende eisen voldoet: lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts 
Het jonge dier wordt rechtstreeks van de fokker naar de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het 
Finland geïmporteerd. paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! 

4

4

4

4

4

4
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Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt buitenland moet de hond zijn gevaccineerd voor 
wel zeer aangeraden. rabiës, meestal is deze vaccinatie 3 jaar geldig. 
Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort De titerbepaling op rabiës is komen te vervallen, 
ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te evenals de aantoonbare tekenbehandeling (voor het 
nemen, ter ondersteuning van de Rabiësvaccinatie. VK wel 'geadviseerd').
U mag dieren alleen importeren via de officiële Bij een aantal landen (o.a. het VK, Noorwegen en 
goedgekeurde transportroutes. Finland) moet de hond een aantal dagen voor 
Extra informatie: binnenkomst worden behandeld tegen lintworm. Deze 
Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het behandeling moet door een dierenarts worden gedaan 
invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts: en moet worden geregistreerd in het paspoort. Soms 
- laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al moet deze behandeling binnen 7 dagen in het land nog 

in het oude paspoort genoemd is) een keer herhaald worden (Noorwegen). Ook ditmaal 
- Eventuele bloedtest overnemen moet een dierenarts dit registreren in het paspoort.
- Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
- Oude paspoort hoekje afknippen Dierenkliniek Pietersberg
- Beide documenten meenemen T.a.v. H.O. Hoenderken

Pietersbergseweg 14
Samenvatting: 6862 BV Oosterbeek

Voor alle landen geldt dat de hond moet kunnen T: 026-3333730
worden geïdentificeerd door middel van een chip en in E: info@dierenkliniekpietersberg.nl 
het bezit moet zijn van een Europees dierenpaspoort.
Minimaal 21 dagen voor het vertrek naar het 

4
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Wat besproken is…. 
 
Het onderstaande is na afloop van de indoorwedstrijd op 11 maart 
2012 besproken. 
 
WUSV Agility 2012 
 
De WUSV zal plaatsvinden in de tennishal op sportpark Himmelberg 
te Thalfang Duitsland. Donderdag 15 november of vrijdag 16 
november worden er, per land, trainingstijden toegewezen om te 
trainen op tapijt. Vrijdag om 20.00 uur ’s avonds is de binnenkomst 
en de begroeting van de landen met aansluitend de loting. Op 
zaterdag 17 november begint om 9 uur de wedstrijd. Zowel op 
zaterdag als op zondag wordt er begonnen met een vast parcours 
en daarna 2 maal een jumping. Er zullen 2 keurmeesters zijn die 
kruislings gaan keuren Op de ene dag het vp en op de andere dag 
de jumping. Voor zover het er nu naar uitziet worden de regels van 
de Duitse kampioenschappen aangehouden als richtlijn.  
 

Maart 2012 – nr 2. 

Vergoeding van de VDH…. 
 
Door de VDH worden veel kosten vergoed. Er zijn vaste vergoedingen voor de 
kilometers vanaf Utrecht, de overnachting (die is al gereserveerd) voor de 
geleider en de dagvergoeding. Dit alles is niet van toepassing voor de reserve, 
dat vervalt op het moment dat de geleiders vertrekken naar de WUSV. 
Wat betaald wordt: 
 

- 3 huisjes voor 5 geleiders is al gereserveerd (vanaf maandag 12 
november tot en met maandagochtend 19 november) en de kosten komen 
ten laste van de VDH, er komen 2 geleiders in 1 huisje (is voor 4 
personen, 2 slaapkamers met 1 ervan waarschijnlijk een stapelbed en een 
woonkamer) op het park. Hierdoor is het mogelijk dat per geleider de 
echtgenoot, vriend of vriendin mee kan gaan (GEEN extra hond) zonder 
extra kosten hiervoor. Als het mogelijk is kan de 6e plaats opgevuld 
worden voor de reserve (die geen extra vergoeding krijgt). Verder een 
dagvergoeding vanaf woensdag, dus 6 dagen x 15 euro = 95 euro. Verder 
380 kilometer enkel = 760 km x 20 cent = 152 euro kilometervergoeding. 

De aanwezige startlicentiehouders waren tijdens het overleg allemaal van mening 
dat alles op alles moest worden gezet om de 6e plaats beschikbaar te houden 
voor de reserve. 
 

     In dit nummer: 
 Wat besproken is 
 Vergoeding VDH 
 Selectie regels Vademecum 
 Intrainen alle licentiehouders 
 Intrainen WUSV ploeg 
 Reglement WUSV 
 Impressie WK-hal 
 Opmerkingen welkom 
 Tussenstand selectie 
 Niet vergeten… 
 Contact 
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Intrainen voor alle startlicentiehouders op 28 april 2012…. 
 
De meeste hebben nooit op tapijt een wedstrijd gelopen. De werkgroep behendigheid 
stelt ter voorbereiding op de WK iedere startlicentiehouder (en lid van de VDH met een 
DH) in de gelegenheid om dit gratis eens te ervaren. De opzet is om 3 groepen te 
maken, de echte starters (die net wel/of niet klaar zijn maar al wel een startlicentie 
hebben) de overige starters (al een aantal wedstrijden gelopen of u-tjes hebben) en de 
open klasse. We zullen parcoursen in 3 gradaties neerzettenen hier kan (voor zover 
het er nu naar uitziet) onder leiding van je eigen instructeur, Ewoud en/of mij getraind 
worden. De uitnodiging is al verzonden. In de DIT hal gelden wel bijzondere regels, 
deze zijn meegezonden. 

De eerste punten 

zijn binnen… 

Selectie regels uit het Vademecum….  

De sluitingsdatum is nog niet bekend. Het is niet zeker dat het IBK mee zal tellen voor de 
selectie. Wij zijn aan het proberen de sluitingstermijn te laten zetten op half oktober. Het kan dus 
gevolgen hebben voor het aantal selectiewedstrijden van dit jaar. Telt het IBK niet mee dan 
wordt dat de eerste selectiewedstrijd voor het 2013. 
Samengevat zijn de regels met betrekking tot de selectie: 

- Minimaal 4 V.D.H. wedstrijden gelopen 
- Voldaan aan de voorwaarden voor de puntentelling van de Hond van het Jaar op het 

vast parcours en/of de jumping (dit kan voor de selectie alleen als men is geplaatst voor 
het dag klassement 

- Heeft meegedaan aan de verplichte wedstrijd (het provinciaal kampioenschap) 
- Is gerechtigd volgens Cyno om tijdens de WUSV uit te komen in de open klasse 
- Het hoogst aantal punten 
- Open klasse 
- Als extra toevoeging, na een vraag van Janet van Steenis, is besloten dat als er 

buitenlandse deelnemers zijn die vermeld staan in de uitslagenlijst, deze uit de lijst 
gefilterd worden voordat de punten worden toegekend van de Hond van het Jaar. Het 
vademecum zal voor volgend jaar op dit onderdeel worden aangepast. 

 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de VDH. 
De punten zullen worden bijgehouden door Ewoud en bij elke volgende wedstrijd zal de nieuwe 
stand bij het secretariaat hangen. Verder is besloten dat zodra de puntenlijst na een wedstrijd is 
aangepast aan de meest recente stand, deze zo snel mogelijk aan alle startlicentiehouders via 
de mail zal worden toegezonden. 

Intrainen voor de WUSV ploeg (inclusief reserve) op 27 oktober 2012…. 
 
De geselecteerden voor de WUSV Agility krijgen zaterdagmiddag 27 oktober van 
13.00 tot 16.00 uur de mogelijkheid om nogmaals te trainen op tapijt in de DIT hal. 
Tijdens die besloten training worden alle laatste gegevens uitgewisseld en afspraken 
gemaakt. 
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Reglement WUSV…. 
 
Definitief 

- Spt voor het vast parcours is 3,5 m/s 
- Spt voor de jumping 4 m/.s 

 
Een aantal regels die naar verwachting wel van toepassing zullen zijn bij de wedstrijd 

- De inschrijvingen staan nu (februari 2012), open voor de A1 klasse in plaats van 
minimaal A2  

- Optelling van fouten, weigeringen en gelopen parcourstijden, een D-tje is 200 
foutpunten en de maximale parcourstijd DIT WORDT NOG PRECIES UITGEZOCHT 

- Loopse teven worden in Duitsland toegestaan op een eigen kleedje 
- Beperkte tijd parcours verkennen (5 minuten) 

 
Gedragingen bij de start (vertaald uit de regels van de Duitse kampioenschappen 2011): 
Het team begeeft zich naar de start in beginstand. Na het startsignaal van de keurmeester wordt 
de hond afgelijnd en in de gewenste positie gebracht. Nu mag de hond nog maximaal 2 maal 
gecorrigeerd worden maar mag hierbij niet meer aangeraakt worden. Voor het innemen van de 
basispositie moet ieder trekken aan de huid uitblijven anders volgt een diskwalificatie. Wordt de 
hond door een stem commando van een derde in de startpositie gehouden volgt een 
diskwalificatie. 
Wel is het, met ingang van dit jaar in verband met wijzigingen in de FCI regels het ook mogelijk 
om met een vrij volgende hond (dus niet aangelijnd) naar de startpositie te gaan mits de hond 
onder appel staat. 
 
Verder worden de honden in Duitsland bij het verlaten van de ring als ze foutloos hebben gelopen 
gechipt, de verwachting is dat dit ook nu van toepassing zal zijn (en misschien worden wel alle 
honden elke keer gechipt). Tijdens het overleg is de afspraak gemaakt dat Janet van Steenis een 
chipreader mee zal nemen naar de training in de DIT hal zodat we allemaal in de gelegenheid zijn 
om ook dit te trainen. 
 
Vergeet niet dat de honden moeten zijn ingeënt voor het buitenland, tot 2 jaar geleden waren de 
geleiders verplicht bij elke wedstrijd ook de inentingspapieren in te leveren.  
Ook zal er, bijna zeker, wel een veterinaire keuring zijn de dag(en) voor de wedstrijd. 
Iedere hond die de grens over gaat heeft een Europees paspoort nodig. Per 2 juli 2011 is alleen 
een tatoeage niet meer toegestaan voor het reizen binnen de EU is een chip verplicht. Daarnaast 
moet je hond tegen rabiës zijn ingeënt. De geldigheidsduur wordt bepaald door het product wat de 
dierenarts gebruikt (Bijsluiter). De geldigheidsdatum moet duidelijk in het paspoort staan vermeld.  
Let op. Als je hond opnieuw laat inenten nadat de oude rabiësinenting is verlopen, mag je pas 21 
dagen na de inenting de grens over! 
 
 
Al vast vooruitlopend voor diegene die geselecteerd worden, vanaf de datum van bekendmaking 
van de geselecteerden voor de WUSV tot aan de WUSV kan er NIET meer worden deelgenomen 
aan andere wedstrijden (m.u.v. VDH wedstrijden) dan na overleg met de ploegleider en de 
werkgroep behendigheid. 
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Impressie WK wedstrijd hal….  
 
Met betrekking tot de hal waar de wedstrijd plaats zal vinden, kunnen er waarschijnlijk 
benches in de hal worden geplaatst.  
Bij de voorgaande wedstrijden was het zo dat in het midden het parcours was afgezet. Links 
en rechts stonden tafels en banken en aan de kant de benches. 
 
Om een globale indruk te krijgen van de hal:  
http://www.youtube.com/watch?v=oHkYs4cX61k 
http://www.youtube.com/watch?v=VxrrbW2Lg8c 
(deze filmpjes zijn van november 2011) 
 
 

  
Ruimte publiek, achter de afzetting baan…                   Presentatie teams… 
 

    
Presentatie van alle deelnemers…                                 Het SV-team 
 

  
De gebruikte muur…                                                       Plattegrond accommodatie.. 
 
 
Kijk voor de accommodatie op www.himmelberg.de, of bekijk onze 1e nieuwsbrief van Januari 2012 er 
nog een keer op na… 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oHkYs4cX61k
http://www.youtube.com/watch?v=VxrrbW2Lg8c
http://www.himmelberg.de/
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Opmerkingen welkom…. 
 
Jullie opmerkingen zijn welkom, vergeet niet het is voor ieder van ons de eerste keer 
dus, alles is nieuw. Hebben jullie vragen of opmerkingen de komende maanden, ook 
dan is er altijd de mogelijkheid om die te stellen. 
 
Verder is verteld dat de wedstrijd bij KG Sirius op 30 september niet door kan gaan. 
Streep deze datum nog niet door in je agenda, het kan zijn dat er iets anders 
(misschien wel een andere selectiewedstrijd op een andere locatie) voor in de plaats 
komt. Zodra er iets meer bekend is laten we jullie dat weten. 
 
 

Tussenstand van de selectie… 
 

 
* er is nog niets beslist, er zijn nog volop kansen voor de deelnemers die de eerste wedstrijd      
* hebben gemist. 

 

 
 
 
Niet vergeten…. 
 
Niet vergeten op tijd in te schrijven voor de volgende selectiewedstrijd. Deze is 
bij KG Kennemerland op zondag 15 april, dan zijn er weer punten te verdienen.  
Email: mailto:behendigheid@kringgroep-kennemerland.eu of ga naar de 
Website: http://www.kringgroep-kennemerland.eu/ 
 

mailto:behendigheid@kringgroep-kennemerland.eu
http://www.kringgroep-kennemerland.eu/
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Contact…. 
 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of heeft u 
suggesties voor onderwerpen die de aandacht verdienen. Laat 
het ons weten.  
Stuur een e-mail naar: amiddelkoop01@hetnet.nl of 
ben@vdh.nl 
 

De kleine lettertjes…. 
 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor VDH leden die de behendigheidsport beoefenen of hierbij betrokken zijn, 
komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de bestuurder belast met behendigheid binnen de VDH. Met 
deze nieuwsbrief willen wij als,  BH- werkgroep en WK ploegleider hoofdzakelijk informeren over de WK in 
2012. Omdat we ons in de nieuwsbrief moeten beperken tot de hoofdlijnen, kunt u er geen rechten aan 
ontlenen. 

Colofon…. 
Inhoud van deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door artikelen van Ben van Swaaij 
en/of Ada Middelkoop. Lay-out: Carla Donker. 

Sponsering…. 
 
 
Wij zoeken bedrijven klein en groot, afdelingen, kringgroepen en leden die de WK ploeg 
willen steunen hun doel te realiseren. Dit kan variëren van Euro's tot het sponsoren van 
een hal tijdens de voorbereidingsperiode in Nederland. We zullen sponsoren met 
reclame uitingen o.a. (logo's of foto's) tegemoet komen met plaatsing op de site t/m het 
maandblad. 
 

                                             
    




