
Pakwerkerscursus Noord-Brabant afgerond met succesvol
examen
Na negen weken van intensieve trainingen, het afleren van oude gewoontes en het leren bedreigen en
feitelijk werken volgens de eisen gesteld in het FCI IPO examenreglement.Daarnaast werken met en
opbouwen van jonge honden, omgaan met geleiders en veel, heel veel opdoen van theoretische
kennis was dan de dag van de waarheid aangebroken.

Onder slechte weeromstandigheden, met afwisselend
sneeuwbuien en scherpe snijdende wind, traden de
zeven overgebleven kandidaten aan voor het examen.
Het examen dat werd gehouden onder auspiciën van
de VDH met als toezichthouder de verantwoordelijke
voor pakwerkerszaken binnen de VDH dhr. Robbie de
Jong. Robbie nam ook het theoretische gedeelte af
en had zelf de vragen opgesteld. Hij was daarbij af-
geweken van de wat, al langer in omgang zijnde
vragen en had een en ander wat zwaarder gemaakt,
omdat hij wilde dat dit ook onderdeel zou bijdragen
aan de waarde van de cursus, evenals het beoordelen
van het onderdeel opbouwen van de jonge honden.
 
Robbie maakte het de kandidaten erg lastig door zijn
wijze van ondervragen. De kandidaat moest laten zien
of hij ook werkelijk de materie begreep en niet zomaar
aan het acteren was. Al snel werd duidelijk dat hier en
daar het 'werk' wel redelijk goed werd getoond en de
oefeningen werden beheerst, maar dat sommige
pakwerkers zich toch nog wat meer moeten verdiepen
in het hoe en waarom? Daarentegen waren er ook
enkele kandidaten die echt uitblonken in dit onderdeel
en naast pakerker ook zeer bekwame instructeurs zijn
of kunnen worden.
 

De praktijk
Na het afleggen van de shuttleruntest (slagen hiervoor
is een verplichting) moest de kandidaat, direct achter
elkaar en zonder enige tussenpauze, het volledige
IPO programma draaien voor een IPO 1, een IPO 2
en 1 IPO 3 hond en dan meteen daarna de jonge
hondenproef. Werkelijk met dit weer een aanslag op
de conditie. Het examen werd beoordeeld door drie
beoordeelaars, die onafhankelijk van elkaar de pak-
werkers beoordeelden. Zoals in de cursus al werd
benadrukt, gaat het er vooral om dat de honden goed
getest moesten worden. Immers, als het IPO een
graadmeter moet zijn voor de fokkerij, inzake karakter
standvastigheid en vastheid van zenuwen, dan zal het
pakwerk ook moeten voldoen aan deze voorwaarden.
De hond zal belasting en dreiging moeten kunnen
doorstaan. De pakwerker moet dan vervolgens door
zijn overtuigende werk de keurmeester in staat stellen
om de hond goed te kunnen beoordelen. Daarbij zijn
veiligheid voor de hond en veiligheid voor de pakwer-
ker zelf ook de belangrijkste beoordelingscriteria.
 
De examinatoren, Peter Joosten, Kees Michielsen en
Toon van Oirschot, bijgestaan door examenleider
Ingrid Bos-Sanders, waren dan ook niet bepaald
scheutig met ruime beoordelingen en hielden zich
nadrukkelijk aan de voornoemde eisen. Vooral bij de
overval uit het rugtransport, kwamen hier en daar wat
problemen aan het licht. Veel pakwerkers waren meer
bezig met hun techniek in plaats van daadwerkelijk
met overgave op de geleider in te gaan en vervolgens
de overval door te zetten op de hond.
Ook bij het onderdeel afstand stellen waren enkele
pakwerkers nog iets teveel bezig met zichzelf, in plaats
van de hond echt te testen. Een factor die hierbij wel
moet worden meegenomen is dat de sneeuwbuien en
het besneeuwde veld hier een grote rol in speelden.
Sterke punten waren de vlucht, de stokbelastingtest
en de overval na de bewakingsfase.

In de overvolle kantine van kringgroep De Ypelaar
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werden de diploma’s uitgereikt. Voorzitter van de Af-
deling Noord-Brabant, dhr. Van Oirschot, drong er bij
de CBA op aan toch vooral te waken voor behoud van
deze opzet van de pakwerkerscursus. Deze cursus is
ontwikkeld door voorgaande CBA’s en is prachtig op
film gezet, waarbij vooral ook de theorie en de opbouw
van de jonge honden een vast onderdeel is. Want, zo
sluit hij af , pakwerk is zo veel meer dan alleen het
werken op examens of wedstrijden. Pakwerk is om-
gaan met mensen, goed opbouwen van honden en
werken aan opleiding van leden en een gezonde
vereniging. Robbie de Jong zegt in zijn afsluiting toe
de opzet van deze cursus ook zeker zo te willen
handhaven en de provinciale afdelingen de ruimte te
geven ook de nieuwe ontwikkelingen daarin mee te
nemen. Vervolgens gaf hij aan in zijn toespraak dat
het examen en de beoordeling, in zijn vergelijk met
meerdere examens wat 'stevig' beoordeeld was en
dat hij zelf vaak een wat hogere boordeling had staan.

Hij was absoluut tevreden over deze gang van zaken
en ook het gehele niveau van de pakwerkers sprak
hem zeer aan. Zonder meer allemaal goede kring-
groeppakwerkers en van enkelen wist hij zeker dat wij
ze in de toekomst tegen zullen komen op de wedstrij-
den. Hij feliciteerde de provincie Noord-Brabant met
dit prima resultaat.
 
Geslaagd voor licentie VDH- kringgroeppakwerker:
Laurant Braat (VDH Etten-leur), Wesley van Bekkum
(VDH Den Bosch), Glenn Jeurissen (VDH Brons-
heim), Roald Nefs (VDH – WestBrabant) Barry Meijer
(VDH en DVIN Etten-Leur), Peter Zwaan (VDH en
DVIN Etten-Leur) Jo Klippel (VDH De Trouwe Herder)
 
Van onze correspondent.

Foto’s Michel Bos
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Strandwandeling
Op zaterdag 9 maart wordt er door de jeugdcommissie een strandwandeling voor het hele gezin ge-
organiseerd. 

Iedereen die zin heeft om samen met andere Duitse-
herder liefhebbers eens lekker uit te waaien aan het
stand is van harte welkom. Niet alleen de Duitse
herder is welkom, maar familieleden met een ander
ras mogen zeker mee wandelen. We vertrekken om
10.30 bij de strandpaviljoen de Piraat in Oostkapelle.
Dit strandpaviljoen is te voet te bereiken via de Duin-
weg. Aan het begin van de weg is een grote parkeer-
plaats waar men tegen betaling de auto kan laten
staan. Tot aan het strand moeten de honden wel
aangelijnd blijven. De wandeling zal ongeveer 2 uur
duren en als men terug komt bij de piraat kan iedereen
voor eigen rekening wat eten of drinken. De honden
zijn toegestaan in het strandpaviljoen. Via het mail-
adres jeugd@vdh.nl kunt u zich opgeven voor deze
wandeling.
 
Gegevens:
Strandpalviloen de Piraat
Duinweg 115
4356 GA Oostkapelle, Nederland
 

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
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Ingezonden foto's
Hieronder ziet u een aantal foto's die door leden ingezonden zijn. Deze foto's stammen nog uit de fotowedstrijd
2012 (vakantiefoto's). Wanneer u een leuke foto van uw Duitse Herder heeft en deze graag in de nieuwsbrief
geplaatst ziet worden, dan kunt u deze foto opsturen naar nieuwsbrief@vdh.nl. Voorwaarde wel is dat de foto
minimaal 60kb groot is, voor het plaatsen in het blad moet de foto minimaal 400kb groot zijn.


