
Ondanks een frisse ochtend, ging men met een goed
gevoel naar de speurvelden. Door de wat nattere
weersomstandigheden waren de velden nog niet ge-
maaid dit jaar, waardoor het gras wat hoger stond dan
normaal gebruikelijk. Dit maakte het voor de meeste
honden toch wel wat lastiger. Ondanks deze wat
moeilijkere omstandigheden werd er zeer goed tot
uitmuntend gespeurd. Marijke Pieper met Ulexa v.
Friedenspark behaalde 90 punten voor het IPO IIa.
Ada Rogier, inmiddels 81 jaar en toch nog volop actief
met haar teefje Toya v.d. Modderbeek behaalde 91
punten voor het IPO IIIa. Na afloop gaf ze aan dat ze
het wel zwaar vond, maar toch graag door wil gaan
met haar hondje. Misschien zit er in de toekomst zelfs
nog wel een speurhondenexamen in gaf ze na afloop
aan. Mario Driessen met Bali von Jabora behaalde
een verdienstelijke 94 punten voor IPO Ia Geert Hel-
sen echter behaalde mijn zijn bijna 9 jaar oude Bran-
ca v. Illiansheim de score van 97 punten voor IPO IIIa.
 
Naast deze 4 deelnemers aan het deelcertificaat
speuren waren er ook 2 deelnemers die voor het
volledige programma gingen. Lianne Kaspers behaal-
de op het onderdeel speuren 90 punten IPO III. Een
zeer mooi stukje speurwerk werd getoond door Shiwa
v. Eiserfeld van Annemarie Eijsvogels. Zij behaalde
100 punten voor haar IPO I spoor.
 
Na het speuren en een kleine pauze zijn we verder

gegaan met de VZH honden. Hier stonden 3 totaal
onervaren geleiders, met ook nog eens 3 onervaren
honden en 1 ervaren geleider met ook een jonge hond
klaar. Helaas door de spanningen en de onervaren-
heid zijn hier 2 combinaties niet geslaagd om het graag
gewenste VZH examen met goed gevolg af te leggen.
Zowel Lisbeth Janssen met Heicko v. Haus Jennifer
en Joep Klaasen jr. met Gozer v. Bischweier zullen
nog een keer voor dit examen op moeten. Voor de
volgend keer wensen we hun uiteraard veel succes.
Evert Zwarts met Esta v. Renix-Haus behaalde 44
punten en Frank Hubers met Orka aus Wiemlhausen
kwam zelfs tot 59 punten na een zeer mooi stukje
appel. Beiden slaagden daarna ook voor het B gedeel-
te.
 
Annemarie, met Shiwa draaide bij het appel gedeelte
een verdienstelijke 93 punten, waarbij de grootste
aftrek plaats vond door in sommige fasen de oefenin-
gen iets te snel af te werken. Ook haar voortdurende
gebrabbel met haar hondje kostte haar een enkel
puntje. Lianne met Denza draaide daarna 83 punten
appel, waarbij ze helaas al 10 punten kwijt was, omdat
haar teefje langzaam achter haar aansloop bij het
afliggen met afleiding. Al met al voor beide een zeer
verdienstelijk appel gedeelte Hierna volgde er voor de
2 honden het pakwerk. Annemarie met Shiwa kwam
hier met een zeer fraai stukje pakwerk en ging in alle
fase vol in aktie. Dit resulteerde na al het bijtwerk en
het zijtransport in een zeer verdienstelijke score van
97 punten met een Uitmuntend voor DZB. In totaal
slaagde zij met 290 punten voor IPO I. Helaas lukte
het Lianne met Denza niet om te slagen voor het
pakwerk, waardoor zij helaas het felbegeerde IPO III
niet heeft kunnen halen.
 
Ook wil ik nog een bedankje richten aan alle leden die
er voor gezorgd hebben dat het examen zijn doorgang
kon hebben. De spoorlegger Peter Jansen, die ’s
morgens toch maar de nodige meters door het hoge

Examen kgp Beuningen
Op zondag 06-05-2012 was er bij ons het voorjaars examen. Als keurmeester hadden we de hr. G. List
gevraagd om het keuren op zich te nemen, hetgeen hij met plezier ook heeft gedaan. In de aanloop
naar dit examen hadden we verschillende deelnemers, maar zoals gebruikelijk vallen er toch nog wel
een paar geleiders af. Zo begonnen we de ochtend met 10 geleiders. 4 honden waren aangemeld voor
het IPO I, II, III afdeling A. 4 honden voor het VZH en 2 honden voor het IPO I en III.
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gras moest lopen, de pakwerker Berny Knipmeier, de
mensen achter de bar, Gaby, Linda, Marijke, Joyce,
die ons van een prima lunch hebben voorzien en alle
bezoekers van een hapje en een drankje. Benno, die
ondanks dat het voor hem op dit moment wat lastiger
is om aanwezig te zijn, die het veld toch in een opti-
male conditie had. Verder iedereen die ik mogelijk
vergeten ben en die toch belangrijk zijn om een exa-
men (of evenement) te laten slagen. Voor een ieder
die geslaagd is nogmaals van harte gefeliciteerd. Voor
hen die gezakt zijn, zie het als een ervaring die je rijker
geworden bent en ga er de volgende keer weer voor.
 
A.Phoelich

Provinciale clubmatch kgp De Wâlden
Op zondag 8 april stond de provinciale clubmatch van Friesland gepland. Wat eerder in het jaar dan
we normaal gewend zijn. Er was gevraagd of we deze enigszins naar voren wilden schuiven, omdat
dit jaar de KCM al op 12 en 13 mei gepland staat.
Voor deze dag was het gelukt om een keurmeester te
bemachtigen die ook op de BSHS in Ulm dit jaar keurt,
namelijk Franz Peter Knaul. Verder waren Anja
Boonemmer en Günther Müller bereid gevonden om
te komen keuren. Helaas viel ondanks alle inspannin-
gen het aantal deelnemers wat tegen. Misschien nog
te vroeg in het seizoen en is men nog niet bezig met
de BSHS? In totaal waren er 66 honden gemeld. Over
het geheel gezien troffen we het aardig met het weer.
Droog, zo af en toe wel fris als de zon weg was. De
inschrijvingen waren redelijk verdeeld over de ver-
schillende klassen en er werd een sportieve strijd
gestreden.

Babyklasse teven 4-6 mnd 
1e VB Immer v Haus Tepferd
2e VB Nina v Roptahof
3e VB Nancy v Roptahof
Babyklasse teven 4-6 mnd LSH 
1e VB Inca v Rumbachtal
Babyklasse reuen 4-6 mnd 
1e VB Uran v Dan Adedys Hoeve
2e VB Ibadan v Haus Tepferd
3e VB Nathan v Haus Hagendoorn
4e VB Kimbo v Noort
Puppyklasse teven 6-9 mnd 
1e VB Shakira v Haus Nordblick
Puppyklasse teven 6-9 mnd LSH
1e VB Winnie v Haus Lacherom
Puppyklasse reuen 6-9 mnd 
1e VB Kojac v Nordhaus
2e VB Boris vd Torenhoeven
Puppyklasse reuen 6-9 mnd LSH 
1e VB Amadeus Macho v Heralmaborg
Puppyklasse teven 9-12 mnd 
1e VB Halinka v Noort
2e VB Raya v Maggenheim
3e VB Patou v Suentelstein
4e VB Wilma v Schloss Rügland
5e VB Peike v Suentelstein
Puppyklasse reuen 9-12 mnd 
1e VB Max v Roptahof
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2e VB Dino v Moorbeck
Jeugdklasse teven 9-18 mnd 
1e ZG Xendi v Clarco
2e ZG Xeena v Clarco
3e ZG Jackie vd Zomerdijkslanden
4e ZG Epona v Noort
5e ZG Katja v Bisschofsheim
6e ZG Belle v Ben Harten
7e ZG Quinti v Haus Nordblick
8e ZG Dalia v Noort
9e ZG Gaby vd Bommelswaard
10e ZG Witch v Santé's Home
11e ZG Xanto del Lupo Nero
Jeugdklasse reuen 9-18 mnd 
1e ZG Bax v Moorbeck
2e ZG Quenn v Haus Nordblick
Jeugdklasse reuen 9-18 mnd LSH 
1e ZG Xentos vd Bärenschlucht
Tussenklasse teven 18-24 mnd 
1e ZG Hester vd Zomerdijkslanden
2e ZG Vera v Haus Paris
3e ZG Carma v Liedehof
4e ZG Hanka v Bisschofsheim
5e ZG Cindy v Liedehof
6e ZG Fay v Bommelswaard
7e ZG Kessy v Trasidius
1e G Oriana vd Lane
Tussenklasse teven 18-24 mnd LSH
1e ZG Quabila v Haus Lacherom
2e ZG Loena v Mattenburcherland

3e ZG Faisal v Riedrunner
Tussenklasse reuen 18-24 mnd 
1e ZG Sokrates v 't Grootfehn
2e ZG Capone v Springberg
3e ZG Eiko v Holtkämper Tor
Gebruikshondenklasse teven va 24 mnd
1e U Wieke v Heralmaborg
2e U Esmee am Seeteich
3e U Raphaelle v Juerikstall
4e U Donja vd Albartshoeve
5e U Hera v Nordhaus
6e U Cindy v Roptahof
7e U Ussa v Suentelstein
8e U Pasha v Santé's Home
Gebruikshondenklasse reuen va 24 mnd 
1e U Bax vd Zomerdijkslanden
2e U Quido v Noort
3e U Onix v Santé's Home
4e U Torro vd Lentferthoeve
1e ZG Judge Kiridesja
 

PAK Friesland
Met een zeer bescheiden aantal van 6 deelnemers gaat het PAK / PKK van Friesland van start, waarbij
kringgroep Bolsward het grootste aandeel aan deelnemers levert. Eén van die deelnemers is Jackie
Cnossen met zijn reu Macho. Natuurlijk is dit duo al snel getipt voor de eerste plaats, maar het moet
toch altijd eerst nog even gebeuren.

De weg kwijt
Op weg naar de speurvelden zijn er een paar achter-
blijvers het spoor bijster door een wat vlotte voorrijder,
op de speurvelden zelf treft de hond van Jappie van
Dijk ook dit lot. Helaas zorgt deze dwaling ervoor dat
deze combinatie afgefloten wordt. Altijd een heel sneu
begin, zeker als je weet dat de hond het absoluut in
zijn mars heeft om mooi speurwerk te laten zien.
Zyba van Frans Wolfs speurt het eerste deel wel, maar
niet steeds even geconcentreerd en het laatste stuk
speurt ze met een hoge neus de combinatie verlaat

met 75 punten het veld, maar toch in ieder geval
voldoende om de strijd nog verder te strijden.
 
Zo gaat ie goed
Vervolgens is Jan Louwerens aan de beurt met Nash
en wat kan die speuren! Diep en geconcentreerd
speurend verdient hij zo 96 punten; daar kun je mee
thuis komen! Ifigenia van Egbert Koning heeft een
mindere dag en moet de wedstrijd beginnen met 72
punten. Dan is Sjacky Cnossen met Macho aan de
beurt en alle ogen zijn natuurlijk op hem gericht. Leuk
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voor de wedstrijd, ook deze combinatie krijgt 96
punten.
 
Blauw oog
De enige dappere van kringgroep de Wâlden die
meedoet is Dries met zijn Hodan. Zijn eerste wedstrijd,
maar we weten wat deze hond kan. Je moet het toch
eens gedaan hebben he? Vandaag begint het wat
lauw, Hodan loopt te grazen als een koe en is er met
de kop niet bij en lijkt niet helemaal fit. Af en toe kijkt
ze eens achterom naar haar baas, wellicht om hem te
verleiden tot iets leukers die dag. Ze komt rond, dat is
het dan, maar ze verdienen toch precies 70 punten c.
q. een blauw oog aldus keurmeester Ben Ekhart.
Hopelijk laat ze op de andere onderdelen wél zien wat
ze in haar mars heeft. De twee zullen echter nog een
tijd moeten wachten want Hodan is loops en dus
zullen ze de andere twee onderdelen als laatste
moeten afwerken. Dat houdt de spanning er wel in.
 
Met de baas mee
Sjacky Cnossen en Jappie van Dijk moeten in afdeling
B het spits afbijten en dat gaat niet zonder slag of stoot.
Terwijl Sjacky en Macho met het onderdeel volgen
bezig zijn en Jappie van Dijk zijn hond Diego net de
rug heeft toegekeerd voor het afliggen met afleiding,
steekt Diego even de gek met deze oefening: hij gaat
zitten, kijkt eens wat in het rond en naar zijn baas,
maar gaat gelukkig niet van zijn plaats om dan vervol-
gens toch maar weer te gaan liggen. Bij Sjacky en
Macho gaat ook niet alles van een leien dakje. Macho
wil met de zit oefening met zijn baas mee, die hem tot
2 x toe en met de nodige inwerking laat merken dat
dit echt de bedoeling niet is. De oefening als zodanig
is dan niet meer te beoordelen en dat hakt erin. De
hond moet soms vlotter doorzitten, komt wat scheef
aan de voet, maar het apporteren ziet er dan weer
zeer verzorgd uit. Een U voor apporteren vlakke grond
en voor het apporteren over de klim en ook over de
klimschutting een mooie ZG. Het vooruitzenden kent
dan weer wat hobbels want Macho moet zeker na 2
commando’s veel sneller af, waardoor de oefening
met een onvoldoende wordt beoordeeld. Hij houdt 80
punten over, evenals Jappie van Dijk die daarna aan
de beurt is om de rest van de appeloefeningen te
tonen. Na het afliggen met afleiding heeft hij blijkbaar
wat energie over want de hond is wat onrustig. De zit
oefening mag dan wel weer wat vlotter en bij de af

oefening blijft de hond helaas zitten. De hond lijkt de
zit en de af vandaag wat door elkaar te halen, want
na het apporteren moet de hond vlotter vooruit en gaat
dan eerst zitten in plaats van af te gaan. Hoe dan ook
krijgt Jappie eveneens 80 punten.
 
Moeder aan ’t werk
Dan zijn Egbert met Igifenia (een naam waar iedereen
z’n nek over breekt) en Jan Louwerens met zijn tem-
peramentvolle Nash aan de beurt. Igifenia die duidelijk
zichtbaar onlangs nog een nest pups ter wereld bracht,
moet vandaag aan het werk en dat doet ze netjes maar
mag met verloop van tijd wat vlotter blijven. Na de af
uit looppas moet ze wat drangvoller komen en met de
sta oefening wandelt ze nog wat met de baas mee
zodat ze voor deze oefeningen een voldoende krijgt.
Het apporteren verloopt heel redelijk al heeft ze voor
de klimsprong een extra commando nodig en zit ze
wat scheef aan de voet. Ook het vooruitsturen ziet er
goed uit en zo houden ze 85 punten over. Dat zou Jan
Louwerens met Nash niet gaan lukken bleek later.
Nash is druk, springt, blaft en moet meer op kniehoog-
te meelopen. Dit geldt ook voor de andere oefeningen.
Bij het apporteren over de haag biedt de hond het blok
iets te schielijk aan waardoor hij piepend tot stilstand
komt. Ook Nash heeft problemen met het vooruitstu-
ren want hij heeft 2x een commando nodig, loopt dan
toch nog even door en komt dan even later toch ook
weer even overeind. Voor deze oefening blijven er dan
eigenlijk geen punten over en voor het totaal 75
punten. Zonde als je bedenkt dat de hond geweldig
speurde. Frans Wolfs met Zyba laten zich beter zien.
Het mag allemaal wat drangvoller en hier en daar
vallen er wat punten weg maar met 1 puntje minder
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dan Egbert Koning doet hij het niet slecht op dit on-
derdeel.
De combinatie die na Frans de appeloefeningen doet
is een dummy en bestaat uit de onstuimige combina-
tie van onze voorzitter Jappie en zijn doldrieste Benta
die erg haar best doet maar nog even moet wachten
met het inschrijven voor een wedstrijd.
 
Foutje… weg illusie
Na een pauze is het tijd voor het laatste onderdeel en
ook voor Dries en Hodan om hun kunnen te tonen,
maar eerst zijn Sjacky en Macho weer aan zet. Tot nu
toe staat hij bovenaan. Zou het hem weer lukken om
op de hoogste plaats van het podium weer in te ne-
men? De strijd is nog niet gestreden want Jan met
Nash behaalde 5 punten minder tijdens het appel,
maar ook Nash kan een geweldig stuk pakwerk laten
zien!
Macho doet het prima en laat een mooi staaltje werk
zien en dat zijn we ook wel gewend van deze WUSV
deelnemer, maar zoals gezegd, het zijn geen robots.
Diego van Jappie van Dijk wordt beloond met 85
punten, Igifenia laat zich op dit onderdeel wat minder
goed zien dan tijdens het appel en krijgt er 81. Dan
komt Jan met zijn temperamentvolle Nash op het veld;
wat gaat hij presteren?? De spanning is er echter snel
af wanneer Nash tot 2x toe het 4e verstek niet wil
aannemen en door zijn baas aan de voet geroepen
wordt. Men ziet Jan denken…”Oh..sh..foutje. Ik mag
de hond niet aan de voet roepen maar had hem door
moeten sturen”. Te laat want hij wordt gediskwalifi-
ceerd. Dat doet pijn, maar Jan toont zich sportief. Het
nieuwe reglement is nog geen vanzelfsprekendheid
zo blijkt.
 
Twee ogen zo blauw
Na Frans Wolfs die met Zyba 83 punten haalt voor
afdeling C, is dan eindelijk onze clubgenoot Dries aan
de beurt om te laten zien wat Hodan kan. Helaas blijkt
op dit onderdeel dat de hond echt niet lekker in haar
zwarte vel zit. Het moet allemaal drangvoller, bij de
sta oefening gaat ze aan de wandel achter haar baas
aan, die verbaasd opkijkt wanneer hij Hodan al haast
voor zich ziet zitten. Daar wordt een mens niet blij van.
Nog minder blij wordt hij wanneer Hodan met het blok
om de springschutting heen komt. Dat doet ze normaal
niet, maar het blok lag te kort achter de schutting.
Overgooien zat er niet in, want Hodan was al van start
gegaan om het blok te halen. Kostbare punten. Bij het

apporteren over de klimschutting moet het ook
drangvoller en krachtiger, maar Hodan heeft het druk
met het schudden van haar kop en de jeuk in haar oor.
“Jeuk is erger dan pijn” aldus Ben Ekhart en houdt er
in zijn beoordeling wat rekening mee dat de hond hier
last van heeft. Om te gaan liggen na het vooruitsturen
heeft Hodan 2 commando’s nodig. Dat levert uitein-
delijk het tweede blauwe oog op en dus 70 punten.
 
Hodan de verschrikkelijke
Verschrikkelijk jammer dat de hond zich op afdeling A
en B niet goed liet zien, want ze ging nu toch even
lekker los. Geweldig bijtwerk, drangvolle inzet en een
verzameling van ZG en U kwalificaties zorgen ervoor
dat Dries toch nog een beetje blij kan zijn want de hond
is vandaag de beste in afdeling C met een mooie
uitmuntend en maar liefst 97 punten.
 
Drie keer is scheepsrecht, vier keer?
De strijd is gestreden en Bolsward is de winnende
kringgroep van dit PAK. Het PKK wordt voor de 4e
keer op rij met overmacht gewonnen door, ja eigenlijk
dachten we het al, Sjackie Cnossen. Zijn inzet en
sportiviteit wordt nog uitgebreid gememoreerd door
Nel Tjipjes.
Er is ook nog een beker voor de beste in afdeling A,
B en C. In overleg is besloten dat de beker voor de
beste hond in afdeling A naar Jan Louwerens gaat.
Een pleistertje op de wonde. Beste in afdeling B is
Egbert Koning en de beker voor afdeling C gaat dan
toch, jawel naar Dries met Hodan.
Pl-
st

Geleider Hond Afd.
A

Afd.
B

Afd.
C

Tot-
aal

1 Sjacky CnossenMacho v Haus
Silma

96 80 95 271
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PAK Groningen & Drenthe
Afgelopen zaterdag 21 april 2012 vond het gecombineerde PAK Groningen/Drenthe plaats bij de
kringgroep Bareveld. Keurmeester op deze dag was dhr. M. Dhooge. De pakwerkers waren dhr. T. van
Hiel (korte werk) en dhr. J. Visser (lange werk).

Aanvang was 8.30 uur, op dat moment leek het weer
mee te zitten. Een voorzichtig zonnetje kwam nog
tevoorschijn. Echter bij aankomst op het speurveld
veranderde het weer, het begon te regenen. Ondanks
dat werd er goed gepresteerd op het speurveld.
Bij terugkomst op het terrein van de vereniging werd
na een kop koffie en de bespreking van het speuren
al snel overgegaan naar afdeling B. Gelukkig verliep
dit onderdeel geheel droog en voorspoedig.

Na de lunchpauze kwam de afdeling C, ondanks het
slechte weer op dat moment werden er toch mooie
resultaten behaald door de deelnemers.
Ondanks de kleine groep die mee deed aan deze
wedstrijd was het een gezellige en sportieve dag met
veel publiek. Natuurlijk gaat dank uit naar de organi-
satie en de kringgroep Bareveld voor het beschikbaar
stellen van het terrein en de mooie speurvelden.
M. van der Weide
 

2 Frans Wolfs Zyba vh Schoonh-
eterland

75 84 83 242

3 Egbert KoningIgifenia v Ma-
Haczek

72 85 81 238

4 Dries vd GaliënHodan vd Monnik-
enhoeve

70 70 97 237

5 Jappie v Dijk Diego v Haus
Trivarba

10 80 85 -

6 Jan LouwerensNash v Hildernisse96 75 - -

 
Een mooie sportieve dag met onverwachte ontwikke-
lingen is ten einde.
Namens kringgroep de Wâlden,
Annette Vahlé
 

Geleider Hond Afd.
A

Afd.
B

Afd.
C

Totaal

Groningen:      
D. Muntinga Hinte Kiridesja 97 90 86 273
R. Meems Santha von Haus

Silma
95 82 94 271

F. de Groot Quinn-Bo van Mid-
den-Zeeland

78 85 91 254

Drenthe:      
G. Jipping Shadow vom Stoa-

refal
80 78 80 238

P. Sterken Cooper von Nean-
dertal

96 64 - 160
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PAK Gelderland
Veel nieuwe gezichten onder de deelnemers op de Gelderse Provinciale Kampioenschappen. Deze
werden gehouden op 21 en 22 april j.l. bij kr.gr. Nijmegen. Alles was, zoals gewoonlijk, bij kr.gr. Nij-
megen perfect geregeld, alleen de weersomstandigheden waren niet wat we gewend waren. Bart
Miggelbrink zou een schietgebedje doen, stond in het voorwoord, maar dat is hij voor de zondag
waarschijnlijk vergeten. Er stond een koude wind en ’s middags waren er buien. Er werd daarom ook
snel doorgewerkt zodat we niet lang in de regenbuien hoefden te staan. 

Er waren 19 van de 21 aangemelde deelnemers
aanwezig: 6 voor IPO 1, 1 voor IPO2 en 12 voor IPO3.
Zaterdags werd er gespeurd op weilanden met mooi
gras. De sporen waren uitgezet door Harrie ten Have
en Harrie kennende hebben deze sporen meestal heel
verschillende vormen. Peter van Heiningen en Johan
Peterse waren de leggers. Dat de omstandigheden
daar prima waren kwam wel tot uiting in de punten:
IPO 1 : 4x Uitm. waarvan 100 pnt. van Peter van de
Pol met zijn Ilko en 2 x G. De enige deelneemster voor
IPO 2, Ada Witteveen, een Uitm. met 97 pnt. en bij de
IPO 3 6x een U: Martin Immink 99, Jos ten Have 98,
Maurice Berger 98, Carla van Loon 97, Sjaak Tho-
massen 97, Toon Hop 96. Verder nog 3x ZG, 2x G,
en 1 Onv.
 
Dus zou het zondags nog best spannend kunnen
worden als alle honden zouden doen wat hun baasjes
van hen verwachten. Maar….dat was niet altijd het
geval. Bij de IPO 1 had Helga Vonk eigenlijk niet zo
goed gespeurd, maar zij zette een mooie B en C neer.
Daarentegen had Peter van de Pol 100 pnt. speuren
op het scorebord maar zijn appèl (80) was wat minder,
het manwerk (92)was daarentegen wel weer zeer
goed. En kwam hij op gelijke hoogte met nieuwkomer
Henk Mulder, die echter hoger scoorde in afd.C (94).
Zo zie je dat niets voorspelbaar is. Nog pijnlijker was
het voor Ingrid Jansen die zich samen met Gonneke

van Hal meldt bij km. Jos Beck voor afd.B. Haar hond
Hunter doet boos tegen de hond van Gonneke en wil
vechten. Zij zet hem weer aan de voet en meldt zich
verder aan, maar een tweede uitval van Hunter doet
de keurmeester besluiten dat zij met een disk van het
veld moet. Heel jammer dat dit gebeurt. Totaalscore:
3x ZG, 2x G en 1 disk.
Ada Witteveen, enigste deelnemer bij de IPO2 zette
ook mooie punten neer en bereikt een totaalscore van
276 pnt. Ook bij de IPO3 is alles nog open. Annema-
rie Eijsvogels spant de kroon bij afd. B met 95 pnt. en
ook Martin Immink en Frank Cornelissen laten met 93
pnt. een mooi stukje werk zien . Bandu van Toon Hop
is erg ondeugend met het afgeven van het blok maar
behaalt desondanks nog 92 pnt. Verder nog 5x G en
3x Vold.
 
Voor het manwerk van de 1e groep begint ligt Martin
al 7 pnt. voor en is met nog 90 pnt. voor afd. C en een
totaalscore van 282 pnt. bijna niet meer in te halen.
Voor de rest van deelnemers staat de strijd om de 2e
en 3e plaats nog open. Carla van Loon begint in de
1e groep met 185 pnt en scoort in afd.C 90 pnt. totaal
275 pnt. en Annemarie Eijsvogels behaalt 93 pnt. in
C en 274 pnt. totaal. In de 2e groep begint Jos ten
Have met 186 pnt . en behaalt met manwerk 91 pnt.
dus 277 pnt. en nestelt zich op de 2e plaats voor Carla
en Annemarie. Bij afd.C werd 8x ZG en 4x G gedraaid.
Totaalscore IPO 3: 7x ZG, 4x G en 1 Onv.
Afd. B werd gekeurd door Jos Beck en Afd.C door Bart
Miggelbrink, die Hans Hengelman verving. Deze
moest wegens droevige familieomstandigheden af-
zeggen. Het manwerk werd gedaan door Toon Hop
jr. voor de IPO 1 en 2-honden en Robert van Vliet en
Bob van der Steen voor de IPO 3-honden.
De beste kringgroep van Gelderland is voor 2012 Kr.
gr. Rivierengebied met 549 pnt. Op 3 pnt. gevolgd door
kr.gr. Oldebroek met 546 pnt. en derde werd kr.gr.
Maldenburch met 538 pnt.
Het PB van afd. Gelderland en met name de Comm.
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afr. Martin Potappel kan samen met kr.gr. Nijmegen
terugzien op een geslaagd kampioenschap met maar
1 Onv. en een disk op het hele evenement. Het is lang
geleden dat er zo weinig onvoldoendes waren. Hulde
aan alle deelnemers.
 
Het deelnemersveld is de laatste jaren erg gekrom-
pen, wat toch eigenlijk een beetje zorgelijk is, maar de
7 nieuwe gezichten bieden weer wat garantie voor de
PAK in de komende jaren. Hopen we maar.
Netty Prinsen.
 

PAK Zuid-Holland
Na weken van voorbereiding door een kleine groep vrijwilligers van Kringgroep Ridderkerk was het
28 en 29 april zover. Het Provinciaal Africhtings Kampioenschap Zuid-Holland 2012 voor Duitse her-
ders, dit jaar bij kringgroep Ridderkerk.

Op zaterdag 28 april was het onderdeel speuren ge-
pland in samenwerking met kringgroep Rivierenge-
bied te Druten. De spoorleggers hadden het weer voor
elkaar gekregen om voor elke hond en zijn geleider,
een gelijkwaardig spoor uit te lopen, iets wat gezien
de weer omstandigheden van de laatste dagen een
haast onmogelijke opgave moet zijn geweest. Het
geluk was daar met ons, regende het te Ridderkerk
bijna de hele morgen, in Druten was t weer prima, de
hele dag droog en ook zondag was t weer prima.
Tijdens het speuren zou al snel blijken dat het een
spannend weekend zou gaan worden er werden hoge
resultaten geboekt door de deelnemers onder toezicht
van keurmeester Jur Visser. Er werd 7 x uitmuntend,
7 x zeer goed, 2 x goed en 2 x voldoende gescoord.
De eerste drie plaatsen werden na dag een in gevuld
door, Hans de Bruin met Dax van de Jilles Hoeve 98
punten, Joeri Veth, de kampioen van 2011, met Onta
von Karthago 98 punten en Robbie de Jong met Glenn
vom Haus Valkenplatz met 97 punten.
 
Op zondag stonden de onderdelen B Appel en C
manwerk op het programma. Als keurmeester waren
aanwezig Ruud van Eck - Afd.B, Ben Ekhart - Afd.C.
Nadat de eerste 2 honden hun onderdeel hadden
afgewerkt begon keurmeester Ruud van Eck met de
woorden als we dit nivo de hele dag gaan beleven,
het een zeer hoogstaand evenement zal zijn. Iets wat

door het vele plubliek dan ook met luid applaus werd
ontvangen. Tijdens het verstrijken van de dag zagen
de keurmeesters en plubliek dat dit echt zo was. Er
werd 2 x uitmuntend, 3 x zeer goed en 11 x goed en
helaas 1 x onvoldoende voor appel gescoord.
 
Tijden het onderdeel man werk waren punten van ruim
in de 90 eerder regel dan uitzondering. Ook daar werd
3 x uitmuntend, 8 x zeer goed 6 x goed en 1 x onvol-
doende gescoord. Opvallend hierbij was Bea Lieder
met Cai van de Jilleshoeve (IPO1) welke bij onderdeel
C maar liefst 98 wisten te scoren. Joeri Veth met zijn
Onta hebben de beker sportief verdedigd, maar
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hebben met 4 pnt minder, deze moeten afstaan aan
Robbie de Jong met Glenn, met 289 pnt., die tijdens
de prijsuitreiking vertelde dat dit zijn eerste maal was
dat hij Provinciaal Kampioen is geworden.
 
Er werd de afgelopen dagen niet alleen gestreden om
een individuele klassering maar ook gestreden, om de
wissel bokaal beste kringgroep Zuid-Holland. Voor
deze beker zouden de twee beste honden per kring-
groep mee tellen. Deze werd terecht gewonnen door
Kringgroep De Oude Maas met 574 punten. Tweede
werd Kringgroep UDHV met 535 punten. We kunnen
met zijn allen weer terug kijken op een geslaagd
evenement, waarbij we de hondensport in alle facet-
ten, op het hoogste nivo hebben kunnen aanschou-
wen.
Hans in ’t veld
 
PAK Noord-Brabant
Ondanks koud en guur weer een prima sfeer. En koud en guur was het , maar gelukkig de goede or-
ganisatie, de verwarmde kantine en zeker de prettige sfeer konden toch grotendeels de kou wegnemen.

Met 26 deelnemers aan de start, konden we spreken
van een goede bezetting waarbij het jammer was dat
er niet wat meer IPO 1 en 2 honden hadden ingeschre-
ven. Jammer, want juist het PAK is toch een wedstrijd
waar ook voor deze categorie ruimte is. Maar met 23
IPO3 honden was het in die categorie natuurlijk een
levendige wedstrijd. Een heugelijk feit was dat er vele
nieuwe geleiders aan de start verschenen die voor het
eerst meededen aan dit PAK. Dat deze geleiders en
hun honden nog moeten groeien in de sport mag
duidelijk zijn maar toch waren de gemiddelde kwalifi-
caties over alle deelnemers een hoge kwalificatie
Goed. En dat geeft perspectief voor de toekomst.
 
Speuren
De speurvelden waren met het gemiddeld lang gras
niet “te moeilijk” hoewel de vele diepe trekker sporen
en toch ook redelijk veel kale plekken weer zorgden
dat er toch gewerkt moest worden. Nadeel van langer
gras is dan ook dat er weer wat voorwerpen worden
gemist. En dat zijn dan ook weer meteen 7 punten in
mindering. Maar de omstandigheden waren toch van
dien aard dat de sporen voor de geleiders meestal
zichtbaar waren. Zodat eigenlijk niemand in de pro-
blemen hoefde te komen. Met 1x 100 punten (Jan
Hamers - Kazan Ko en 3x 98 punten (Jan Hamers -

Ari) Anton bals en Frans van de Meerendonk) was hier
zeker spraken van top-kwalificaties.
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Appel
Bij het appel bleven de hogere kwalificaties buiten
bereik, meestal kwam dit toch wel door nog wat slordig
voorbrengen (ervaring?) En laten we eerlijk zijn er
wordt tegenwoordig nogal wat geëist. Je zou bijna
vergeten dat we met levende wezens te maken heb-
ben. Niet dat de keurmeester hieraan debet was, want
hij keurde zeker sportief maar ja de eisen liggen nu
eenmaal hoog en dat is sport. De toppers in het appel
waren hier: Jill van Keulen met 95, Frans van de
Merendonk met 93 en Ad vissers met 92 punten
 
Pakwerk
Afdeling C. Viel met enige uitzonderingen toch ook
wat tegen. Maar liefst 4 deelnemers hadden de pech
dat hun honden de pakwerker niet konden vinden wat
dus een diskwalificatie opleverde. Erg spijtig. Maar
ook over de gehele breedte van het deelnemersveld
werden er veel fouten gemaakt. Veelal toch door te
weinig ervaring enerzijds of honden die over hun “top”
waren anderzijds. Slecht vijf deelnemers behaalde de
kwalificatie zeer goed en dat is toch een wat magere
uitslag.

Debuut
Pakwerker Nick van den Broek maakte hier zijn debuut
op de eerste grote wedstrijd en het publiek was zeer
tevreden over zijn verrichtingen. Keurmeester Ruud
van Eck was het daar in grote lijnen mee eens maar
had toch nog wel wat verbeterpunten. Onze allrounder
Bob draaide soepel en overtuigend, maar ook hier
waren er nog kleine puntjes van aandacht. En natuur-
lijk zullen er altijd verbeterpunten zijn want ook onze
pakwerkers zijn (gelukkig) geen robots. Maar het is
ook de taak van de keurmeester om steeds deze
opmerkingen te maken want anders gaan foutjes,
fouten worden en dat willen we toch niet hebben.
Jammer dat Benjamin Telkamp maar voor drie honden
(1 en 2 honden) in het gareel kon komen. Maar volgend
jaar zal hij zoals gebruikelijk pakwerk draaien voor de
IPO 3 honden. En komt dan volop aan de bak.

Prestaties
De beste prestaties in de afdeling C werden geleverd
door: Ralph Sweebroek en L. Janssen ieder met 95-
punten, Jill van Keulen 93 punten en Ad Vissers en
Jan Hamers met 91 punten. Om ongeveer 17.00 uur
was de strijd gestreden en konden we de winnaars
feliciteren:
Kampioen van Brabant in de IPO 1-klasse werd:
L. Janssen met Jakobus von Haus Targa A 97, B 92,
C 95 totaal 284 punten
In de IPO 2 –klasse
M. Dingen met Prince v. Tiekerhook A 94, B 70, C 82
totaal 246 punten
Provinciaal africhtingskampioen 2012 van Noord-Bra-
bant
Jill van Keulen met Basta von Djipy’s Haus A 96, B95,
C 93 totaal 284punten.
 
Zoals al eerder gezegd was de organisatie prima,
gekenmerkt door een goede samenwerking vooraf en
tijdens de wedstrijd met het PB. Prima catering en
goede sfeer. Met dank voor de organisatie en de inzet
van de leden van kringgroep Schijndel e.o. Heeft
Brabant een goede start gemaakt voor het seizoen en
kijken we uit naar de volgende Brabantse ABC-wed-
strijden, waarvan de hart van Brabanttroffee de eerste
zal zijn.
 
Met dank aan alle deelnemers de keurmeesters en
zeker ook de sponsors. 
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PAK Limburg
Met een traan en een lach
Vele vrolijke dagen van voorbereidingen gingen aan het PAK vooraf en heeft het jonge bestuur en vele
clubleden hard gewerkt om het clubgebouw en het terrein in vorm te krijgen. De weerberichten
voorspelde weinig goeds. 

Al vroeg in de ochtend werden de deelnemers voor
de Limburgse Provinciale Kampioenschappen be-
groet. Onder het genot van een kop koffie werden eerst
even de formaliteiten geregeld en de deelnemers in
twee groepen gedeeld voor de opstart naar de speur-
velden. Er waren 12 aanmeldingen, echter door me-
dische omstandigheden van hun hond moesten 2
deelnemers zich afmelden. Tijdens het speuren
hadden zich de weergoden bedacht en veranderde de
grijsgrauwe ochtend in een warm en soms zelfs een
zonnige dag.Tegen 12.00 uur was het onderdeel
speuren ten einde en zag men dat de punten van het
speuren bij enkele deelnemers dicht bij elkaar lagen.
 
Naast alle sportiviteit was er ook een moment van
stilte, want 28 April 2012 had ook een droevige kant.
In de nacht van vrijdag op zaterdag was Bronsheim
lid Dhr. Math Jeurissen overleden. Math was een af-
richter van de oude generatie ,sinds 1983 was hij lid
van onze Kringgroep en kort erna nam Math het
Penningmeesterschap op zich en dit deed hij met alle
liefde voor de club. Voor deze inzet kreeg hij het lid
van verdiensten van de VDH. En nu was alles geregeld
dat Math Erelid werd van de vereniging, maar helaas
dit heeft niet zo mogen zijn. Samen met Louise en zijn
kleinzoon Glenn Jeurissen waren zij trouwe bezoe-
kers op de kringgroepen, en altijd op alle evenemen-
ten. Voor aanvang van het Appél hebben we dan ook
met zijn alle uit eerbetoon een minuut stilte in acht
genomen. Wij wensen dan ook namens Bestuur en
Leden van Kringgroep Bronsheim Louise en de Fami-
lie dan ook heel veel sterkte voor de toekomst.
 
Bij het appél lieten de deelnemers zien dat ze stevig
getraind hadden. Iedereen wilde de best zijn en zette
dan ook hun beste beentje voor. De keurmeester
beoordeeld streng en rechtvaardig en net als bij het
speuren lagen hier dan ook de punten dicht op elkaar.
Onderdeel C, het pakwerk zou dus gaan beslissen in
wie de winnaar van het PAK zou worden. De jonge
pakwerkers lieten een super manwerk zien. Soepel
en vol energie vingen zij de honden op. De druk was
hoog, spanningen liepen op. Hierdoor werden kleine

foutjes gemaakt die uiteindelijk lieten beslissen wie de
winner van het PAK werd. De winner van PAK 2012
is dan ook geworden HSV De Molenbron met Frank
Nijsten en Amor met 275 punten een mooi resultaat.
De 2de plaats was dan ook voor KG Noord Limburg
met Huub Willemsen en Hayley met 272 punten. De
3de plaats was voor KG Bronsheim met Sjef Widders-
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hoven en Louis von der Tannenweide met 271 punten.
En bij de IPO1 hondjes ging de eer naar R Hilgers met
Pele v/d Hornerhei met 273 punten ook een super
mooi resultaat.
 
En een speciale dank gaat uit naar de Voetbal vere-
niging BSV Limburgia die ons deze dag zo goed
hebben geholpen. Al met al mogen we naar een traan
en een lach toch spreken van een zeer geslaagde dag
en willen we dan ook een ieder bedanken die deze
dag, tot een geslaagde dag heeft gemaakt.
Secr ;Petra Widdershoven
KG Bronsheim

PAK Noord-Holland
Deze keer was de PAK Noord Holland 2012 bij kg de Coenstadt. Op zaterdag werd er gespeurd. Dit
gebeurde op de velden van Anton Tjipjes aan de A7in de nabijheid van Abbekerk. Keurmeester was
W.Spies en die werd bijgestaan door C.de Wit als wedstrijdleider, spooruitzetter P.Roodlieb en
spoorlegger H.Verhage.

Er werd in 3 groepen van 5 deelnemers gewerkt.
Helaas 3 deelnemers vonden daar hun waterloo,
ondanks de gesteldheid van de speurweiden. De
zondag beloofde spannend te worden met B en C!!!
Alhoewel het fris was in de vroege ochtend (voor de
honden natuurlijk lekker)kwam later het zonnetje erbij
en was het goed toeven op de Coenstadt. Het natje
droogje was super voor elkaar en er was heel veel
supporters aanwezig om zijn of haar idool aan te
moedigen!! Tot aan het einde bleef het spannend,
Steve Edery,Frans Hendriks, Corinne van Gijn en
Andre van Eekelen zaten elkaar dicht op de hielen.
Keurmeester B.Ekhart had het appel onder zijn hoede
met jawel een primeur op de Coenstadt een meiden-
groep!! Alles verliep vlot mede door de hulp van een

aantal mannen voor het neerzetten en weghalen van
de haag,schutting en verstekken. Het pakwerk werd
op een fijne en gelijke manier verzorgt door tw Patrick
de Beuse en Gerjan Verweij. De mannen hebben het
publiek een mooi stuk werk laten zien! De keurmees-
ter Wim van Dijk keurdehet pakwerk. Na2 dagen
mooie hondensport volgde de prijsuitreiking:
Nr1 - Andre van Eekelen met Kylath von der reiher-
wiese 97-93-95 tot.285
Nr2 - Corinne van Gijn metBranco v. arendshaus
98-93-93 tot. 284
Nr3 - Steve Edery met Arak v.d. Wiersdijk 97-91-88
tot.276
Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig en werd
er alweer vooruit gekeken en gesproken over de
volgende evenementen.
Met vriendelijke sportgroet,
Nel Tjipjes
Afd correspondent Noord Holland.
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PAK kgp Overijssel
Het PAK van Overijssel kende dit jaar een nieuw dieptepunt qua inschrijvingen. 2 IPO 1-honden en 12
IPO 3-honden, waarvan nog 2 afzeggingen. Een provincie met 12 kringgroepen moet eigenlijk meer
deelnemers kunnen leveren voor ons PAK. Dat er kringgroepen zijn die tijdens het PAK het eigen
belang belangrijker vinden dan het provinciale belang, en dus gewoon trainen, getuigt niet van enige
sportiviteit. Ondanks dat viel het bezoekers aantal over beide dagen zeker niet tegen.

Grote complimenten gaan naar kringgroep Raalte.
Met het 40 jarige bestaan van de kringgroep een ab-
soluut hoogtepunt. Met alle vrijwilligers, die er door
een perfecte organisatie een geweldig sportief evene-
ment van hebben weten te maken. Een geweldige
accommodatie met een perfecte tent, goede catering
en zeer schappelijke, betaalbare prijzen, alles tot in
details verzorgt. Het zal in de toekomst moeilijk wor-
den dit niveau te evenaren.
 
Het PB had er voor gekozen om deelname aan dit
PAK laagdrempelig te maken zodat iedereen er aan
mee had kunnen doen. Hierdoor waren de keurmees-
ters A: Toon van Ooirschot, B: Arie Stam, en C: Toine
Jonkers uitgenodigd. Deze hebben de sfeer en de
doelstelling perfect aangevoeld en op een geweldige
manier gekeurd zodat iedereen in zijn waarde werd
gelaten en heeft gekregen wat ze verdienden. Mijn
doelstelling is dat op een PAK pakwerkers uit de
provincie staan. Dit jaar was de eer aan Martijn Verkuil
(A pakwerker NBG) op IPO 3 kort en Clenny Kogelman
(wedstrijd pakwerker VDH) op IPO 3 lang. Deze jonge
pakwerkers, met veel perspectief voor de toekomst,
hebben heel sportief manwerk gedaan en de keur-
meester prima in staat gesteld om de honden goed te
kunnen beoordelen. Uiteraard danken wij Wim van
Wessel die de IPO 1 honden deed en reserve was op
IPO 3.
 
De titelstrijd bleef tot aan het einde spannend omdat
Andy van Dijk in het laatste koppel moest draaien.

Tinus Sellis had 3 x 95 punten gescoord. Andy moest
96 draaien om Tinus te verslaan. Uiteindelijk gaf Toine
hem 97 punten in afd. C zodat Andy weer provinciaal
kampioen was. Met de plaatsen 1, 2 en 3 (Andy, Tinus
en Aldwin) op het podium nam kringgroep IJsselmui-
den ook de Willem Lijster Bokaal weer mee naar huis.
Voor de totale uitslag kijk op: www.kringgroepraalte.
nl. Hopende dat er volgend jaar meer mensen mee
durven te doen en de organisatie weer zo perfect mag
zijn.
 
Alphons Beumer.
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100 jarig jubileum KNPV afd. Gelderland
Het 100 jarig bestaan van KNPV afd. Gelderland was natuurlijk aanleiding voor een feestje. Op zaterdag
19 mei werd dit gevierd met een aantal demo's en een feestavond in Didam.

Kringgroep Slingeland heeft al jaren goede vrienden
binnen de KNPV en wij vonden het dan ook een eer
dat we werden uitgenodigd om tijdens de vele demo's
van politiehonden, drugshonden, arrestatieteams e.d.
een demonstratie te mogen geven over ons IPO
programma. Een kleine drie kwartier hebben we ge-
bruikt om het een en ander te laten zien aan een groot
publiek van "kenners". Het was voor ons leuk om te

Een kleine impressie van het KCM 2012 te Leeuwarden
  

doen en een prima gelegenheid om onze Duitse
herder te laten zien in de KNPV wereld. Ook TV
Gelderland was aanwezig en bracht in het nieuwsbul-
letin 's avonds een verslag waarin ook onze honden
te zien waren. Via deze link is deze uitzending op te
vragen: http://www.omroepgelderland.nl/web/Program-
mas/TV/TV-Gelderland-Nieuws-4.htm?dbid=931&typ-
eofpage=73787
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Met verbazing heb ik in de nieuwsbrief van 6 novem-
ber 2011 (2011-16) het verslag gelezen van Gerard
Besselink over de gehouden aankeuring bij de kring-
groep Slingeland. Hij schrijft hier het volgende;
 
Een compliment aan de africhters want zij zijn degene
die overwegend in Nederland hun honden voorbren-
gen.
De hochzuchthonden worden veelal in Duitsland
aangekeurd.
Waarom? Zijn ze in Duitsland gemakkelijker en durven
ze het in Nederland niet aan? Ze zullen er ongetwijfeld
een goed argument voor hebben.
 
In de eerste plaats moeten we eens af van de termen
“werkhondenlijnen”en “hochzucht”. We zoeken in de
VDH naar gezonde, goed gebouwde honden met een
goed karakter. Genoemde termen geven de indruk dat
bij deze lijnen hieraan niet wordt voldaan. Absolute
onzin. Gelukkig zien steeds meer africhters het nut in
van de aankeuring. De honden hebben hierbij eerder

Het terrein van de Noordwesthoek ligt vlakbij de afslag
Zwolle Noord aan de A 28. Op het terrein van de
kringgroep bestaat de mogelijkheid om te overnachten
met een tent of caravan. Ook is er een camping in de
buurt op ongeveer 1 km afstand: www.campingagnie-
tenberg.nl
 
Wanneer u gebruik wilt maken om in te trainen bij de
Noordwesthoek, meld U zich van te voren dan even
bij Arie Veltman(0612738968). Op zondag 24 juni is

er tevens een intrainingsdag waar dan ook de pakwer-
kers aanwezig zullen zijn. Na het trainen wordt dan de
loting verricht.
 
KM speuren: Toon van Oirschot
KM appel: dhr. Gunther Diegel
KM manwerk: Toine Jonkers
Pakwerkers: Rick Huijberts (korte werk)
Bob v.d. Steen (afstandstellen)
Wim v Wessel (reserve)
 

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl

Klik hier voor de recente puppylijst
www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf

op clubmatches en examens laten zien over bepaalde
kwaliteiten te beschikken. Op de aankeuring komt ook
het sociale aspect aan de orde omdat de hond wordt
gewogen, gemeten en het gebit beoordeeld. Een
goede Duitse Herdershond doorstaat dit moeiteloos.
Waar haalt dhr. Besselink de wetenschap vandaan
dat bepaalde honden in Duitsland worden aangekeur-
d? Kan hij dit met cijfers onderbouwen? Uit onze
nieuwsbrieven lezen we heel iets anders. Natuurlijk
wordt er wel eens een hond in het buitenland aange-
keurd, zoals ook honden in het buitenland op examen
gaan en aan wedstrijden deelnemen. Nee, de uit-
spraak van dhr. Besselink zegt meer over hem dan
over de honden.
Jos de Gouw
 

Reactie nieuwsbrief 
 

Tweede preselectiewedstrijd te Zwolle
Voor de tweede Pre zijn we te gast in Zwolle, de stad van eredivisieclub PEC Zwolle, en wel bij VDH
Krgr Noordwesthoek, gelegen aan de Haersterveerweg 1 naast paardenmanege Haerst.

http://www.vdh.nl
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf

