
Een goed begin is het halve werk
Maar liefs 23 deelnemers telde de onderlinge wedstrijd bij kringgroep Hoogeveen. Beginners, VZH
honden en gevorderden, iedereen kon meedoen op z’n eigen niveau. Foeke Tienstra, bepaald geen
onbekende in de hondenwereld, was bereid gevonden om deze dag als keurmeester te fungeren. Dirk
Karssies trad op als wedstrijdleider.
Goede basis
Kringgroep Hoogeveen mag dan niet in de eerste
plaats een vereniging zijn waar africhting hoog in het
vaandel staat, op de speurvelden bleek dit niet. Op de
enorme lap grond waar vele honden hun neus
moesten gebruiken, zagen we nog hele jonge honden
waar de basis er al goed in zat. Sven, ook nog een
jonge hond, maar dan op twee benen, die via z’n opa
de hondensport met de paplepel kreeg ingegeven,
deed deze dag voor het eerst mee met Haily, de hond
van z’n opa en dat ging voortreffelijk. Hij wist de rust
goed te bewaren. Hij kreeg 46 van de 50 punten. in-

structeurs Dieke en Ron echter moesten zich natuur-
lijk echt bewijzen en dat deden ze ook. Ze behaalden
ieder in hun eigen klasse de eerste plaats op dit on-
derdeel.
 
De IPO III honden stelden op dit onderdeel een
beetje teleur. Sytse Hoekstra haalde in deze groep
met zijn IPO l hond Omy 96 punten waarmee hij de
1e plaats behaalde op dit onderdeel. Hij werd op de
voet gevolgd door Jaqueline die 95 punten behaalde.
 
Dat gaat erin als koek
Toch wel enigszins verkleumd door de koude wind
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werd in de warme kantine het speuren nabesproken.
Op de tafels brood in allerlei soorten en lekkere warme
koffie; dat ging erin als koek! Het was weer prima voor
elkaar, en de sfeer idem dito, zoals we gewend zijn.
 
Leermomentjes
Bij het appelgedeelte lieten de jonge honden wederom
zien over een goede basis te beschikken. In de zoge-
naamde kleuterklas sleepten Ron en Viento de 1e prijs
weg met een mooie uitmuntend. In deze groep eindig-
den 3 andere pups met de kwalificatie ZG. In de VZH
groep sleepte Saskia Brinks op dit onderdeel de
meeste punten weg, n.l. 52. Gerrit Kwant en Dieke
behaalden beiden 50 punten. Daar kun je prima mee
thuis komen!

Tijdens dit onderdeel bleek dat sommige gevorderde
honden op bepaalde punten nog wel het één en ander

te moeten leren. Met name het apporteren blijkt voor
sommigen toch keer op keer een struikelblok te zijn.
Harry haalde in de IPO groep de hoogste punten,
namelijk 92.
 
Ik zal je pakken!
Dit was bij het manwerk, dat verricht werd door Rolf,
niet anders, hoewel Daisy van Jacqueline en Donja
van Harry ook een leuk beeld lieten zien. Harry met
name laat ook zien dat hij veel plezier heeft in de
hondensport en dat zie je terug in zijn hond.
 
Geslaagde dag
Al met al was het een lange, maar ook zeer geslaag-
de dag, door de leuke en leerzame wijze van keuren,
door het weer, de sfeer, de goede verzorging en na-
tuurlijk door de hoge opkomst. Tjeu van Dieke werd
uiteindelijk uitgeroepen tot de beste IPO hond van
kringgroep Hoogeveen met een puntentotaal van 272.
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Ze ging met een onbescheiden hoeveelheid prijzen
aan de haal. Eens kijken of haar dat volgend jaar weer
lukt!
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Hij is weer terug............
Ja ja de Kerstclubmatch is weer terug in Zuid Holland! En........ volgens mij was het een succesje waar
we over kunnen spreken. Konden er dingen beter gaan? Ja.. Was alles tot in de puntjes geregeld? ...
nee. Het regende maar de sneeuw bleef gelukkig weg, zodat er geen gevaarlijke situaties op de weg
waren.

Maar..... We hebben het weer gelapt.
De voorbereiding was oke, alleen de inschrijvingen
kwamen zoals meestal ook nu weer op het laatste
moment. 96 inschrijvingen waarvan er vijf afwezig
waren is erg netjes voor deze keer. Natuurlijk verwach-
ten wij volgens jaar op 8 december veel meer
inschrijvingen!!!
 
De inschrijvingen waren verdeeld over echt alle
klassen m.u.v. de langstokharige honden. In iedere
klasse één of twee honden is echt te weinig om hier
iets moois van te maken. Ook voor de deelnemers niet
echt een clubmatch zou ik zeggen... Jammer maar
waar.
 
De keurmeesters waren: dhr. H.J. Dux, dhr. N.
Scharschmidt en dhr. J. Lijffijt. Mevr. A. Boomemmer
liep met dhr. N. Scharschmidt mee voor haar stage bij
de SV. De ringmeesters en de schrijfsters hadden er
zin in en hebben alles in zeer goede banen geleid.
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Vakantieverhalen
In de zomer van 2012 had de redactie een wedstrijd uitgeschreven waarbij foto's en verhalen ingezon-
den konden worden. Helaas was de inbreng van verhalen wat mager, maar om toch de mensen te
bedanken die wel de moeite hebben gedaan om een mooi verhaal van de vakantie te maken willen wij
ze graag in de nieuwsbrief publiceren. In een volgende editie zullen wat foto's gepubliceerd worden
die helaas niet in de prijzen zijn gevallen.

Het Zwitserleven gevoel
 

Hoi ik ben Cyra van Prinsenstee en 14,5 jaar oud. Ik
heb twee baasjes, 2 kindjes en 2 zussen. Het zijn
natuurlijk geen echte zussen want het zijn mechelaars
en ik moet ze nog regelmatig op hun plek zetten als
ze weer wat doen dat niet mag. Van het voor jaar was
ik erg ziek, na twee jaar had ik weer een perifeer
vestibulair syndroom of zo iets, dan val je steeds om
en weet je niet waar je bent. Na een dikke kuur ging
het al weer wat beter en kon ik weer wat lopen. Toen
hebben mijn baasjes ons allemaal mee genomen voor
een maand naar Zwitserland. Zolang zijn we nog niet
geweest maar ik stond bij het inpakken al weer te
jengelen bij de auto, stel je voor dat ze je vergeten.
Mijn zussen zitten in de achterbak en ik in een honden
zak op de achterbank tussen de kindjes. Mijn spullen,
ja die gaan in de aanhanger. Die baasjes van mij
denken ook aan alles zelfs mijn eigen kleed en medi-
cijn koffer gaan mee (en de prikjes bij de dokter bah).
We zijn weer naar Hopfi-heusli geweest in Berner

Oberland, omdat mijn zussen dan ook mee mogen.
We hebben dan onze eigen plek, een groot zonne
terras en genoeg groen om lekker te rennen. Toen we
de berg opreden zag ik het al weer en zat ik al flink te
jengelen "laat me d'r uit, ja als eerste!". Na een week
was ik weer helemaal opgeknapt. In mijn vakantie ga
ik altijd graag mee met de baas, een beetje winkeltjes
kijken en op het terras zitten en zo. Loop je net in de
souvenirs shop komt er een Japanner naar je toe "ahh
a german shepperd, can i take a picteure?" Natuurlijk
en in Japan ben ik nu ook beroemd. Wat ik zoal doe:
gezellig mee in de trein, in een gondel, wandelen,
zwemmen in het Alpen meer met de kindjes en eigen-
lijk mag ik bijna altijd mee omdat ik zo lief ben. Ik ben
ook gek op auto rijden dan kijk ik altijd met mijn
baasje mee waar we heen gaan. Vooral als we de pas
overgaan, die sneeuw he in de zomer is zo lekker aan
je pootjes en dan gaan ze altijd sneeuwballen gooien
met me. Mijn zussen waren nog heel stout geweest,
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ze hadden de prullenbak leeg gehaald, ik zei nog zo
niet doen. Luisteren die twee ho maar. Gelukkig weten
de baasjes dat ik dat niet doe. Ik kruip wel altijd stiekem
op hun bed. Vooral savonds bij het knapperende haar
vuur, heeeerlijk. Als de vakantie dan weerom is en de
auto wordt ingepakt wil ik altijd wel als eerste in de
auto, stel je voor dat ze me vergeten. Gelukkig hadden

Op vakantie, nooit zonder de hond
 
Vakantie met onze Duitse herder. We gaan altijd in
een huisje in Nederland. Liefst van Staatsbosbeheer.
Vrienden van ons en wij wachtten vol spanning op
onze pup. Onze vrienden kregen een langharige
Duitse herder van Angel of Wassenaar. Wij een herder
van ‘van Rietnisse’. Zou het een idee zijn om met twee
pups en een oude Duitse herder op vakantie te gaan?
Onze Inca hadden we een half jaar daarvoor laten
inslapen en onze vrienden hadden hun oude hond
nog. Dus met drie honden. Fijn samen op vakantie.
We konden niet wachten. Tegen de tijd dat het zomer-
vakantie was hadden we allebei een pup van een
maand of vier,vijf. We zagen onszelf al helemaal zit-
ten. In een huisje in de bossen, een rustig wandelin-
getje af en toe. Beetje boodschappen doen, barbe-
cueën, beetje relaxen. Goed plan!
 
Even oefenen
Al tijdens de eerste ontmoeting van onze pups bleek
dat het niet zo relaxed ging worden als we gepland
hadden. Onze teef Quinta is zes weken ouder dan hun
reu Joep. Ze zagen elkaar, doken boven op elkaar en
verder niks. Alleen maar spelen. Wandelingetje,
hoezo? Dat is toch nergens voor nodig. Hoe gaat dat
op vakantie? Ze waren niet te stoppen. De hele tijd
aan de riem en maar piepen, is ook niet echt gezellig.
Ehh, nou ja we zouden wel zien. De oude teef van
onze vrienden trad wel eens op als ze het drukke
gedoe zat was, maar zij hield zich verder liever afzijdig.
 
Eindelijk is het zover
Eind juli 2011. Een leuk huisje geboekt in het bos.

Genoeg te doen en te zien in de buurt. We konden
vertrekken. Auto’s volgeladen met bagage, de barbe-
cue, speeltjes en dekentjes voor de honden.
Na een rustige rit (die transportbox is een uitkomst!)-
komen we aan in de buurt van Deventer.
Wat een rust! Totdat de pups elkaar in het vizier kre-
gen..Joepie raggen!

Aan een boom
Zoals wij in de eerste instantie gedacht hadden, ging
het dus niet. De pups hadden andere plannen! Lekker
de hele dag raggen! Er stonden twee dennen in de
tuin van het huisje. Dus hebben we de pups af en toe
vastgelegd, we konden ze toch moeilijk de hele dag
hun gang laten gaan. Dat leek ons niet goed voor het
gestel! Ze konden niet bij elkaar, maar ze waren de
touwen net zo lang aan het rekken tot ze met de
bekken wel bij elkaar konden. Hilarisch die pups. Niks
lekker rustig. Ze slapen toch veel? Nou die van ons
niet hoor!
 
Dit jaar niet
Dit jaar is er een paard bij ons gekomen, dus even niet
op vakantie. Voor onze Quinta maakt het niks uit. Het
paard staat bij een bos in de buurt. Dus als het
vrouwtje uitgereden is, waar onze hond rustig op
wacht, gaan we naar het bos.Quinta vindt sjouwen
met takken en grote dennenappels het leukste wat er
is! Er is een ven in het bos, dus die pakt ze ook altijd
even mee. Wat wil je nou nog meer. Iedereen gelukkig!
 
Jolanda Schoonen
 

mijn baasjes veel honden koekjes mee genomen voor
thuis, die zijn altijd zo lekker. Een ding weet ik zeker....
volgend jaar ga ik weer mee, ze hebben al geboekt
hebben ze me verteld!
Dikke honden knuffel van Cyra.
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Klik hier voor de recente puppylijst
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl

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

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

