
Winterse taferelen
Zondag 10 maart was de provinciale clubmatch in Overdinkel. Normaal gesproken is er tijdens deze
clubmatch altijd mooi weer, echter dit keer lag er een dik pak sneeuw. 
 
Het dikke pak sneeuw betekende voor iedereen goed
aankleden en afzien. Maar de organisatie had geluk-
kig goede voorzorgsmaatregelen getroffen, zo was er
een verwarmde tent en ook de tent van de keurmees-
ters was enigszins verwarmd.
Het begon in de ochtend met de jonge hondendag,
die eigenlijk de gehele ochtend in de sneeuw plaats
vond. Ook mede door de weersomstandigheden werd
er wat langer gewacht op deelnemers die nog niet
gearriveerd waren. Immers, de wegen waren niet
schoon en niet iedereen had er rekening mee gehou-
den dat het ging sneeuwen. Toch waren er in elke
klasse een aantal honden aanwezig wat toch een
leuke sfeer gaf. Ook leuk om te zien dat de jonge
honden de sneeuw soms interessanter vonden dan
het lopen.
 
Na het middaguur werd er een pauze ingelast, de
keurmeesters en alle helpers in de ring moesten toch
even opwarmen. Na de pauze werd er verder gegaan
met de gewone clubmatch. Ondanks de sneeuw werd
er gevochten om de plaatsen. Nadat de clubmatch
was afgerond werd nog de beste hond van Overijssel
gekeurd. Voor alle uitslagen en nog meer foto’s ver-
wijzen wij u naar de website van de kringgroep Over-
dinkel: http://www.dws-overdinkel.nl/
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Wintercompetitie Agility
Tijdens de VDH Individuele Provinciale Behendigheid Kampioenschappen is het idee en de naam van
het team tot stand gekomen. Met één Kelpie en vier Duitse Herders doen we mee aan de Wintercom-
petitie Agility 2012/2013. Kelpie en Ko was één van de 103 teams! die deelnamen aan dit agility
spektakel.

Wat houdt die Wintercompetitie in?
In oktober stopt men met het organiseren van buiten-
wedstrijden. Om ook in de winter je hond en jezelf in
conditie te houden is in 2003 door Vriendenkring
Agility de eerste Wintercompetitie georganiseerd.
Deze wintercompetitie (voor alle rassen) is inmiddels
uitgegroeid tot een fenomeen. In 5 regio’s door heel
Nederland strijden 103 teams om de titel Winterkam-
pioen. Ieder team bestaat uit minimaal 5 combinaties.
Dus in totaal zijn er ruim 500 deelnemers. De beste
acht teams per regio lopen de finale. Deze keer werd
die gehouden in Utrecht. Kelpie en Ko werd ingedeeld
in groep C.

De Competitie
De competitie bestaat uit vier wedstrijden en één fina-
le. De strijd begint al bij de inschrijving. Op zeven
september om 00:00 uur start de inschrijving. Binnen
10 minuten is het vol! Dan hebben de team captains
hun teams ingeschreven. Een foutje en je doet niet
mee. In onze groep C waren 22 teams ingeschreven,
128 combinaties. Iedere combinatie loopt een Vast
Parcours (VP) en een Jumping. Aan het eind van de
dag moet ieder team nog een estafette lopen.

Kelpie en Ko
Kelpie en Ko bestaat uit onze captain Yvonne met
Tika, Anja met Quin, Janet met Amiga, Bianca met
Finn (de Kelpie) en de schrijver van dit artikel met
Faust. De bedoeling van ons was om ervaring op te
doen op zo’n groot evenement. We hadden geen
enkele illusie dat we bijvoorbeeld de finale zouden
halen. De Border collies, andere Kelpies en Aussies
zijn veel sneller dan onze Duitsers en onze Kelpie is
nog onervaren. Tevens waren een groot aantal gelei-
ders zogenaamde “C” lopers. Dit is de hoogste cate-
gorie waarin je als licentiehouder ingedeeld kan
worden binnen de Cynophilia. Naast onze Duitsers
was er nog een geleider met een Duitse herder. Zij
viel na twee wedstrijden echter af dus bleven er nog
vier (4) over. De onze.

De wedstrijden
Start van de competitie in Bunschoten. Redelijk par-
cours, niet te moeilijk. Toen we in de rij stonden om
ons rondje te lopen zagen we het al. Die Borders en
alle andere rassen zijn wel razend snel maar maken
ook de nodige fouten. En dat doen onze Duitsers dus
niet. Hierdoor stonden we na het VP en de Jumping
5e. Dus de estafette goed lopen en we stonden in de
top 10. In de estafette loopt het gehele team achter
elkaar het parcours. Uiteraard is zo snel mogelijk het
advies maar absoluut niet “disken” want dat betekent
heel veel strafpunten. De Estafette goed lopen is es-
sentieel voor een goede kwalificering. En laten wij daar
nou hartstikke goed in zijn. Foutloos is voor onze
Duitsers geen probleem en dat gecombineerd met de
snelheid van de Kelpie, “Voila” het succes is geboren.
Door die estafette stonden we aan het eind van de
eerste dag tweede. De tweede wedstrijd in Best ging
nog beter. We waren verreweg de snelste maar ook
weer foutloos op de estafette en dit gecombineerd met
de goede individuele prestaties stonden we aan het
eind van dag twee zelfs eerste. Ik weet niet of het
onderschatting was of dat we teveel dachten: ”ach die
estafette winnen we toch wel”, maar dag drie in Tilburg
ging het mis. We stonden individueel redelijk maar een
foute wissel op de estafette betekende dat we gezakt
waren naar de 6e plaats. Zo snel kan dat gaan. We
wisten dus wat ons te doen stond tijdens de laatste
wedstrijd. In ieder geval die 6e plaats vasthouden want
de beste 8 gaan naar de finale. Gelukkig het ging goed.
We wonnen zelfs een plekje. Dit hadden we niet voor
mogelijk gehouden. Kelpie en Ko naar de grote Win-
tercompetitie finale.

De Finale
In de finale staan de beste acht teams van iedere regio.
Dat betekent dus dat er 228 honden aan de finale
deelnamen. De locatie was simpelweg fantastisch. De
fonkelnieuwe manege van "de Voornruiters” in Utrecht
was absoluut finale waardig. In de finale tellen de in-
dividuele prestaties van de beste drie combinaties uit
ieder team. Van iedere regio gaat het beste team naar
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de estafette. De keurmeesters hadden hun best ge-
daan om uitdagende parcours neer te zetten. Het VP
ging hartstikke goed. We stonden zelfs eerste. Het
Jumping parcours was echt een uitdaging. Niet alleen
voor ons. Helaas kwamen we hier net iets tekort
waardoor we derde op de Jumping werden en tweede
van onze regio. Maar hoezo jammer. We hadden 20
teams in onze regio achter ons gelaten en Janet en ik
stonden na afloop gewoon in de top vijf individueel.
We waren hartstikke blij. Dit hadden we niet verwacht.

De Duitse Herder en Agility
Onze prestatie en met name natuurlijk die van onze
honden hebben ook op dit evenement laten zien dat
'onze' Duitse Herder op top niveau binnen de agility
kan meedoen. We kregen hele positieve reacties van
de andere geleiders. Ze vonden het hartstikke leuk
dat er weer eens Duitse Herders meededen. Ook in
deze tak van hondensport laat de Duitse Herder weer

zien wat voor veelzijdige hond hij/zij is. Ik spoor
daarom iedereen aan om met je Duitse Herder agility
in ieder geval te gaan proberen. Je zult zien hoeveel
plezier jij en je hond hieraan beleven.

Namens Kelpie en Ko,
Wim de Hoogt
 

Beoordelingsdag bij kringgroep West-Brabant.
 
Wilt U Uw hond eens laten beoordelen door een offi-
ciële keurmeester?
Dat kan op de Dag van de Hond 2013 op zondag 26
mei bij de Beoordelingsdag van Kringgroep West-Bra-
bant in Rucphen (N-Br).
 
In beginsel is de Beoordelingsdag voorbehouden voor
Duitse Herdershonden (ongeacht leeftijd) maar bij
voldoende ruimte kunnen ook andere rassen inschrij-
ven.
 
De Beoordelingsdag 2013 bestaat uit 3 onderdelen:
A. Een beoordeling op uiterlijke gezondheidskenmer-
ken. Een dierenarts bekijkt Uw hond grondig en no-
teert voor U de bevindingen.
B. Een beoordeling op werkaanleg en karakter. Een
deskundig beoordelingsteam olv een africhtingskeur-
meester bekijkt de natuurlijke aanleg van Uw viervoe-
ter.
C. Een beoordeling op bouw en gangwerk. De regu-
liere beoordeling door ervaren keurmeesters zoals die
bv ook gehouden wordt in aansluiting op de Kampi-
oenschapsclubmatch van de VDH.

 
Belangstellenden mogen zelf weten aan welke beoor-
deling ze mee willen doen. Dat kan dus ook aan alle
drie! Na afloop krijgt men een lijst mee met de bevin-
dingen en een certificaat van deelname.
 
De beoordelingen 
Voor de beoordelingen vragen we een geringe bijdra-
ge in de kosten n.l. E 5,-, wel willen we graag van
tevoren weten met welke hond U wilt deelnemen en
welk dagdeel Uw voorkeur heeft. Daarom vragen we
U om tevoren in te schrijven en dat kan via de site:
www.hondenbeoordelingsdag.nl
De beoordelingen vinden plaats door officiële keur-
meesters, een dierenarts en door ervaren en gediplo-
meerde africhters/instructeurs. Er vindt ook plaats de
verkiezing van de “Hond van de Dag”.
Plaats van handeling zal zijn de accommodatie van
Duitse Herder-kringgroep West-Brabant aan de
Baanvelden 16 te Rucphen (gemakkelijk bereikbaar
vanaf de A58).Parkeren bij P-plaats Skidôme!
Datum: Zondag 26 mei 2013, van 09.00 u tot 16.00 u.
 
Deze dag zullen er tevens geregeld diverse demon-
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straties verzorgd worden. Ook zal info-materiaal
aanwezig zijn alsmede een stand voor hondenbeno-
digheden, uitleg over clicker-training, een hondentrim-
ster maar ook materiaal om zelf –onder begeleiding-
behendigheidsport mee te bedrijven. Wij streven er
naar om rond 14.00 ueen zeer interessante lezing te
laten verzorgen (“gebruik honden bij autistische kin-
deren”). Ook worden allerlei hondenclubs en fokkers
in de gelegenheid gesteld om gratis een infostand te
bemannen.

Er gaan prijzen beschikbaar gesteld worden en voor
iedereen is er een goedgevulde goody-bag.
Kortom, een interessante dag die we U van harte
kunnen aanbevelen.
 
Meldt U aan via www.hondenbeoordelingsdag.nl .
Daar vindt U ook alle verdere informatie over deze dag!

Lezing over de Duitse Herdershond.
Maandagavond 6 mei zal er een interessante lezing plaatsvinden bij de kringgroep West-Brabant te
Rucphen. Deze hondenvereniging is onderdeel van de landelijke vereniging voor Duitse Herdershon-
den, VDH.

De avond is gesplitst in twee onderdelen: vóór de
pauze wordt belicht “ontstaan en ontwikkeling van het
ras” door P.Nefs, keurmeester van het ras en na de
pauze belicht dhr. G.in ’t Veen “het begin en verloop
van het pakwerk in Nederland”. Dhr. in “t Veen is zelf
toppakwerker geweest, ook op internationaal niveau
en hij is in staat om met veel enthousiasme over zijn
sport te vertellen.
 
Beide lezingen kunnen interessant zijn voor alle
hondenliefhebbers en de toegang is geheel gratis.
Locatie: het kringgroepterrein van West-Brabant aan

de Baanvelden 16 te Rucphen. Via het zandpad te-
genover de ingang van Skidôme kan men doorrijden
tot op het veld om te parkeren. Aanvang: 19.30 u.
De hondenclub organiseert verder nog een groots
opgezette Beoordelingsdag voor honden van alle
rassen op de Dag van de Hond op 26 mei a.s. Op die
dag is er ook een lezing en wel over “gebruik honden
bij autistische kinderen”, rond 14.00 u.

Meer inlichtingen kan men vinden op www.kgp-
westbrabant.nl of op www.hondenbeoordelingsdag.nl
.
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Duke van Karin Vissers

Emma van de fam. Ijzelenberg met neefje Boaz

Vita van Meindert Wijnberg

Duitse herder van Ineke Stappers

Kindervriend Luna
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APS: Huisdier heeft onzekere toekomst na overlijden baasje
Huisdieren gaan een ongewisse toekomst tegemoet wanneer hun baasje overlijdt. Dit blijkt uit onder-
zoek van Nuvema Uitvaartverzekeringen. Slechts 7% van de huisdiereigenaren heeft op papier staan
wat er met Fikkie, Felix of Flappie moet gebeuren wanneer zij zelf overlijden. Voor de helft van de
huisdieren geldt dat hun baasje hier niet over na heeft gedacht of de nabestaanden met deze beslissing
opzadelt. Een deel van de huisdiereigenaren heeft wel iets afgesproken, maar dit niet vastgelegd.
Hierdoor is het allerminst zeker dat hun huisdier goede opvang krijgt.

"Vooral voor huisdiereigenaren die alleen wonen is
het erg belangrijk dat zij aangeven wat er met hun
huisdier moet gebeuren na hun dood.", aldus Emile
de Jong, directeur van Nuvema. " We merken als
uitvaartverzekeraar wel vaker dat mensen vooral
emotionele beslissingen omtrent hun eigen sterven
uitstellen of afschuiven. Maar als je hier ideeën over
hebt, zul je ze toch goed moeten vastleggen. Hier
probeert Nuvema in te ondersteunen." .
 
Huisdiertestament
Veel huisdieren moeten maar zien wat er met ze ge-
beurt wanneer hun baasje komt te overlijden. In een
derde van de gevallen heeft hun eigenaar hier niet
over nagedacht. Bij nog eens ruim 20% wordt de keuze
aan nabestaanden overgelaten. Ongeveer 40% van
de huisdieren krijgt opvang van familie, vrienden of
bekenden, maar dit is in veel gevallen niet op papier
gezet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan of
weten nabestaanden ook niet wat ze moeten doen
met een achtergebleven huisdier. Stichting Landelijke
Herplaatsing Huisdieren (SLHH) zorgt voor herplaat-
sing van huisdieren van overleden en zieke mensen.
Gert de Weerd van SLHH: "Wij merken ook dat veel
mensen niet aangeven wat er met een huisdier moet
gebeuren wanneer zij zelf overlijden. Wij krijgen
vooral nabestaanden die zich geen raad weten met
een achtergebleven huisdier. Ook komt het wel eens
voor dat er iets mondeling is beloofd, maar dat de
belofte alsnog wordt gebroken." Daarom heeft Nuve-
ma een Huisdiertestament gemaakt. Hiermee kan
makkelijk aangegeven worden wat er met het huisdier
moet gebeuren wanneer iemand komt te overlijden.
 
Lot katten onzekerder dan lot knaagdieren
Door de bank genomen zitten er geen hele grote
verschillen tussen de verschillende diersoorten.
Honden komen er het beste vanaf. Voor meer dan de
helft is wel iets (mondeling) geregeld. Reptieleigena-
ren denken het meest na over de toekomst van hun

dier. Slechts voor 21% van de reptielen geldt dat dit
niet is gebeurd. Echter laten hun eigenaren de keuze
voor deze, toch vaak moeilijk te onderhouden, dieren
in de helft van de gevallen over aan nabestaanden.
Opvallend is dat katten een meer onzekere toekomst
tegemoet gaan dan knaagdieren en vogels. Slechts
voor 44% van de katten is een plan bedacht. Voor
knaagdieren is dit 45% en voor vogels 49%.
 
Zoek andere huisdiereigenaren
Baasjes die iets willen regelen voor hun huisdier, doen
er verstandig aan om andere huisdiereigenaren op te
zoeken. Driekwart van de mensen die al een huisdier
hebben zijn bereid om een huisdier van een overleden
bekende over te nemen. Van de personen die geen
huisdier hebben, zit bijna tweederde hier niet op te
wachten. Ook kunnen huisdiereigenaren van tevoren
iets regelen bij dierenorganisaties, zoals het SLHH.
Op de website van Nuvema is hier meer over te vinden.
 
Over Nuvema Uitvaartverzekering
Nuvema Uitvaartverzekering bestaat sinds 1949 en
heeft ruim 300.000 klanten in heel Nederland. Door
het persoonlijke advies van de 75 vertegenwoordigers
en de nauwe contacten met 300 lokale uitvaartverzor-
gers is de uitvaartverzekering van Nuvema op maat
gemaakt en daardoor volledig passend bij de uitvaart-
wensen.

Onderzoeksopzet
In februari 2013 onderzocht Multiscope in opdracht
van Nuvema Uitvaartverzekering onder 1000 Neder-
landse consumenten of zij hebben nagedacht over het
lot van hun huisdier wanneer zij zelf komen te overlij-
den. De volledige resultaten en onderzoeksopzet zijn
te vinden op www.nuvema.nl/huisdiertestament.
http://www.nuvema.nl/huisdiertestament
http://www.nuvema.nl
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Inbraak Kringgroep De Samenwerking
 
In de nacht van zaterdag 23 maart op zondag 24 maart
is er bij kringgroep De Samenwerking in Oss ingebro-
ken. Alle pakwerkers pakken, mouwen, apporteer-
blokken, trainingspakken, voorraad frisdrank en een
compressor werden ontvreemd. Er was ook flink wat
braak schade. De schade wordt geschat op ruim
€ 4000,00. Het op zondag geplande examen kon
hierdoor niet doorgaan.De teleurstelling bij de leden
van kringgroep De Samenwerking is groot, aangezien
de schade groter is dan het bedrag in kas.
 
In diezelfde nacht zijn ook alle pakwerkmaterialen bij
een KNPV club in de buurt gestolen, daar hebben de
daders zelfs een complete wand uit het clubhuis ge-
trokken. Het lijkt er dus op dat deze dieven het voorzien
hebben op hondensport verenigingen en daarbij niets
ontziend te werk gaan. Wees gewaarschuwd!!!
 
Kringgroep De Samenwerking Oss
 

Voor extra informatie en verdere vragen kunt u contact
opnemen met Emile de Jong, directeur van Nuvema
Uitvaartverzekering, telefoonnummer 035 - 54 80 857,
email marketing@nuvema.nl
In de bijlage vindt u het logo van het Huisdiertesta-
ment.
 
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van bovenstaand bericht.
ANP Pers Support is een joint venture van het ANP
en PR Newswire.
 

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/

