
Veel publiek en een goede sfeer tijdens de Bartje Bokaal
Ondanks het geringe aantal deelnemers en de teleurstellende resultaten van sommige kandidaten
werd het een mooie dag. Doordat er op het laatste moment twee deelnemers afvielen, was de organi-
satie genoodzaakt om het speuren in één blok af te werken. Voor de kandidaten van 'over ver' was het
vroeg op, ze waren al om acht uur aanwezig en werden ontvangen met een 'bakkie'. Keurmeester Toon
Hop en spoorlegger Martin Brunink legden om acht uur de sporen uit.

Het speuren begon voor de deelnemers om negen
uur, Dieke ter Neuzen beet het spits af met haar Torro
v.d. Lenfert Hoeve. Voor iedere punt moest gewerkt
worden op het speurveld, er stond een straffe wind.
De hond van Bertil Stoeten bleek helemaal niet in
vorm, na tien meter kwam hij terug naar de aanzet.
Met veel geduld kwam Aaron from the Road Force
toch rond. De hond van Peter Sluiter zocht uitstekend
en maakte alleen bij het laatste voorwerpje een klein
foutje, hij ging één meter te vroeg af.

 
Aangekomen bij de club werd er eerst koffie gedron-
ken. Inmiddels was er gelukkig veel publiek gearri-
veerd. Onder leiding van keurmeester Berry Kleinhes-
selink en Harry Dijksterhuis (examenleider) werd het
appel vlot afgewerkt. Her en der lieten de combinaties
kostbare punten vallen, Ineke Benus presteerde het
best met haar Holland Gina v. Le Dobry, ze behaalde
het hoogste appel met 91 punten.
 
Na de pauze lieten de pakwerkers Toon Hop jr. en
Patrick de Beuse uitstekend en sportief pakwerk zien,
waarbij sommige honden wat moeite hadden met de
dreiging. In dit onderdeel behaalde Diana v.d. Berkt
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met haar Berry de hoogste punten, zij sloot de wed-
strijd af met een mooi IPO III diploma én een kwalifi-
catie. Ben Ekhart keurde op de ons vertrouwde en
plezierige wijze. Zijn aanwezigheid op de Bartje Bo-
kaal is inmiddels een traditie geworden.
 
De nazit was gezellig en duurde tot een uur of vijf in
de middag. Volgend jaar wordt de Bartje Bokaal medio
mei gehouden, in de hoop meer deelnemers te trek-
ken.
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Uitslag Bartje Bokaal 21 oktober 2012
1. Peter Sluiter met Enzo vom Satansberg, IPO III,
Mechelse Herder 96/87/94 totaal 277 winnaar Bartje
Bokaal
2. Diana v.d. Berkt met Berry v.d. Wiersdijk, IPO II,
IPO III behaald, Duitse Herder 93/84/96 totaal 273
3. Ineke Benus met Holland Gina v. Le Dobry IPO III,
Hollandse Herder 87/91/90 totaal 268 3e plaats
4. Bertil Stoeten met Aaron from the Road Force, IPO
III, Duitse Herder 70/70/80 totaal 220
5. Dieke ter Neuzen met Torro v.d. Lenfert Hoeve IPO
III, Duitse Herder 88/60/75 ./.
6. Charles v.d. Berkt met Amai v.d. Wiersdijk IPO III,
Duitse Herder 58/76/85 ./.
 

Dat kan ook!
Op de kleuterschool de Violier te Maasbree werd het thema politie behandeld. Ook de politiehond
kwam ter sprake.

Daar de politie zelf geen demonstraties geeft en onze
kleinzoon van mening was, dat onze honden ook “po-
litiehonden ”zijn, werd ons gevraagd om een demon-
stratie te geven. Zo gevraagd, zo gedaan. Na een
informatief gesprekje met de kinderen, was de con-
clusie dat een politiehond goed moet kunnen ruiken
om sporen te zoeken, goed naar de baas moet luiste-
ren, boeven moet kunnen vangen en bewaken en
mensen beschermen.
 
Daarna volgde de demonstratie: Sjef Schaeken met
Dargo van het Groot Wezenland lieten een mooi
staaltje appel zien. De kinderen vormden de groep en

3



er werd heel goed gekeken of Dargo ook goed naar
de baas luisterde. Dargo kreeg een welverdiend ap-
plaus. Toen was het de beurt voor Hettie Daniels met
Ginna van Giliannes. De bal werd verstopt en gevon-
den! Ginna stal de show door met de gevonden bal
boven van het speeltoestel af te springen.
 
Als laatste kwam pakwerk. Sjef Schaeken was de ‘-
boef-meneer” van die dag en Ginna van Giliannes de
politiehond. Hoewel sommige kleuters het pakwerk
een beetje eng vonden, waren ze danig onder de in-
druk van het werk van Ginna. Zowel stellen, aanblaf-
fen als de verhindering van de vlucht deed Ginna

uitstekend op het speelplein van de Violier. Ook het
afstand stellen was indrukwekkend. Daarna werd de
“boef” met zijtransport naar de politie gebracht en
achter de tralies gezet. Als beloning kreeg Ginna een
sticker op haar poot. En omdat kleuters nu eenmaal
kleuters zijn, wilden ze ondanks het imposante bijt-
werk, de hond aaien. Dat kan ook!
 
Meer foto’s kunt U bekijken op onze site: www.vom-
hausdaginjo.nl
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Fokgeschiktheidskeuring kgp. Slingeland
Op 27 oktober was het dan eindelijk zover, na een gedegen voorbereiding kon de fokgeschiktheids-
keuring (FGK) van start gaan. Nadat de tent, ring en geluidsinstallatie waren opgesteld begon de FGK
vorm te krijgen. Om half tien begonnen de deelnemers binnen te stromen, de meeste waren toch wel
wat gespannen hoe deze dag zou verlopen.

Nadat de keurmeester, de heer L. Nizet, en onze
nieuwe keurmeester, de heer Snijders, waren gearri-
veerd kon de FGK beginnen. Onder toeziend oog van
de commissaris kynologie Peter van Heiningen, werd
er begonnen met een voorstellingsrondje. Daarna
natuurlijk de schotproef. Hierbij viel helaas 1 deelne-
mer af omdat de hond hier niet tegen bestand was.
 
Daarna het meest spannende onderdeel van de dag
het pakwerk, hierbij was een taak weggelegd voor een
nog jonge pakwerker Toon Hop jr. De reuen gingen
van start en kregen een uitstekend stukje pakwerk
voor hun kiezen maar dit was voor hen geen probleem.
Na het pakwerk werden alle honden met de chipreader
gecontroleerd of het ook de juiste hond betrof. Daarna

mochten de teven een stukje pakwerk laten zien, ook
zij zetten hun beste beentje voor. Hier was één hond
die het allemaal wat teveel werd en dus niet verder
door kon.
 
Na dit stukje spektakel was de herkeuring reuen aan
de beurt. Alles werd nauwkeurig beoordeeld door de
heer Nizet en zijn assistent de heer Snijder. Daarna
was het wel tijd voor een hapje en een drankje, want
ondanks dat de zon uitbundig scheen was het toch
wel koud. Na de pauze kon de nieuw keuring reuen
beginnen, dit neemt altijd wat meer tijd in beslag omdat
alles nauwkeurig word beoordeeld. Daarna waren de
teven aan de beurt zowel de herkeuring als de nieuwe
keuring.
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Nadat iedereen aan de beurt was geweest werd de
heer Nizet en zijn assistent de heer Snijders, de
commissaris kynologie P. van Heiningen en onze
jonge pakwerker Toon Hop jr ( waar we vast nog meer
van gaan zien ) door onze voorzitter de heer Besselink
in de bloemetjes gezet. Ook wil ik onze secretaris
Sjouke van Aken niet vergeten. Zij heeft door veel
voorbereiding de heer Nizet uitstekend van dienst
kunnen zijn door alles op een snelle en zeer correcte
wijze te notuleren. Al met al was het een geslaagde
dag voor Slingeland. Ik wil iedereen daarom ook ie-
dereen bedanken voor een geslaagde dag zowel voor
als achter de schermen.
 
Monique Epskamp
Kgp. Slingeland

ABC-wedstrijd kgp. Schijndel
Een mooi aantal deelnemers, een leuk aangeklede locatie met een prachtig veld en goed weer. Alles
was aanwezig om er een mooie dag van te maken. Helaas begon deze anders dan we ons hadden
voorgesteld. Net voor aanvang van de wedstrijd werd Goncalo onwel en moest met hartklachten met
de ambulance naar het ziekenhuis. Dorie ging met Goncalo mee naar het ziekenhuis, waardoor we
twee deelnemers minder hadden voor de wedstrijd. Ook Anne-Marie Eijsvogels had zich eerder in de
week al afgemeld in verband met haar deelname aan de interland België-Nederland. 

Dan toch de aftrap van de wedstrijd door Catherina
en Ronald die met hun nog jonge honden van Djipy’s
Haus een leuk stukje appel lieten zien. Tango van Bert
nam zelf iets te veel initiatief waardoor het niet hele-
maal duidelijk was wie nou wie volgde. Bij de IPO 3
honden liet Ad Vissers met Bokito zien dat hij de
laatste tijd vooruitgang heeft geboekt. Hij behaalde
met 92 punten het hoogste resultaat in de afdeling B.

 
Voor de afdeling A was gezorgd voor een aantal
prachtige speurvelden. Hans Steenbekkers met zijn
Bira liet zien dat hij nog steeds een specialist is bij het
speuren en behaalde de hoogste score met 99 punten.
Ook Herman, Jo en Sjaak behaalden met 97 punten
een mooie score.
 
In de afdeling C maakten Bob van der Steen en Wim
van Wessel het manwerk. Wim had deze wedstrijd
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gekozen om zijn carriere als pakwerker te beeindigen.
Vele belangstellenden en collega pakwerkers waren
daarom naar Schijndel afgereisd om Wim voor de
laatste keer in actie te zien. Herman de Koning met
Gringo en Laurent Janssen met Jakobus lieten een
mooi stukje manwerk zien en behaalden de hoogste
score met 94 punten. Hierdoor werd Herman de te-
rechte winnaar van onze ABC wedstrijd, gevolgd door
Laurents en Ad op een verdienstelijke 2e en 3e plaats.
Jammer genoeg dit jaar geen hoofdprijs in eigen huis,
maar met de plaatsen 4 en 6 maakten Hans en Jo het
Schijndelse succes toch compleet.

 
Een woord van dank nog voor Dianne Sesink, die na
een aantal jaren het secretariaat bemand te hebben
heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Dianne
bedankt voor alles.
 
Goncalo, namens iedereen van kringgroep Schijndel
veel sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst.
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ABC wedstrijd de "Rudolf Bax Bokaal"
3 november 2012 en het was weer tijd voor onze jaarlijkse ABC wedstrijd de "Rudolf Bax Bokaal". Er
worden twaalf deelnemers verwacht in de kantine van kgp. Bolsward, de een iets nerveuzer dan de
ander.

De eerste zes deelnemers arriveerden rond kwart over
acht in de kantine want om half negen was het tijd voor
de eerste groep om te vertrekken naar de speurvelden
met als wedstrijdleider Sjacky Cnossen en keurmees-
ter dhr. A. Stam. Een uurtje later kwamen de andere
zes deelnemers binnen om tegen half tien ook op weg
te gaan naar de speurvelden, waar de spoorleggers
Richard Bloemsma, Simon Feersma Hoekstra en
spooruitzetter Cees de Wit al de hele ochtend druk
waren met het uitlopen van de sporen. De speurvelden
lagen, zoals wij het gewend zijn bij kgp. Bolsward, er
weer mooi bij en zijn ook alle deelnemers geslaagd
voor afdeling A. Met als beste van de dag Wally
Duifhuizen met haar Silke van Haus Silma - 97 punten.

 
Ruim voor twaalf uur was de hele club weer terug bij
het trainingsveld en na een korte pauze werd er be-
gonnen met afd. B. Het appel gedeelte werd secuur
gekeurd door dhr. B. Ekhart en het weer was nog
steeds goed ondanks de voorspellingen, bijna alle
deelnemers hebben het gelukkig droog gehouden. De
hoogste punten werden behaald door Ineke Benus
met haar Hollandse Herder, Holland Gina van Le
Dobry - 92 punten.
 
Tussen het appel en manwerk was er een korte pauze
omdat we een half uurtje uit waren gelopen, het veld

wordt klaargemaakt en liepen de pakwerkers dhr. A.
Dekker (kort) en dhr. C. Kogelman (lang) zich warm
om daarna vlot te beginnen aan het manwerk. Dhr. T.
Hop ging dit onderdeel keuren, in de vooraf voorspel-
de regen. Ook bij het manwerk konden wij zien dat de
punten, net als bij de anderen twee onderdelen heel
erg uit elkaar liepen. Er wordt streng maar wel recht-
vaardig gekeurd dus de punten waren dan ook echt
verdiend. Wally zette haar Silke zo neer dat zij ook bij
afd. C de beste punten wist te bemachtigen - 94
punten.
 
De hele dag door was er natuurlijk ook aan het inner-
lijke behagen gedacht. En deze uitstekende dienst
hebben wij aan Lucie en Netty te danken die de
kantine voor hun rekening namen. Zonder de heerlijke
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erwtensoep van Lucie, de rookworst en gehaktballen
van Netty hadden wij het met deze koude en natte
herfstdag wel een stuk moelijker gehad. De prijs uit-
reiking verliep deze keer toch iets anders dan dat wij
gewend zijn. Normaal gesproken staat er een podium
op het veld waar de deelnemers met hun honden, de
keurmeesters, de pakwerkers, de spoorleggers en
uitzetter nog eens bij elkaar komen. Maar helaas was
het weer op dat moment niet onze beste vriend dus
moesten wij de prijsuitreiking in de kantine houden.
We hadden maar heel even de tijd voor een podium
foto. In de kantine gaven wij het woord aan ons erelid
Marjo Vlaming. Na de uitreiking van de bekers en
natuurlijk de schitterende Rudolf Bax Bokaal welke dit
jaar naar Wally Duifhuizen met Silke von Haus Silma
ging, bedankte Marjo namens kgp. Bolsward iedereen
voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken.
 
Ook willen wij onze dank uitspreken aan onze spon-

soren en adverteerders. Zonder hun steun is het voor
ons als hondenvereniging onmogelijk om een dergelijk
evenement te organiseren.
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- Laat uw hond niet op plaatsen uit waar veel geknald
wordt

Als uw hond toch schrikt van een knal probeer hem
dan niet te troosten. Daarmee zou u de hond kunnen
belonen voor het schrikken en wordt het angstige
gedrag alleen maar erger.

Gedragstherapie CD en DAP verdamper
Een relatief nieuwe therapie om uw hond van zijn angst
af te helpen is bestaat uit de Tinley gedragstherapie
CD. Met deze CD kunt u uw dier onder gecontroleer-
de omstandigheden leren om een ander verband te
leggen bij het horen van onweer of vuurwerk. Deze
manier van aanpak vraagt wel om een gemotiveerde

Oud en nieuw.......(g)een dierenfeest
De dagen worden korter, over drie weken is Sinterklaas alweer op weg naar Spanje en voor je het weet zit je
af te tellen en is er alweer een jaar verstreken. Met een oliebol en een glas champagne in de hand wordt op
straat het schitterendste vuurwerk afgestoken.

aanvraag en afhandeling van deze africhtingevene-
menten is : registratie@vdh.nl. Gelieve alleen dit e--
mail adres te gebruiken anders zal de e-mail Annet
niet bereiken. Ook alle vragen, opmerkingen etc. over
deze materie bij grote voorkeur communiceren per
e-mail. In gevallen dat dit echt onmogelijk blijkt is Annet
te bereiken na 18.00 uur op nummer : 06-22638744.
 
Dus voor alle aanvragen 2013 gebruik maken van
registratie@vdh.nl , ook na afloop van het evenement
de uitslagenlijsten naar dit e-mailadres, kortom alle
coorespondentie aanvraag en afhandeling africhtin-
gevenementen betreffende naar : registratie@vdh.nl

Toine Jonkers
Commissaris Africhting VDH 
Namens het hoofdbestuur en de CBA

Wijziging taakverdeling commissie bijstand africhting (CBA)
Even als vervolg op het bericht dat jullie ontvangen hebben van Corry van Swaaij met betrekking tot
de aanvraag en afhandeling van onze africhtingevenementen.

Lang niet altijd wordt daarbij gedacht aan onze huis-
dieren. Velen zijn hiervoor doodsbang en beginnen al
tijdens de Kerst nerveus gedrag te vertonen. Als het
echte vuurwerk begint, weten ze dan ook vaak niet
waar ze het zoeken moeten. Voor deze honden en
katten zijn er gelukkig een aantal mogelijkheden om
ze een iets rustigere nacht te geven.

Allereerst zijn er een aantal tips om de aandacht wat
af te leiden:
- Doe de gordijnen dicht, dit dempt de knallen en de
lichtflitsen
- Zet muziek aan, hierdoor worden de meeste geluiden
overstemd
- Plaats ‘gele’ oordoppen in de oren, deze werken na
enige tijd altijd (vergeet u niet om ze weer te verwij-
deren)

Wij als hoofdbestuur (HB) en CBA bedanken Corry
heel hartelijk voor de afgelopen 25 jaar dat zij deze
taak vervuld heeft. 25 Jaar, een periode die wij ons
haast niet voor kunnen stellen, door de jaren heen met
verschillende systemen, altijd zorg gedragen voor de
aanvraag en afhandeling van onze examens en
wedstrijden. Natuurlijk altijd werkend op de achter-
grond maar zij heeft altijd attent en alert 'haar' winkel
beheert, dit verdient veel respect van ieder VDH lid.
 
De CBA bestaat nu uit vier personen. Het is voor deze
vier mensen niet mogelijk deze grote administratieve
taak bij de al te vervullen taken te voegen. De beslis-
sing is dan ook genomen om de aanvraag en afhan-
deling van africhtingevenementen weer naast de CBA
onder te brengen.
 
Deze taak zal vanaf nu vervuld worden door Annet
Joosten. Het e-mail adres voor alles betrekkende
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Medicinaal
Op oudejaarsavond kunt u honden en katten tabletten
geven om ze rustig te maken. Voor katten en kleine
honden is er Calmivet en voor de grote honden Vet-
ranquil. Deze middelen bevatten een tranquillizer, een
rustig makend middel, dat na een korte tijd werkzaam
is. De tabletten dienen om 20.00 uur al gegeven te
worden en u moet uw huisdier nuchter houden om
misselijkheid te voorkomen. Helemaal ongevaarlijk
zijn deze middelen niet. Honden met epilepsie mogen
ze niet gebruiken en aangezien het middel een
bloeddrukdaling geeft, kan het problemen opleveren
bij oudere dieren of hartpatiënten. Aan deze dieren en
aan hele kleine honden en katten dient Valium gege-
ven te worden. Ook is de dosering erg individuafhan-
kelijk en de uitwerking dus nogal onvoorspelbaar,
zeker als het dier van te voren al erg nerveus is werkt
het minder. Vanwege de risico’s die er bij deze mid-
delen bestaan, adviseren wij dan ook het gebruik van
deze middelen alleen tot oudejaarsavond te beperken.
Vetranquil, Calmivet en Valium mogen nooit gebruikt
worden bij dieren die zonder toezicht worden achter-
gelaten.

Pension
Als al deze methoden en middelen geen uitkomst
bieden, kunt u er ook nog aan denken om uw hond of
kat op oudejaarsavond naar een rustig pension te
brengen.

Dierenartsen kliniek Kortenoord
www.kortenoord.com

eigenaar en moet ruim van tevoren begonnen worden
omdat het dier tijdens de training niet geconfronteerd
mag worden met echt vuurwerk. Deze manier biedt
echter wel de kans om uw dier definitief van zijn angst
af te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat het beste
resultaat behaald wordt met het gelijktijdig gebruik van
een D(og) A(ppeasing) P(heromone) verdamper.
Pheromonen zijn geurstoffen die mensen niet kunnen
ruiken maar die geruststellend werken bij angstige
dieren. De CD wordt geleverd met een uitgebreide
gebruiksaanwijzing en is via Tinley of uw dierenarts
verkrijgbaar, evenals de DAP verdamper.

Homeopathie
In de homeopathie bestaat een aantal middelen om
de angst voor vuurwerk en knallen wat te verminderen,
deze middelen moeten wel al weken van te voren
geven worden. Het middel Passiflora is vergelijkbaar
met Valeriaan en maakt het dier over het algemeen
wat rustiger. Puur Nervositeit is een samengesteld
middel met de volgende bestanddelen: Avena Sativa
en Passiflora, dat zijn beide rustgevers en Borax en
Rhodondendron zijn middelen die de angst voor harde
geluiden verminderen. Er is ook een phyto-therapeu-
tisch middel, samengesteld uit diverse planten die een
rustgevend effect op de dieren hebben. Het dier zal
minder heftig schrikken en zich sneller herstellen na
een knal. Dit middel, Rust compositum genaamd, dient
zeker al vanaf begin december gegeven te worden en
kan gewoon over het voer. Rust compositum kunt u
heel mooi in combinatie met de Puur Nervositeit
geven.

Bachbloesem
Bij mensen is het gebruik van Bachbloesem al langer
een bekende therapie. Dezelfde therapie kan bij die-
ren toegepast worden. Voor honden die nerveus zijn
bij vuurwerk worden rescuespray of rescuedruppels
geadviseerd. Optimaal resultaat wordt behaald als u
drie weken voor oud en nieuw begint met behandelen.
Rescuespray is ook effectief wanneer het toegepast
wordt op het moment dat het dier nerveus is.
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deze cursus aan de orde komen: dominantie en
rangorde, oorzaken van gedrag, ontwikkeling en so-
cialisatie van de hond, normaal hondengedrag, ge-
dragsherkenning, leerprincipes en hun toepassing bij
de hond. In het najaar van 2013 komt er weer een ABA
in het midden van het land.

VDH leden krijgen 10% korting op hun inschrijving
bij vermelding van lidmaatschapnummer.
Meer informatie vind je op www.aba-info.nl
 

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

Alg. Basisopleiding Africhters en Kynologisch Instructeur
 

Voor uitslagen van evenementen kijkt u op:
www.vdh.nl onder de rubriek sport - uitslagen

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl

Ondertussen behaalden al meer dan 300 africhters
het ABA diploma. Een aantal van deze cursisten zijn
doorgestroomd naar de cursus tot Kynologisch In-
structeur. Vanaf najaar 2012 heeft deze opleiding een
kleine wijziging ondergaan. Het totaal aantal lesdagen
is hetzelfde gebleven; maar een gedeelte van de
cursus kynologisch Instructeur is nu ook te volgen door
mensen die geen instructeur willen worden.
 
Op verzoek geven Tinley/DogVision de eerstvolgende
Algemene Basisopleiding voor Africhters (ABA) in het
noorden van het land (Hoogkerk, bij Groningen). De
cursus start op 6 januari 2013. Onderwerpen die in

http://www.aba-info.nl/
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf
http://www.duitseherder.nl/
http://www.duitseherder.nl/
http://www.aba-info.nl/

