
Provinciale Clubmatch te Wouwse Plantage
Op 3 juni werd de provinciale Clubmatch van de afdeling Noord Brabant gehouden bij kringgroep De
Plantage te Wouwse Plantage, gelegen nabij Roosendaal. Deze kringgroep heeft een ruime ervaring
in het organiseren van evenementen, waaronder clubmatches en zelfs Kampioensclubmatches.

Provinciaal Berstuur had dan ook het volste vertrou-
wen in de organisatie van het evenement. Het terrein
van de kringgroep is zo ruim dat er zowel de keuringen
als het parkeren er kunnen plaatsvinden. Bij een or-
ganisatie van een Kampioensclubmatch kan ook nog
een beroep worden gedaan op terrein van de buren.
Ook kan de voorzitter van de kringgroep, Simon Tak,
steunen op voldoende medewerkers, die ook de no-
dige ervaring hebben en weten hoe ze hun taken
moeten uitvoeren.
 
Druk op de organisatie
Maar ondanks alle ervaring zijn er zaken niet men niet
in de hand heeft, zoals het aantal inschrijvingen en
het weer. Helaas schrijven veel deelnemers pas laat
in en dat geeft druk op de organisatie. Soms is het te
begrijpen omdat exposanten zeker willen zijn dat hun
honden goed in conditie zijn. Maar de dinsdagavond
voor het evenement moet de kringgroep voor 24.00
uur de ingeschreven honden doorgeven aan de CBK,
maar dat wordt moeilijk als de inschrijving sluit op
datzelfde tijdstip. De laatste aangemelde hond kon
dan ook om 23.55 uur worden geboekt. Twee weken
vooraf waren er nog maar een 60 tal inschrijvingen en
er werd met spanning uitgezien naar het totale aantal.
Temeer omdat ook elders in ons land en ook in
Duitsland de aantallen teruglopen. Maar gelukkig kon
tenslotte de inschrijving worden afgesloten met 110
aangemelde honden. Dat was nog exclusief de hon-
den die al vooraf aangemeld waren voor een gratis
beoordeling.
 
Slecht gezinde weergoden 
Dan het tweede risico is het weer. Het weekend ervoor
waren er nog zomerse temperaturen gemeten en ook
tijdens de opbouw en inrichting van het terrein op
zaterdag was de temperatuur ideaal en liet de zon zich
regelmatig goed zien. Maar de weersverwachting zag
er niet best uit. Toen de dag van de clubmatch dan
ook aanbrak regende het pijpenstelen. De buien op
de geraadpleegde buienradar trokken slechts lang-
zaam naar het oosten, zodat het tot rond het middag-

uur duurde voor het droog werd. Later zou volgens
Meteo Consult blijken dat het even warm was als af-
gelopen 1e kerstdag en de koudste dag van de mete-
orologische zomer sinds 1975. Maar de exposanten
lieten zich niet afschrikken. Met regenkleding en pa-
raplu’s werden de ringen omzoomd. In de twee opge-
zette party tenten kon even geschuild worden en er
waren voldoende voorzieningen om ook de inwendige
mens te verzorgen. In een der tenten was ook een
terrasverwarmer gezet zodat sommigen even weer op
temperatuur konden komen. Tijdens de middag keu-
ringen was het overwegend droog, maar het vochtige
veld was toch vooral in de hoeken wat glad geworden,
waardoor enkele voorbrengers tegen de grond smak-
ten. Voor twee honden moest een vervangende
voorbrenger worden gezocht omdat de eerste de strijd
moest staken.

Weinig absenten
Op het terrein was een grote ring voor de eindkeurin-
gen en twee kleinere ringen voor de standkeuringen
en later het beoordelen van de liefhebbers. Er waren
goede flinke tenten door de sponsor beschikbaar
gesteld voor de keurmeester, schrijfsters en ring-
meesters. Als keurmeester waren uitgenodigd onze
streekgenoot Peter Nefs en de SV keurmeesters Chr.
Ludwig en W. Nordsieck. Verder kon in de ringen een
beroep worden gedaan op de echtparen Van Rijt,
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Verhey en Sesink om als schrijfster en ringmeester te
fungeren. Het lag in de bedoeling om ook rond de
middag door te gaan met keuren en om beurten te
eten, zodat de exposanten weer op tijd konden ver-
trekken. Maar als het weer niet meewerkt, geeft dat
toch enige vertraging. Maar rond 17.00 uur kon het
evenement worden afgesloten, een uur laten dan
gepland. Alle eindkeuringen waren in een ring, zodat
exposanten geen probleem hadden met het gelijktijdig
aflopen van de ingeschreven honden. Gelukkig waren
er weinig absenten. Van de 110 ingeschreven honden
waren er 97 aanwezig wat neerkomt op ruim 88%.
Enkele honden waren ingeschreven doch afgemeld
en ook betaald. Het is jammer dat sommigen zich niet
afmelden en dat de organisatie er dan weer achter-
heen moet om het verschuldigde inschrijfgeld alsnog
te kunnen innen.
 
Erg tevreden
De keurmeesters waren erg tevreden over de organi-
satie evenals een goed vertegenwoordigd hoofdbe-
stuur. De gebruikshondenklasse reuen werd als beste
klasse van de dag gezien. Het is jammer dat op de
clubmatches weinig Langstokharige honden worden
ingeschreven. Deze klassen geven extra werk en
kosten voor een organisatie omdat ook voor die en-
kele honden prijzen beschikbaar moeten zijn. Ook
voor de bezitters kan het nooit de juiste voldoening
zijn omdat het competitie element veelal ontbreekt.

Een geslaagd evenement
Ondanks het tegenvallende weer kan terug worden
gezien op een geslaagd evenement mede dank zij de
medewerking van allen die deze dag aanwezig waren.

Het is jammer dat zo weinig leden van omliggende
kringgroepen de weg naar dit evenement hebben
weten te vinden. De volledige uitslag is te vinden op
de site van kringgroep De Plantage www.vdhdeplan-
tage.nl.
Jos de Gouw.

De uitslagen waren als volgt;
Baby klasse reuen (3 tot 6 maanden) 
Keurmeester Peter Nefs.
1 VB Logo av Rostadgarten
2 VB Lyass v.d Tempelhoeve
Langstokhaar;
1 VB Adol von Loosbroekerhaus
 
Baby klasse teven (3 tot 6 maanden) 
Keurmeester Peter Nefs.
1 VB Zazu von Loosbroekerhaus
2 VB Lily von Haus Trendy
Langstokhaar;
1 VB Lois van de Tempelhoeve.
2 VB Orissa von der Freiheit Westerholt
 
Puppyklasse reuen (6 tot 9 maanden)
Keurmeester Christoph Ludwig.
1 VB Kheops Mont D “Osiris
2 VB Bronco vom Haus Rocka
Langstokhaar;
1 VB Jacob van Noort
2 B Pitt Diesel von Holtkamper Tor.
 
Puppyklasse teven (6 tot 9 maanden) 
Keurmeester Wilhelm Nordsieck.
1 VB Naomi v.d. Maasbongerd
2 VB Ussa von Dan Alhedy’s Hoeve
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Langstokhaar;
1 VB Ilba van het Boombos.

Puberklasse teven (9 tot 12 maanden)
Keurmeester Wilhelm Nordsieck.
1 VB Geisha am Seeteich
2 VB Xera von Loosbroekerhaus
3 VB Kessy vom Tamaraspitze
Langstokhaar; 
1 VB Indy van de Tempelhoeve.

 
Jeugdklasse reuen (9 tot 18 maanden.)
Keurmeester Christoph Ludwig.
1 ZG Noell v. Lurebi
2 ZG Figo van het Boombos
3 ZG Erik van Noort
Langstokhaar;
1 ZG Prins-Xentos von der Barenslucht
 
Jeugdklasse teven (9 tot 18 maanden)
Keurmeester Christoph Ludwig.
1 ZG Daila van Noort
2 ZG Falke van het Boombos
3 ZG Ellis v.d. Modderbeek.
Langstokhaar;
1 ZG Jannah vom Estherlager
 
Jongehondenklasse reuen (18 tot 24 maanden)
Keurmeester Peter Nefs.
1 ZG Walnut von Haus Klebach
2 ZG Yango von Haus Paris
3 ZG Umbro van Barendika
Langstokhaar;
1 ZG Ice vom Heerbusch
2 ZG Chivas van het Boombos
 
Jonge hondenklasse teven (18 tot 24 maanden)
Keurmeester Peter Nefs.
1 ZG Judy von Santamar
2 ZG Chiva van het Boombos
3ZG Jaska Mont D”Osiris
Langstokhaar:
1 ZG Jenny vom Santamar
1 ZG Ashanti von Kongnirundara
 
Openklasse reuen (15 tot 72 maanden)

Keurmeester Christoph Ludwig
1 ZG Baico vom Grauen Rebell.
2 G Harmin von Badomar
Langstokhaar;
1 ZG Cato Ustinov van de Ybajo Hoeve
2 ZG Tyras van het Boombos

Openklasse teven (15 tot 72 maanden)
Keurmeester Wilhelm Nordsieck.
1 ZG Blitz van de Tempelhoeve
2 ZG Kimi van de Berkthoeve
Langstokhaar;
1 ZG Gaya van Huize Bardusa.
 
Gebruikshondenklasse teven (vanaf 24 maanden)
Keurmeester Wilhelm Nordsieck.
1 U Opal van de Ybajo Hoeve
2 U Kaleya von Amur
3 U Escada am Seetech
4 U Lucca van het Spienolahof
5 U Santana van Barendika
6 U Iza vom Estherlager
 
Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 24 maanden)
Keurmeester Christoph Ludwig
1 U Gaucho vom Estherlager
2 U Giro av Rostadgarden
3 U Bunker de la Presqu’ile Guerandaise
4 U Antwan van het Boombos
5 U Vako van het Boombos
6 U Deros von Dan Alheydy’s Hoeve
7 U Kondor van het Boombos
8 U Qutro van het Boombos
9 U Iggor vom Haus Santo.
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FGK de Wiers 28 mei 2012
Een geslaagde dag. De inschrijvingen voor de FGK in Limburg liep niet storm. Men dacht zelfs dat
men dispensatie moest aanvragen voor het aantal honden die zouden deelnemen aan het FGK Geluk-
kig kwamen er de laatste week nog diverse inschrijvingen bij en kwam men uit op het aantal inschrij-
vingen van 13.

Helaas: Na de intrainingen moesten 2 honden en
geleiders zich terug trekken. 28 mei startte dus met
11 nog deelnemende honden. Het weer was optima
forma en alles zat mee. De Wiers had er dan ook alles
aan gedaan om het de gasten aan niets te laten ont-
breken en ook voor de keurmeester en zijn team was
alles in gereedheid gebracht om een mooie keuring
neer te zetten. Keurmeester L. Nizet keurde die dag
de aangemelde honden. Het pakwerk werd verzorgd
door R.v. Vliet.
 
Herkeuring reuen: Aangekeurd voor keurfok op
levensduur.
1 J.H. mennen met Mailo v. Hühnengrab
    Eigenaar: J.H. Mennen
2 Sjef Schaeken met Baggio v. Haus Madds
    Eigenaar: G.F. Tirapani

Nieuwkeuring reuen: Aangekeurd voor de periode
2013-2014
1 R.C. P. Hilgers met Pele v.d. Hornerhei
    Eigenaar: R.C.P. Hilgers
2 W. Paar met Nol v. Dörequelle
    Eigenaar: W. Paar
3 T. Görtz- v. Knippenberg met Dion v. Lepperhof
    Eigenaar: T. Görtz- v. Knippenberg

Herkeuring teven: Aangekeurd voor keurfok op
levensduur:
1 O. Ihrens met Goldy aus Famke’s Zauberwald
    Eigenaar: O. Ihrens
2 T. Wilhelmus met Suze v.h. Hornmeer
    Eigenaar: T. Wilhelmus
3 H. Daniels met Ginna v. Giliannes
    Eigenaar H. Daniels
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Nieuwkeuring teven: Aangekeurd voor de periode
2013-2014
1 H. Willemsen met Baska v. Casino Hof
    Eigenaar: H. Willemsen.
2 L.M. Dörenberg met Elke v. the Seven Bridges Road
    Eigenaar: L.M. Dörenberg
3 Y. Hassing met Nadja v. Tiekerhook
    Eigenaar: K. Hassing
 

Afgemeld: 
1 Lana v. Sante’s Home
    Eigenaar: S. Teer
2 Jawa v. Pendler
    Eigenaar: R. Rossenaly

FGK Gelderland
Op zaterdag 19 Mei 2012 was er weer de jaarlijkse FGK van de provincie Gelderland bij kringgroep De
Trouwe Vriend in Klarenbeek. Dit jaar konden we gelukkig weer rekenen op voldoende inschrijvingen
om de FGK doorgang te laten vinden.

Goed geregeld
Kringgroep D.T.V. die alweer de 36e FGK organiseer-
de had alles weer tot in de puntjes geregeld, zo was
er voldoende tijd beschikbaar gesteld aan de geleiders
om met hun hond te komen intrainen op de pakwerker
W. van Wessel. De zaterdag begon met mooi weer en
dit zou de hele dag aanhouden, niet te warm zodat de
honden hier zeker geen last van hadden maar warm
genoeg om het publiek wat in een redelijk aantal was
komen kijken van een mooi zonnetje te voorzien.
 

Reuen eerst
Om 10.00 uur werd er begonnen met de Reuen, eerst
eventjes in de ring om de keurmeester een eerste
indruk te geven en om te controleren of de gebitten
en teeltballen allemaal in orde waren.
Toen werd er begonnen met het manwerk, afgespro-
ken was om de Reuen achter elkaar af te werken
omdat er enkele loopse teven waren gemeld en dat
we geen onnodig tijdsverlies wilden oplopen.
Alle vier de Reuen kwamen keurig door de keuring
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heen. Daarna waren de teven aan de beurt, ook hier
weer eerst allemaal in de ring voor de eerste indrukken
van de keurmeester en het tonen van de gebitten,
kleine opmerking van de keurmeester was dat het
tonen van de gebitten wel verbeterd was ten opzichte
van andere jaren ( de honden hielden zich over het
algemeen erg rustig dit keer ), maar een enkeling
kreeg toch wel de opmerking om hier wat meer aan-
dacht voor aan te besteden.
 
Verbetering
Ook alle 8 de teven kwamen keurig door de keuring
heen en wat opviel was dat er toch heel wat verbete-
ring te zien was aan de anatomie van de honden die
voor het overgrote deel uit zgn. werklijnen gefokt zijn.
Volgens de Heer Nizet kwam een aantal teven toch
zeker voor keurklasse 1 in aanmerking als dit nog
gehanteerd zou worden. Het aantal ingeschreven
honden kwam dit jaar op 13 en 1 teef werd afgemeld
zodat we met 12 honden een mooie keuringsdag
achter de rug hadden.
 
Opmerkelijk
Het keurverslag van dhr. Nizet lezend, kwam het beeld
naar voren van een behoorlijke kwaliteit honden die
een hoogwaardig aan de top staand stukje pakwerk
hadden laten zien en ook de karakters gaven het beeld
dat graag gezien wordt: goed handelbare en sociale

honden die ook prima in de hand van de geleiders
stonden. Het was dan ook opmerkelijk dat alle honden
voor de DZB uitgesproken kregen. De Heer Nizet,
onze pakwerker Dhr Wessel en niet te vergeten onze
schrijfster mevr. Melze wil ik nogmaals hartelijk dan-
ken voor hun inzet en de fijne samenwerking. Kring-
groep D.T.V. heeft wederom laten zien dat ze door
zeer veel ervaring een dergelijk evenement goed
kunnen organiseren. Onze dank is dan ook groot dat
zij dit wederom op zich genomen hebben.

Kritische noot
Is er dan helemaal geen kritische noot zult u misschien
denken? Jazeker die is er wel. Tijdens de voorberei-
ding werd ik geconfronteerd met een schrijven van de
CBK aan het secretariaat van de kringgroep in ver-
band met de gebruikte inschrijfformulieren; deze
waren niet correct en men diende maar eventjes de
nieuwe inschrijfformulieren te downloaden en op-
nieuw in te vullen. Op mijn reactie in de vorm van een
excuus en de toezegging om de “omissie” te herstel-
len, maar de opmerking dat ook ik niet op de hoogte
was van nieuwe inschrijfformulieren kreeg ik geen
respons. Ook op mijn uitnodiging naar de CBK om dit
keer wel eens een afvaardiging te sturen kreeg ik geen
reactie. Een beetje jammer vind ik dit wel.
Peter van Heiningen
Commissaris kynologie
Afd, Gelderland

Nr. Naam hond OUD NIEUW Keurklasse Stokhaar
1 Harco vh Volgerland X  Voor het leven X
2 Derrik v Haus Valkenplatz X  Voor het leven X
3 Gringo v Haus Lenox X  Voor het leven X
4 Xando vd Moezenbulte  X 2013 / 2014 X
5 Boyogi Fenno X  Voor het leven X
6 Blitz X  Voor het leven X
7 Mira v Trumelo X  Voor het leven X
8 Boyka Polsmaten X  Voor het leven X
9 Anouk Oet de Poeterie  X 2013 / 2014 X
10 Shari v Sallandbloed  X 2013 / 2014 X
11 Nadja v Tiekerhook  X Afgemeld  
12 Dina v Tiekerhook  X 2013 / 2014 X
13 Aggi v Bofra  X 2013 / 2014 X
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Dag van de Hond 2012
Topdag voor honden en bazen ! Onlangs was er de jaarlijkse Dag van de Hond. In de regio West-Bra-
bant greep de gelijknamige VDH-kringgroep, deze dag aan om haar Beoordelingsdag te houden. 

Op een speciale website werd er informatie geplaatst
over inhoud en opzet en kon men zich digitaal aan-
melden. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Er
bleek duidelijk behoefte te zijn om de huishond eens
uitgebreid te laten beoordelen c.q. deel te laten nemen
aan activiteiten op het terrein van de kringgroep. Een
kleine week vóór het evenement werd de inschrijving
gesloten daar er geen beoordelingsruimte meer over
was. De deelnemers konden met welwillende mede-
werking van Skidôme Rucphen hun auto aldaar kwijt
en vandaar was het maar even lopen naar het fraai
gelegen kringgroepterrein. Ook daar werd een ieder
netjes opgevangen en kon men beoordelingslijsten
verkrijgen waarmee men achtereenvolgens langs de
verschillende beoordelaars kon gaan.

Check up
Allereerst was daar dierenarts Stijn v. Gils van Die-
renhospitaal Visdonk die de viervoeters onderwierp
aan een uitgebreide lichamelijke check-up. Hij kon
diverse adviezen verstrekken en de eigenaars een
beoordelingslijst ingevuld meegeven. Vervolgens was
er de mogelijkheid om de hond te laten bekijken op
Werkaanleg en karakter. Twee beoordelingsteams
stonden klaar onder leiding van Linda Voogdt en Frans
Brakxhhoofde . Ook zij verstrekten adviezen en vulden
de lijsten in. Tenslotte kon men een beoordeling ver-
krijgen op Bouw en gangwerk. Keurmeester Peter
Nefs, bijgestaan voor de Duitse Herdershonden door
Kees Duyndam zag een breed scala aan rassen de

revue passeren. Alle bevindingen werden ook daar
keurig genoteerd vergezeld van een algemene indruk
en advies. In zijn algemeenheid viel wel op dat toch
veel huishonden aan de zware kant waren. Baasjes
werden dienaangaande het belang uiteengezet van
een slank en gespierd huisdier.

Veel te doen
Er waren veel combinaties die vervolgens de ge-
plaatste hindernisbaan gingen uitproberen. Ook een
aanwezige hondentrimster kreeg veel honden onder
haar handen. Daarnaast was er ook nog veel te zien.
Vooral het steeds spectaculaire pakwerk trok veel
belangstellende blikken. De leden van de kringgroep
lieten zien dat de honden zeer sociaal zijn en een
bereidwillige 10-jarige jongeman kon aan den lijve
ondervinden hoe het is om een enthousiaste hond aan
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de mouw te hebben. Hij werd uiteraard bijgestaan door
een paar sterke armen om niet over het veld gesleept
te worden. Meteen daarna mocht hij de desbetreffen-
de hond uitgebreid aaien en merkte dat deze ook zeer
lief kon zijn. Ook waren er gehoorzaamheidsdemon-
straties door de actieve leden en kon men ook zien
hoe de nieuwe tak van hondensport.nl canicross be-
dreven werd. Voor de vele belangstellenden en
deelnemers een heel leuke en leerzame dag. Na af-
loop kon men een fraai Certificaat en een goody-bag
mee naar huis nemen.
Voor een volgende editie probeert men nog meer
deskundige beoordelaars aan te trekken zodat een
nog groter aantal viervoeters beoordeeld kan worden.
Duidelijk werd op de Dag van de Hond in ieder geval
dat een Beoordelingsdag duidelijk in een behoefte
voorziet. Op de site www.beoordelingsdag.nl is een
Fotogalerij geplaatst waar diverse fraaie plaatjes ,
geschoten tijdens deze dag, te bekijken zijn.
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Spoorlegger voor de VDH in Nederland, waarom?
Toen ik in 2002 benaderd werd door onze commissaris africhting van de kringgroep om deel te nemen
aan een nieuwe opleiding tot spoorlegger binnen de VDH, was ik gelijk enthousiast. Ik had al de no-
dige ervaringen opgedaan met speuren en menig boek hierover gelezen. Ook de ervaring die ik bij
reddingshonden opleidingen had opgedaan kwam nu goed tot zijn recht. Een van de leermeesters die
mij dingen heeft bijgebracht was Jan Reuvenkamp maar ook van Karin Ooms heb ik veel mogen leren.
Kwaliteit
Het idee voor deze opleiding kwam van het PB Gel-
derland waar men vindt dat er naast gecertificeerde
pakwerkers ook gecertificeerde spooruitzetters en
spoorleggers moeten zijn bij wedstrijden. Aan de ene
kant om de kwaliteit van de sporen te waarborgen en
aan de andere kant om te proberen eenheid te krijgen
in het leggen van de sporen. Tot dan toe werden de
sporen altijd uitgezet door keurmeesters en gelegd
door de (in de meeste gevallen) ervaren africhters
binnen een organiserende vereniging.
De cursus werd gegeven door de heren Toon Hop en
Bart Miggelbrink, heren die hun sporen in de africhting
en of het keuren van wedstrijden ruimschoots verdiend
hebben.
 
Een hele verantwoordelijkheid
Ik had voor mijzelf de keuze gemaakt om alleen op te
gaan voor spoorlegger omdat ik de inschatting had
gemaakt dat het uitzetten van sporen op wedstrijden
iets te hoog gegrepen zou zijn, het is tenslotte een
hele verantwoordelijkheid die je als spooruitzetter
hebt.
 
Pittig en leerzaam
De cursus was pittig maar ook ontzettend leerzaam,
niet alleen leerde je om op een juiste wijze de sporen
te leggen, ook werd er geleerd rekening te houden
met het terrein en de omstandigheden van de onder-
grond, het omgaan met negatieve reacties etc. Toen
ik de cursus die uit een theorie en een praktijk examen
bestond, met goed gevolg had afgelegd kreeg ik gelijk
een uitnodiging van het PB om sporen te leggen op
het PAK.2013. Sindsdien heb ik op alle grote wedstrij-
den sporen mogen leggen: op ABC wedstrijden, ver-
schillende PAK’s, de WUSV selectiewedstrijden en de
NIAK.

Omgaan met teleurstellingen
Ik heb in die jaren geweldig speurende honden gezien,
maar ook maak je als spoorlegger de teleurstellingen

mee van geleiders waarvan hun hond juist die dag niet
dat liet zien wat gewenst of verwacht was, met als
gevolg dat een jarenlange training voor het hoogste
niveau in het water valt. Het mag voor zichzelf spreken
dat een dergelijke teleurstelling niet altijd sportief
gedragen wordt, maar ook daar leer je mee omgaan.
Wat mij het meeste bij blijft is de steevaste vraag die
je krijgt als een hond slecht gespeurd heeft,” hoe heb
jij die hoeken er in gelegd” mijn vaste antwoord is dan
altijd,”vraag dat maar aan diegene die net een uitmun-
tend gespeurd heeft”. Ik begrijp natuurlijk dat geleiders
zoeken naar een mogelijke oorzaak van het falen van
hun hond maar denk dan toch dat ze hun hond niet
zo goed kennen als ze zelf denken.
 
Complimenten
Gelukkig zijn de reacties over het algemeen positief
en wordt er regelmatig een compliment uitgedeeld
omdat je het toch maar allemaal doet. De meeste
africhters realiseren zich maar al te goed dat er niet
al teveel af te richten is zonder de inzet van pakwer-
kers, spoorleggers etc. Ook van de keurmeesters heb
ik veel mogen leren, de meeste zien gelijk wat voor
een vlees ze in de kuip hebben als een hond met
speuren begint. Wat ik zelf heel leuk vind om te doen
is meekeuren, en dan achteraf kijken of mijn bevindin-
gen en punten overeenkomen met die van de keur-
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meester. Inmiddels worden er in Nederland regelma-
tig spoorleggers/uitzetters cursussen gegeven, ook
binnen de NBG heeft dit zijn weg gevonden. Je ziet
dat er belang aan wordt gehecht binnen de africhting
in Nederland. Nu is het alleen nog maar mijn droom
om zelf met een hond dit hoge niveau te kunnen be-
reiken. Aan de ervaringen die ik heb opgedaan kan
het in ieder geval niet liggen.
Peter

Goede prestaties tijdens ABC-wedstrijd kgp Lelystad
Andy van Dijk en zijn Biko wonnen de 29e editie van de IJsselmeerbokaal van kringgroep Lelystad.
Deze combinatie ging niet alleen met de wisselbeker naar huis, maar sleepte ook de prijzen voor beste
B en C in de wacht. Edwin Veenstra eindigde als tweede (286) en Corné Polderman (285) werd derde.

Met een acceptabel aantal van dertien deelnemers
kon de jaarlijkse wedstrijd van kringgroep Lelystad
zaterdag 2 juni doorgaan. De vereniging was zeer
verheugd met het deelnemersveld: een mooie mix van
zeer gerenommeerde africhters en beginners die aan
hun eerste officiële wedstrijd deelnamen. Andy van
Dijk, Edwin Veenstra, Tinus Sellis, Martin Immink,
Aldwin Dekker en Corné Polderman stonden dit jaar
op hun Provinciaal Africhtings Kampioenschap (PAK)
op het podium. Arjan van der Scheer was een van de
deelnemers die voor het eerst aan een wedstrijd
meedeed. En dan waren er nog drie die voor een hoger
africhtingscertificaat gingen. Een moedige keuze om
tijdens een wedstrijd met veel zwaargewichten exa-
men te doen. Simon Ouwens ging op voor IPO3 en
Ingrid Jansen en Nico Ouwens voor IPO2.

 
Speuren
Dankzij de inspanningen van kringgroep IJsselmuiden
kon worden gespeurd onder zeer goede omstandig-
heden. Maar liefst vijf combinaties kwamen met een
uitmuntend het speurveld af: Andy van Dijk en Nico
Ouwens met 96 punten, Arjan van der Scheer, Nico
Ouwens en Edwin Veenstra met 98 punten. Als laatste
moest Martin Immink met zijn Barros het veld op.
Barros was in topvorm een zette de hoogste score van
de dag op het bord. Keurmeester Hans Hengelman
beloonde deze topcombinatie uit Gelderland met 99
punten.
 
Appèl
Ingrid Jansen en Hunter mochten als eerste appèl
lopen. Behalve de zit werden alle oefeningen correct
getoond, maar de afwerking en netheid konden beter.
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Nico Ouwens en Juran lieten erg mooi appèl zien en
dat werd beloond met 95 punten. Het enthousiaste
publiek wachtte gespannen tot de eerste uitmuntend
in afdeling B werd gegeven. Dat is tegenwoordig nog
maar voor zeer weinig combinaties weggelegd, maar
met dit deelnemersveld moest het kunnen. Het lukte
Edwin Veenstra met Joury. Deze combinatie sleepte
96 punten binnen en daarmee was de toon gezet.
Andy van Dijk en Biko wisten die puntenaantal te
evenaren. Hierdoor werd de wedstrijd ongekend
spannend. Ook Corné Polderman en Naiky draaiden
mooi appèl, maar door een kleine fout bleef het pun-
tenaantal op 94 steken.
 
Manwerk
Het laatste onderdeel zou onder leiding van keur-
meester Toon Hop de winnaar moeten brengen. Nico
Ouwens ging met Juran als eerste het veld op. De
hond revierde tot met verstek vijf prima. Op weg naar
verstek zes nam hij echter de verkeerde afslag en lukte
het zowel hond als geleider niet meer om de draad op
te pakken. Helaas voor Nico werd afdeling C voor hem
afgebroken en haalde hij geen IPO2-certificaat. In de
herkansing met zijn Jasko behaalde hij later in de
wedstrijd een mooie 92 punten. De strijd om de titel
ging tussen Edwin Veenstra, Andy van Dijk en Corné
Polderman. Nadat Joury van Edwin 92 punten haalde,
was het de beurt aan Biko van Andy en hij had er zin
in. Hij liet duidelijk zien nog steeds tot de top van
Nederland te behoren. Onder applaus van de toe-
schouwers kende Toon Hop 98 punten toe. Met totaal
van 290 punten kon de titel Andy en Biko niet meer
ontgaan. Theoretisch kon echter Corné met Naiky en
Martin met Barros Andy nog naar de derde plaats
verdringen, maar ze kwamen niet verder dan respec-

tievelijk 95 en 92 punten. En dus gingen Andy en Biko
onder meer met de IJsselmeerbokaal, de prijs voor
beste B en C naar huis.

Zeer geslaagd evenement
Kringgroep Lelystad kijkt terug op een zeer geslaagd
evenement met zeer mooie resultaten (zie ook www.
vdh-lelystad.nl). Het was – ondanks de voorspellin-
gen – zoals vanouds te warm voor de honden, maar
het weer werkte wel sfeerverhogend. Onze dank gaat
uit naar alle leden en vrijwilligers, kringgroep IJssel-
muiden, Apport Hondesport, Wielink Diervoeders,
Toon Hop junior, Bennie Telkamp, Clenny Kogelman,
Georige Tromp, Harrie ten Have, Jos Timmer, Toon
Hop senior, Hans Hengelman, Joop Janse, de deel-
nemers, toeschouwers en sponsors.
Arjan van der Scheer
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39e Hart van Brabant Trofee heeft een Uitmuntende winnaar
Negen inschrijvingen minder dan vorig jaar. Maar met 17 deelnemers, waarbij 7 deelnemers met 270
of meer punten, is de 39e editie van de Hart van Brabant Trofee op 17 juni 2012 weer een mooie en tot
het laatst toe ook spannende wedstrijd geweest.

Te gast
Deze ABC wedstrijd werd niet gehouden op het
kringgroepterrein in Tilburg, maar we waren te gast bij
Hondencentrum Claudia in Oosterhout. Het eigen
terrein is gerenoveerd en jong gras is groeiend op
geëgaliseerde grond.
 
Mooie prestaties
Onder prima weersomstandigheden tijdens alle on-
derdelen, begon het appèl met een zeer goed eerste
blok van 6 deelnemers: 5 maal Zeer Goed en een hoge
Goed. Met een top van 95 punten waren P. Keijzer
met Bierfust v.d. Wiersdijk en H. de Koning met
Gringo vom Ratsenheim de uitschieters. Dit beloofde
wat! Ook op de speurvelden werd in het eerste blok
goed gepresteerd: 1 keer een Uitmuntend, 3 keer een
ZG en 1 keer een hoge goed. De uitmuntend, 98
punten, werd verdiend door W. van Dijk met zijn Zamp
v. Weinbergerblick. Een mooie start voor dit koppel na
de langdurige ziekte van Zamp. De eerste lopers voor
appel mochten ook het eerst manwerk doen. Hierbij
deden vooral H. de Bruin met Dax v.d. Jilleshoeve en
W. Bakker met zijn Mechelse herder Janus Nymton,
goede zaken richting podiumaspiraties. Beiden waren
goed voor 95 punten. Het opvallende bijtwerk van Dax
was een lust voor het oog en beide jonge pakwerkers,
die uitstekend werk afleverden.
 
Duidelijk lagere prestaties
In het tweede blok appel, lag het niveau duidelijk lager.
De enige met een ZG was B. Geerdink met Aegir van
Haus Attica: 90 punten. Jambo van D. Meijer, zat

duidelijk niet lekker in zijn vel. Met 73 punten zat een
hoge eindklassering er niet in. Gelukkig herstelde de
hond zich later tijdens manwerk en het speuren met
respectievelijk 93 en 97 punten. Op de speurvelden
speurden de al eerder opvallende H. de Bruin met
Dax, 99 punten, en H. de Koning met Gringo, 96
punten, naar een uitmuntend resultaat. Bij het man-
werk leverde B. Geerdink het beste resultaat: een Zeer
Goed met 94 punten. Met 82 punten moest H. de
Koning met Gringo een podiumklassering afstaan, zij
werden vierde.
 
Perfecte demonstratie
In het derde en laatste blok gaf O. Boer met haar
Zascha v. Weinbergerblick, een zus van de hond van
W. van Dijk, een haast perfecte demonstratie hoe het
appèl gelopen moet worden. Dagwinnaar werd deze
combinatie dan ook bij deze afdeling met 97 punten.
Op de speurvelden was het voor een aantal zeer
moeilijk. D. Meijer bereikte haar beste dagresultaat:
97 punten. W. de Lorijn speurde met Dark 93 punten,
een vijfde totaalplaats. Bij het pakwerk beet Zamp van
W. van Dijk zich met 95 punten naar een tweede to-
taalplaats en kon Jan Hamers met Karzan-Ko met 93
punten de derde plek op het podium veilig stellen. De
eerste plaats was toen al bekend Hans de Bruin met
Dax v.d. Jilleshoeve kon aan het rijtje illustere win-
naars van de Hart van Brabant Trofee worden toege-
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voegd. Beste in afdeling A met 99 punten. Beste in
afdeling C met 95 punten. Een hoge zeer goed met
94 punten bij de afdeling B. Met in totaal 288 punten
een uitmuntend resultaat.
 
Minutieuze voorbereiding
De minutieuze voorbereiding van Hans tijdens het
intrainen en het “nog even naar het terrein kijken”op
zaterdagmiddag, hadden zijn vruchten afgeworpen.
Voor Hans was duidelijk dat bij het in de fout gaan van
Dax bij de tweede keer revieren tijdens de intraining,
de basis is gelegd. Nu begrijp ik ook waarom Hans
toen zo blij was dat dát gebeurde.
 
Prijsuitreiking
Vóór de prijsuitreiking werden deelnemers, keurmees-
ters, pakwerkers, spoorleggers en overige functiona-
rissen nadrukkelijk bedankt. Natuurlijk ook de spon-

sors Happy Dog en Hondencentrum Claudia. Beiden
zorgden er voor dat niemand van de deelnemers met
lege handen of maag naar huis ging. Voor de jongste
deelnemer, Lauran Braat met Bart van Brabantsbloed,
was er zelfs een aanmoedigingsprijs. Lauran bezette
een laatste plaats maar beloofde met een nieuwe hond
in de toekomst terug te komen. Hoe de overige
plaatsen verdeeld waren, kunt u terug zien op www.
kringgroephartvantilburg.nl.
Kees Duyndam.

Lot nr Cat nr Naam Afd A Afd B Afd C Totaal Plaats
4 13 H. de Bruin 99 94 95 288 1
13 9 W. v Wijk 98 90 95 283 2
17 6 J. Hamers 95 87 94 276 3
1 17 H. de Koning 96 95 82 273 4
11 5 W. de Lorijn 93 88 91 272 5
15 4 O. Boer 87 97 87 271 6
3 10 W. Bakker 82 93 95 270 7
14 7 J. Hamers 92 83 93 268 8
16 2 J. Couwenberg 91 92 85 268 9
6 11 P. Keijzer 80 95 90 265 10
12 3 D. Meier 97 73 93 263 11
7 12 T. van Ham 86 86 90 262 12
2 15 A. Bals 83 90 88 261 13
5 1 B. Lammers 91 88 75 254 14
8 16 T. Breiding 70 88 86 244 15
9 14 B. Geerdink 18 90 94 202 16
10 8 L. Braat 5 75 77 157 17
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Mijn teef Epona van Noort Geb. 13-01-2011 v. Fulz di
Zenevredo x m. Vianne van Noort behaalde hier een
1e ZG in de jeugdklasse teven (12-18 maanden) en
moest later in de strijd met de winnares van de teven
18 -24 maanden. Ook hier werd ze tot winnares uit-
geroepen, waardoor ze de titel behaalde: EUROPA
JUGENDSIEGERING DORTMUND 12-05-2012.
Haar broer Erik van Noort behaalde een verdienste-
lijke 2e ZG in zijn klasse
A.W.H. Phoelich

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

Een mooie prestatie!
Op zaterdag 12-05-2012 was er in Dortmund de VDH Siegerschau für alle Rasse (VDH Dortmund is de
tegenhanger van de Raad van Beheer te Nederland). Op deze Siegerschau kon men ook een officiële
titel winnen.
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Wanneer en waar?
6, 7 en 8 juli 2012
C.S.V. stadion te Apeldoorn
U kunt naast het stadion kosteloos kamperen.
 
Wat mag u globaal verwachten? 
Vrijdag wordt geheel gewijd aan het verder ontwikke-
len van het speuren. Hiervoor hebben we Clement
Juliën, een zeer ervaren en succesvolle geleider uit
België, uitgenodigd. Zaterdag en zondag komt er een
vervolg op het vernieuwende africhten door Jogi -
teamsport.
We rekenen erop dat de samenwerking tussen de
commissies CBA en CBO een voorbeeld zal zijn van
een verbetering tussen de samenwerking binnen de
gehele VDH.
 
Programma.
Vrijdag afdeling A
 
09.00 uur:    theorie door Clement Juliën in de C.S.V.
                    kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is
                    VOL.
 
11.15 uur:    praktijk seminar. Wie de theorie heeft
                    bijgewoond kan optimaal het seminar
                    volgen. Een uitgebreide geluidsinstallatie
                    is op de speurvelden aanwezig.

14.00 uur:    praktijk workshops
 
Zaterdag afdelingen B + C

09:00 uur:    theorie door Jogi teamsport in de C.S.V.
                    kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is
                    VOL.

13:00 uur:    seminar.

15:00 uur:    workshops.

20:00 tot
21.15 uur:    De CBA en CBO willen met u
                    discussiëren over hoe we de moderne

                    methodes, kennis en inzichten kunnen
                    toepassen en verspreiden onder een
                    breder VDH publiek. Dit onder het motto
                    ‘From opinion to knowledge’. Dit met het
                    doel om betere africhtingsresultaten te
                    realiseren tijdens examens en
                    wedstrijden.
 
Zondag afdelingen B + C

09:00 uur:    theorie door Jogi teamsport in de C.S.V.
                    kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is
                    VOL. Na de theorie volgt het seminar en
                    de workshops. Tevens laat het Jogi team
                    een training zien.

15:00 uur:    afsluiting van het weekend
 
Tijdens de pauze op zaterdag en zondag krijgen de
sponsoren/standhouders de gelegenheid hun produc-
ten te promoten.

Next ‘learning by doing’
Na het eerste succesvolle ‘learning by doing’ weekend kan een vervolg niet uitblijven. De CBA en CBO
willen de VDH leden wederom een entreeloos interactief en bovenal leerzaam weekend aanbieden.

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl
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Next Learning by doing

6, 7 en 8 juli

Terrein: Voetbalvereniging C.S.V.
Sportpark ORDERBOS 
Orderbos 5, Apeldoorn

Gratis entree voor VDH leden. 
Maak kennis met de moderne africhtings-

methodes door het

Jogi Sportteam & Clement Julien

http://www.editoo.nl

