
30 september IPO en SPH examen bij Kringgroep Assen e.o.
Drentse gastvrijheid en een leuke dag

Een examen met 8 deelnemers, die naast de eigen
leden ook twee deelnemers van buitenaf telt. De
gasten hebben het die dag prima naar hun zin, de
drentse gastvrijheid bevalt goed. In de dagen voor het
examen wordt er fanatiek getraind. Het is donderdag
voor het examen dat Piet Reinders de speurvelden
nog inspecteert.
 
De twee spoorleggers en speurhonddeelnemers Cas
Dijk en Gerrit Rensen vertrekken al vroeg naar de
speurvelden. Er worden zeer mooie punten gescoord
tijdens afdeling A, de omstandigheden zijn prima. De
hoogste score gaat naar de combinatie Diana v.d.
Berkt met haar Berry, ze verloren maar 1 punt en
hielden 99 punten over.
 
Om 11.30 uur begint het appelgedeelte. Diana v.d.
Berkt gooit wederom hoge ogen met 97 punten voor
afdeling B. De heer Willem Spies, een sportief en
gedreven keurmeester geeft alle combinaties een
uitgebreide toelichting.
 
Bij het onderdeel pakwerk is het genieten. Pakwerker
Rutger Meems handelt sportief en Piet Reinders weet
nu gelukkig zijn teef tot de laatste seconden onder

appel te houden. Het wordt een fijne dag met een
goede sfeer, alle honden geslaagd, we kunnen de
winter door!
 
De uitslagen:
C. Dijk met Charlotte van de Seven Bridges Road,
SPH II - 98
G. Rensen met Basco von Kastanienhof, SPH II - 92
E. Elken met Iris vom Haus Valkenplatz, IPO I 98/85/92
totaal 275
M. Diemer met Knut van de Eshorst, IPO I 81/88/91
totaal 260
S. Hoekstra met Onie van Hamersslag, IPO I 96/77/72
totaal 245
H. Dijksterhuis met Ayka van Eljo's Hoeve, IPO II
84/80/72 totaal 236
P. Reinders met Chef van Euroheim, IPO II 91/90/96
totaal 277
D. v.d. Berkt met Berry v.d. Wiersdijk IPO II 99/97/88
totaal 284
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Dennis Snels Bokaal
Zaterdagavond 15 september 2012. Het is ruim 5 1/2 jaar geleden dat Dennis Snels plotseling ziek werd
en vervolgens zeer snel daarna overleed. Hij werd slechts 31 jaar.

Zijn VDH kringgroep Hart van Tilburg besloot een C-
wedstrijd in het leven te roepen om Dennis jaarlijks te
kunnen herdenken. De vijfde wedstrijd is tevens de
laatste geworden. Oorzaken: de kringgroep voelt ook
de crisis en moet keuzes maken. Daarnaast was de
belangstelling voor de wedstrijd niet al te groot. Bijna
de helft van de deelnemers bestond uit eigen leden.
Het spijt me te moeten zeggen maar ook “de kynolo-
gische liefhebbers” hebben in die vijf jaar nauwelijks
belangstelling getoond. Noch door deelname, noch
door bezoek.

Met 20 deelnemers was de wedstrijd op 15 september
echter een van de grootste qua deelnemers. Zeven
uit eigen gelederen, maar ook enkele Mechelse her-
ders en er waren zelfs een paar honden uit de hoch-
zuchtlijnen. Een mooi gebaar naar Kim en Giano en

getuige van respect voor Dennis.
Bijzonder mooi te ervaren dat er ook deelnemers en
een hond bij waren die aan alle vijf de wedstrijden
hebben deelgenomen. Een van hen was Jan van de
Pas met zijn ruim 8 jarige Kalle van Rietnisse. Ook
deelnemers die onlangs nog op het NIAK presteerden,
zoals Dorie Meyer met Jambo en Wim de Lorijn met
Dark Emperor.

De winnaar van vorig jaar, Jan Hamers met zijn Ka-
zan-Ko vom Hamersslag verdedigde zijn titel. Maar
ook de zus van Ko, Kara, deed mee met eigenaar
geleider Jo van Schijndel. En een zoon van Kara, Odin
met Toon Verhagen. Oude getrouwen dus, maar ook
enkele nieuwe gezichten o.a. Jack Brouwers met Cliff
vom Estherlager, R. Braber met Taran vom Sante’s
Home en Laurentz Janssen met Jacobus von Haus
Targa.
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Om 18.00 uur voltrok de inmiddels 6-jarige Giano,
zoon van Dennis en Kim, de loting.
Het tijdschema gaf aan dat om 18.30 uur de eerste
hond kon starten. Keurmeester Ton van Oirschot werd
geassisteerd door de pakwerkers Tommy van Hiel en
Ruben van der Wouden. In geval van blessures van
een van hen stond Nick van den Broek paraat als
reserve. De waarde hiervan werd al na drie honden
duidelijk. Tommy van Hiel voelde zich niet goed en
staakte het manwerk. Nick mocht zijn pak aantrekken.

Om 18.30 uur beet Dark Emperor met Wim de Lorijn
het spits af. Helaas voor Wim bracht de hond niet wat
hij kon. Met 78 punten bleek hij uiteindelijk de laatste
hond die in de punten viel. Jack Brouwers met Cliff
lootte ook nog in het daglicht, terwijl hij juist in het
donker goed op de verstekken had geoefend. Met 90
punten behaalde deze kynologische combinatie een
fraaie 7e plaats. Als vierde mocht Toon Verhagen
starten met zijn nog jonge IPO1 hond Odin van Ha-
mersslag. De keurmeester vond dat Toon wat “ma-
niertjes” nodig had om Odin in het gareel te houden,
alleen was dat wel de stijl waarmee Toon het hele
programma uitwerkte. Maniertjes of niet, met het re-
sultaat was Toon Verhagen content, Odin werd met
94 punten uiteindelijk tweede.

Met startnummer 10, Jacobus von Haus Targa, begon
de duisternis al in te vallen en waren we op de helft
van de wedstrijd. Laurentz Janssen is niet alleen de
eigenaar/geleider maar ook nog eens de fokker! Ja-
cobus, drie ¾ jaar oud, liet een mooi stuk pakwerk
zien. Het leverde deze combinatie een fraaie derde
plaats op met 93 punten.
Hans Kerckhof trad met lotnummer 12 aan met zijn

jonge reu Alonzo van de Farmerscorner. Alonzo deed
het IPO1 programma en liet zien dat hij de afdeling C
al aardig onder de knie heeft. Met 95 punten waren
Hans en Alonzo de te kloppen combinatie voor de
overige acht nog te gaan. Daarbij zaten niet de min-
sten. Jan Hamers met Arie, zoon van Karzan Ko, redde
het niet, te ondeugend, maar wel een fraaie vijfde plek
met 91 punten.

Na de pauze mocht Jan met Karzan zijn titel verdedi-
gen. Het was muisstil geworden. Zou Ko al op de
goede weg zijn naar het WK? Bij de bespreking van
de onderdelen van het manwerk bleek dat Ton van
Oirschot alleen maar uitmuntende dingen had gezien.
Zo was Ko op weg naar een hele hoge score. Er was
echter nog één commando los (na de laatste overval
bij het afstandstellen) wat precies als de andere
commando’s moest worden opgevolgd, om de ultieme
score te kunnen halen. Ko vond het welletjes, Jan
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dacht achteraf dat hij te veel op de overgangsfase had
geoefend. Na drie commando’s beet Ko nog steeds,
vast, hard en vol, zonder een krimp te geven. De regels
zeggen dan: gediskwalificeerd. En zo geschiedde. Dat
was bij velen even slikken en een traantje werd door
Kim weggepinkt. Haar spontane uitroep “KO!” had niet
geholpen.
 
Jambo van Dorie Meijer, ook al zo’n trouwe deelneem-
ster, had een mindere start. Hij herstelde zich echter
goed maar een hogere score dan 90 punten zat er niet
in. Zou het venijn dan toch in de staart zitten? Niet bij
Jo van Schijndel met Kara. Ook zij moesten met 90
punten genoegen nemen.
Good old Kalle van Rietnisse van Jan van de Pas, toch
altijd goed voor een hoge score, was al gezien bij het
“uit het verstek roepen”. Hij kwam niet, hetgeen een
diskwalificatie opleverde. Evenals de Mechelse her-
der Ipper met de jonge Natasja van Leeuwen. Gedis-
kwalificeerd…..Ipper deed meer zijn eigen zin,dan
luisteren naar zijn bazin.Zou dan toch “girlpower” Nel
Tjipjes in staat zijn om Hans Kerckhof de loef af te
steken? Zij mag zich een tijdje ontfermen over Beau
von Semrowplatz, waarvan Jan Hamers de eigenaar
is en waarmee Jan ook IP1 heeft behaald deze zomer.

Nel had gekozen voor het deelcertificaat IPO2 en

moest als laatste omdat Beau loops was. Nel was
gemotiveerd tot op het bot om een mooie prestatie
neer te zetten voor Dennis, “want hij keek mee”.
De enorm snelle, jeugdige en daardoor nog wat on-
stuimige Beau, liet zien dat zij op termijn een topper
kan worden. Met een fraaie 93 punten deelde zij de
derde plaats en werd voor de einduitslag vierde.
Met een nog goede publieke belangstelling werd de
wedstrijd afgesloten. Ton van Oischot memoreerde
Dennis. Ook had hij alleen maar goede honden ge-
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zien. Nel Tjipjes kreeg iedereen stil met een prachtig
gedicht voor Kim en Giano. Tot slot mocht een trotse
deugniet, Giano, om kwart voor elf de prijzen uitreiken.
Het nagenieten en napraten van en over de gezellige
en goed georganiseerde wedstrijd duurde nog tot de
middernachtelijke uurtjes.

Namens de organisatie dank aan alle deelnemers,
bezoekers, begunstigers en hoofdsponsor Happy
Dog.

Kees Duyndam,
Voorzitter VDH kringgroep Hart van Tilburg.
 

Noviomagum oefendag 2012
Op zondag 19 augustus was het weer zo ver: voor de zesde keer in de geschiedenis vond de Novio-
magum oefendag plaats. En nog wel op de heetste dag van het jaar! De Noviomagum oefendag is een
trainingsdag voor leden van de kringgroepen in en rondom Nijmegen: kgp Nijmegen eo, kgp Wijchen
eo, kgp Beuningen, kgp Rivierengebied en als laatste kgp Maldenburch welke dit jaar aan de beurt
was om als gastheer op te treden.
Om het een effectieve oefening te laten zijn, hebben
we geprobeerd om een wedstrijdje zo goed mogelijk
na te bootsen, dus werd er inclusief rugnummers
gewerkt. Verder waren er, ondanks de warmte, nog
veel mensen die de moeite hadden genomen om te
komen kijken naar de verrichtingen van de combina-
ties. Het publiek leverde voor de meeste deelnemers
ook extra spanning op.
Het werken met de honden in afdeling B en C werd
door Hanita Jetten en Ma Ming bekeken en de deel-
nemers kregen van hen te horen waar in de training
nog aandacht aan gegeven moet worden. Ook kregen
alle deelnemers punten van hen.
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Verder werd er geoefend in afdeling E, waarbij de
honden door de heer Nefs werden bekeken en be-
sproken. Voor een aantal mensen een eerste kennis-
making met de kynologie. De heer Nefs speelde hier
perfect op in door rustig te vertellen wat de bedoeling
was en ook een goede uitleg te geven over wat er
beter zou kunnen aan het exterieur van de hond.
 
Waar we ook verheugd over waren, was de belang-
stelling vanuit de Commissie Werkhonden (CWH), die
graag wilden komen kijken naar de opzet van deze
oefendag. Namens de CWH kwam dan ook de heer
Sweebroek en deze had voor elke deelnemer een
speeltje voor de hond mee genomen, waarvoor onze
dank.
Ook heel bijzonder was, dat het korte werk in afdeling
C werd verzorgd door Dennis van Wezel, een jonge
en nog niet zo ervaren pakwerker. Hij heeft zijn werk
prima gedaan. Het lange werk werd gedaan door Dave
Schiks, die de klappen van de zweep al wel kent. Petje
af voor Dennis en Dave, want met deze temperaturen
een warm pak aanhebben en dan ook nog een be-
hoorlijke inspanning leveren, valt zeker niet mee! Als
reserve pakwerker was Fred Miggelbrink aanwezig.
Gelukkig bleken Dennis en Dave zo fit dat zijn inzet
niet nodig was.

 
Na 11 combinaties in afdeling B en 11 combinaties in
afdeling C en nog een groot aantal honden in afdeling
E, was het tijd om te kijken welke vereniging zich dit
jaar als beste had laten zien. Dit bleek KG Beuningen
te zijn, die nu dus voor een jaar op de wisselbeker
mogen passen.
Als ik het goed heb, heeft de wisselbeker nu op elke
deelnemende vereniging mogen staan, wat wel zo
leuk is natuurlijk.
 
Het leukste van de oefendag vind ik persoonlijk altijd
de contacten tussen de leden van de deelnemende
kringgroepen. Ik vind het elk jaar weer bijzonder dat
er geen rivaliteit heerst, maar juist belangstelling voor
elkaar. Ook dit is een doel van de oefendag: de
drempel verlagen om eens bij elkaar te gaan trainen
doordat je elkaar kent. Dit doel wordt zeker behaald
en dat komt onze sport ten goede. De oefendag was
zeker weer geslaagd dit jaar, volgend jaar is KG Nij-
megen aan de beurt om het te organiseren, hopelijk
is het dan wat graadjes koeler.
 
Helga Vonk
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Ik schreef daarin dat mijn teefje Fiënna vd Mauritshoek
haar SchhII had behaald en mijn reu Jaquar had net
zijn uv en VZH. Ik ben uiteraard door gaan trainen voor
mijn SchhIII, deze 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 he-
lemaal 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 SchhII en binnen-
kort 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 so-
wieso 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 wan-
delen want ze zitten alweer naast me met hun mooie
grote koppen op mijn schoot.
 
Rachella
 

Mijn passie; de Duitse herder
In de nieuwsbrief van aug 2009 stond ik in de nieuwsbrief met mijn 2 Duitse herders. Graag wil ik
vertellen wat ik in tussen tijd heb behaald en beleefd.
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FGK Noord Brabant bij VDH Kgp Schijndel
Traditioneel organiseert Kringgroep Schijndel om de twee jaar in de maand oktober een fokgeschikt-
heidskeuring. De heer L. Nizet was aanwezig als keurmeester, Raymond van Eck als pakwerker en
Tonny Sesink was keuringsleider. 

Er hadden zich veertien honden ingeschreven, waar-
van twaalf honden kwamen voor een herkeuring en
twee honden voor een nieuwe keuring. Om 9.15uur
werd begonnen met het manwerk. Alle honden kwa-
men met een goed resultaat uit de strijd, behalve
Tammy van de Vloedlijn van Nel de Leeuw-den
Bouter die bij het afstandstellen de pakwerker ont-
week. Jammer! Bij het verlaten van het terrein werden
de honden nog gecontroleerd op tatoeage- en chip-
nummer.

Na een korte pauze kwamen eerst de reuen en
daarna de teven samen in de ring om enkele rondjes
te lopen, te zien hoe de honden reageerden op de
schotproef en de heer Nizet kon bekijken wat voor

vlees hij in de kuip had.

Hierna kwamen de honden nog een keer individueel
in de ring om beoordeeld te worden en waarbij ze ook
gewogen en gemeten werden. Behalve Tammy van
de Vloedlijn werden alle honden zowel beoordeeld als
aangekeurd.

Jammer dat tijdens het laatste gedeelte van de keuring
de regen ons parten speelde, maar al met al konden
we spreken van een geslaagd evenement. Dianne
Sesink zorgde zoals gewoonlijk weer voor een goede
en snelle afhandeling van alle administratie, bedankt
hiervoor!

 Naam geleider Naam hond Aangekeurd voor
1 Goncalo van Boxtel Ando van de Kromme Elleboog Levensduur
2 Ad Vissers Bokita van 't Struweel Levensduur
3 Henk Flinsenberg Enzo van Huis van Sallandstreek Levensduur
4 Paul de Lepper Yska vom Haus Valkenplatz Levensduur
5 Ger Evers Gaya van de Zeelberg Levensduur
6 Theo Vlieger Hakuna vom Estherlager Levensduur
7 J. van de Velden Geli van Huis van Sallandstreek Levensduur
8 R. Klompmaker Banjolien van 't Struweel Levensduur
9 Jo Brekelmans Taika van 't Heukske Levensduur
10 Jos Couwenberg Nanouc van den Ronden Hoek Levensduur
11 B. Verschoor Joy aus Wiemelhausen Levensduur
12 E. van Toom Asha van de Jesantihoeve Levensduur
13 Frank Cornelissen Dunya van het Heumenland 2013/2014
14 Nel de Leeuw den Bouter Tammy van de Vloedlijn Ongeschikt
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Oldebroeker Bokaal 2012
Op 13 oktober werd er voor de 24e keer de Oldebroeker Bokaal georganiseerd. Een ABC wedstrijd
voor alle rassen, één van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen 2013. Dit jaar deden er vier
eigen leden mee, Henk Mulder met Rapper vom Sennertal, Toon Hop met Bandu Polsmaten, Ada
Witteveen met Boyca v. Euroheim en Hans Smit met Bo Polsmaten. Totaal deden er 15 deelnemers mee.

Het programma werd in drie groepen afgewerkt, terwijl
er één groep richting de speurvelden vertrok, werkten
de andere twee groepen hun appel en pakwerk af. Op
de speurvelden was de ondergrond wat drassig van-
wege de flinke regenval van de nacht ervoor, maar
verder stond het gras er prima bij. De resultaten waren
daar ook naar. De hoogste speurpunten werden be-
haald door Martin Immink met zijn Barros vom Pfer-
deberg met een mooie 98 punten. Het speuren werd
gekeurd door de heer H. Hengelman.
 
Aldwin Dekker en Toon Hop trapten om acht uur als
eersten af voor het appel. Nesse van de Spoorlanden
van Aldwin had wat moeite met het blok. Het blok bleef
op de zijkant staan en de hond pakte het verkeerd op.
Het was niet de laatste keer dat het blok op deze
manier bleef staan deze dag. Bij de eerste beoorde-
lingen bleek dat de keurmeester, de heer C. Jaspers,
streng maar rechtvaardig optrad. De toon voor het
appel was gezet. In tegenstelling tot het speuren werd
hier geen uitmuntend gescoord. Jos ten Have met
Gündy van Haus Moons ging er met een nette 93
punten met de hoogste score vandoor.
 
In afdeling C kwamen de pakwerkers Bob van der
Steen en Toon Hop jr. in actie. Zij hebben zich weer
prima ingezet in deze wedstrijd. Ook hier varieerden
de resultaten. We hebben een aantal honden gezien
die iets teveel hun eigen weg wilden gaan en iets vaker

wilden bijten dan de bedoeling was of toch echt vonden
dat het zijtransport aan de andere kant van de pak-
werker uitgevoerd moest worden. Ada Witteveen met
Boyca v. Euroheim sleepte hier het hoogste resultaat
in de wacht met een uitstekende 97 punten. De heer
B. Miggelbrink keurde deze afdeling.
Tot de laatste deelnemer in het pakwerk, Tinus Sellis
met Bora van het Polbeekkwartier bleef het spannend
wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan. Inmid-
dels waren er drie combinaties bekend die ieder 278
punten hadden behaald. Als het Bora zou lukken om
97 te scoren zou ook Tinus Sellis op 278 punten
eindigen en daarmee exact gelijk staan met Ada
Witteveen tot de keurklasse aan toe. Dus spanning
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ten top. Bora liet uitstekend pakwerk zien, maar dit
leverde net een punt minder op dan nodig was, dus
96 punten.
 
Hiermee werd de stand dus duidelijk: een eerste plek
voor Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim, een
tweede plek voor Jos ten Have met Gündy van Haus
Moons en een derde plek voor Martin Immink met
Barros vom Pferdeberg. Allen dus 278 punten, maar
door een perfect stuk pakwerk van Boyca werd Ada
Witteveen deze verdiend eerste. Als organiserende
kringgroep vier leden af te vaardigen in je eigen
wedstrijd is al een prestatie op zich en dan ook nog
met individueel allemaal prima prestaties, maar om
ook nog de winnaar in eigen gelederen te hebben is
natuurlijk helemaal geweldig.
In deze wedstrijd werden er ook twee examens be-
haald: IPO 2 door Telma van Zante met Immo von der
Schiffslache met 248 punten en IPO 3 door Henk
Mulder met Rapper vom Sennertal met 272 punten.

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

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl

Alles bij elkaar een sportieve dag met mooie presta-
ties, waar zelfs het weer nog redelijke meewerkte
(volgens de voorspellingen had dat nog een stuk erger
gekund).
 
Peter en Helga

Voor uitslagen van evenementen kijkt u op:
www.vdh.nl onder de rubriek sport - uitslagen.
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Uitnodiging voor leden en  oud-leden van  

Kringgroep Helmond e.o. 

 

Ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van 

onze Kringgroep wordt er op  

4 November 2012 van 14.00h tot 17.00h 

Een receptie gehouden in onze accommondatie 

aan de  Veldbeemd te Helmond. 
 

Daar vrijwel geen adressen bekend zijn van 

onze oud-leden willen wij u langs deze weg  

uitnodigen, onder het genot van een drankje , 

om oude herinneringen op te halen. 

Als u hierbij aanwezig wilt zijn graag dit  

doorgeven aan onze secretaris 

(mail adres f.woerkom2@chello.nl) 
 

Wij hopen op een hoge opkomst 

Het bestuur 

Kringgroep Helmond e.o. 

 

www.duitseherderkringgroephelmond.nl
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http://www.editoo.nl

