
WUSV kampioenschap Philadelphia (VS)
16 t/m 20 oktober wordt het WUSV kampioenschap georganiseerd in Philadelphia (VS). André van
Eekelen en assistent Fleuris Veth zullen het team in en naar Philadelphia begeleiden.

Op 2 maart heeft de eerste pré wedstrijd in Tilburg
reeds plaats gevonden. Op 29 en 30 juni wordt de
tweede prewedstrijd gehouden in Nijmegen. Uiteinde-
lijk wordt op 7 en 8 september tijdens het NIAK bepaald
welke vijf deelnemers afreizen naar de VS. De klas-
sering op één van de twee prewedstrijden wordt op-
geteld bij de klassering op het NIAK. De Nederlandse
kampioen plaatst zich sowieso voor het wereldkampi-
oenschap. De overige vier worden bepaald door de
klasseringen van de pré en het NIAK bij elkaar op te
tellen. De vier met het laagst cijfer dat ontstaat door
de plaatsing op te tellen, gaan dan mee naar het WK.
Bijvoorbeeld: 3e op de pre en 2e op het NIAK zorgt
voor het cijfer (punten) van vijf.
 
Volgende zaken zijn van belang om nu al te melden
aan de mogelijke deelnemers van het WUSV in Phil-
adelphia.
• Om de VS binnen te komen is ESTA autorisatie
vereist. Deze kan via internet worden aangevraagd en
kost $14, -. Als deze wordt afgewezen moet er een
visum worden aangevraagd. Dit kan maanden duren.
Voor deelnemers aan de pre is het daarom verstandig
deze nu al aan te vragen. Als je dit namelijk na het
NIAK doet loop je het risico dat je de VS niet in komt.
De ESTA autorisatie kan je nu al aanvragen. Deze is
namelijk 2 jaar geldig.

• Het paspoort moet in ieder geval nog 3 maanden
geldig zijn bij aankomst in de VS.
• Honden moeten over een certificaat beschikken
waaruit blijkt dat ze zijn ingeënt tegen hondsdolheid
minstens 30 dagen vóór binnenkomst in de Verenigde
Staten. Het is dus raadzaam te controleren of de hond
is ingeënt voor dat hij deelneemt aan het NIAK.
• Aanschaf van een creditcard. De betaling van een
ESTA autorisatie kan alleen met behulp van een
creditcard. Tevens is een auto huren in de VS moge-
lijk. Een creditcard is dus noodzakelijk.
• Voor de deelnemers wordt er hotelkamer en de
vluchten gereserveerd van 9 tot en met 21 oktober,
zodat deelnemers hier al rekening mee kunnen hou-
den.
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Nederlands Kampioenschap werkhonden 2013
Het Nederlands Kampioenschap voor werkhonden is na een aantal jaren in Harderwijk, georganiseerd
door VDH kringgroep Slingeland in Gaanderen.

Voor het eerst sinds lang dus niet in een stadion, maar
op het eigen kringgroepterrein. Het enige verschil met
een stadion is echter dat Slingeland niet over een
tribune beschikt, de grootte van het terrein en alle
andere faciliteiten zijn aanwezig. Op 6 en 7 april wist
een groot aantal toeschouwers de weg naar de Ach-
terhoek te vinden en de bed & breakfast en bungalo-
waccommodaties deden goede zaken. Aangemeld
hadden zich elf Duitse herders, tien Mechelse herders
en twee Hollandse herders. Al voor de loting moest
Huub Wilemsen zijn Hayley afmelden. Op zaterdag
een frisse start, maar ‘s middags brak een mager
zonnetje door. Op zondag werd gestart in de mist maar
die loste al snel op en het werd een heerlijk zonnige
dag.
 
Speuren
Gelukkig is er in de Achterhoek nog voldoende moge-
lijkheid om te speuren. Na de lange winter is het
echter nog niet gemakkelijk om gelijkwaardige velden
te krijgen omdat sommige boeren wel, en anderen nog
niet bemest hadden. Toch is het onze spoorleggers
Harrie ten Have en Herman Janssen gelukt om prima
sporen neer te leggen. Alle sporen waren zo’n 600
pas lang zoals het reglement dit voorschrijft en op de
juiste wijze gelegd met in aanmerking genomen de
moeilijkheidsgraad omdat de weiden erg kaal waren.
Keurmeester Anja van der Meijden heeft dan ook heel
wat meters moeten maken. Afgaande op de dit jaar
behaalde kwalificaties in afd. A waren we erg nieuws-

gierig hoe deze ervaren honden het zouden doen.
Herman de Koning met zijn Duitse herder Gringo vom
Ratsenheim liet een geweldig stukje speuren zien dat
werd beloond met 96 punten, maar ook Herman Lut-
tikhuizen met zijn Mechelse herder Gandor van de
Vroomshoeve liet formidabel speurwerk zien. Helaas
overliep Gandor een voorwerp waardoor hij bleef
steken op 91 punten, zeer goed. Op het eind van de
dag konden we de balans opmaken: 1 x Uitmuntend,
9 x Zeer Goed, 6 x Goed, 2 x Voldoende en 4 x On-
voldoende. Dit gaf nog genoeg perspectief voor een
mooie zondag.

Appel en manwerk.
Op zondag 7 april was het tijd voor afdeling B en C.
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Met keurmeester op afdeling B Aad Broekhuizen en
op C Toon Hop kon de wedstrijd beginnen. Op een
koude ochtend begonnen we met Henk Bruggeman
en Anja Matekovic, deze honden lieten een netjes
stukje appel zien. Nadat de eerste zes hadden gelo-
pen was het tijd voor het spektakel van de dag het
pakwerk. Ook hierin stelden de honden niet teleur en
lieten de meeste honden ook hier een keurig stukje
werk zien. Pakwerkers waren Robert van Vliet van de
VDH en Maichel van Vulpen van de NBG. Nadat de
meeste honden hadden gedraaid kwam het toch nog
aan op de laatste vier honden, hierin zaten nog twee
kanshebbers: het jonge talent Joël Edery en oude rot
in het vak Tinus Sellis. De hond van Joël was er op
afdeling B niet helemaal bij en kwam met, voor hem
wat teleurstellende, 88 punten van het veld. Tinus en
z'n hond hadden de zenuwen wat meer onder contro-
le en behaalden een keurige 93 punten voor afdeling
B. Omdat de laatste groep uit vier honden bestond
werd er tussen het appel en pakwerk even tien minu-
ten pauze gehouden om iedereen een gelijke kans te
geven. De hond van Joël had zich prima hersteld en
kon 94 punten noteren, achteraf nog goed voor een

3e plaats. Daarna moest Tinus en hij had aan 93
punten op afdeling C genoeg om winnaar van de dag
te worden. Helaas liet de hond wat steekjes vallen en
werden het er 90.
 
Na een lange dag kwam als verrassende winnaar
Herman de Koning met zijn Duitse Herder Gringo vom
Ratensheim uit de bus. Nadat iedereen een beetje
was bekomen van een lange dag hondensport was
het tijd voor de prijsuitreiking. Eerst werd een woord
van dank uitgesproken door onze voorzitter Gerard
Besselink, daarna door de voorzitter van de commis-
sie werkhonden Aad Broekhuizen en de werkhonden
vertegenwoordiger van de Raad van Beheer (RvB)
John Lijffijt. Zij mochten ook de prijzen uitreiken
waaronder de legpenning van de RvB en voor de beste
honden op afdeling A, B en C bovendien was er een
krans voor de winnaar. Nadat iedereen was gehuldigd,
konden we terugkijken op een zonnig en geslaagd
Nederlands Kampioenschap werkhonden.
 
Monique Epskamp
kgp. Slingeland. 
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* Enquête * Enquête * Enquête * Enquête * Enquête * 
 

Beste jeugdigen,
Staan jullie ook te popelen om weer iets met je hond
te kunnen doen, samen met andere jeugdigen die ook
graag met hun hond bezig zijn? Wil je daarbij ook
eventueel iets samen doen met je ouders? Dan is dit
jullie kans!! Vul de enquête snel in en dan kunnen wij
met jullie ideeën een leuke, diverse DOE DAG
organiseren!
Maar…. Eerst wat info vooraf….
 
Wanneer
Zaterdag 3 augustus 2013
 
Waar
Beuningen.
De jeugdcommissie organiseert deze dag in samen-
werking met VDH Kringgroep Beuningen!
 
Wat
Wat we precies gaan doen??
Wij hebben wel enkele ideeën, maar zouden graag
via deze ‘enquête’ willen weten wat jullie graag op een
doe dag zouden willen doen! Help ons dus op weg en
wij zullen ons uiterste best doen om jullie ideeën vorm
te geven! Zo wordt 3 augustus JULLIE dag! Voor en
met jullie georganiseerd!
 
Voor wie?
Voor alle kinderen en jeugdigen van 4 tot 21 jaar oud
die het leuk vinden om met honden bezig te zijn.
 
Moet je VDH jeugdlid zijn?
Nee, neem dus gerust je vrienden of vriendinnen,
neefjes of nichtjes, buren en anderen mee die het leuk

vinden om iets met honden te doen!
 
Moet je zelf een hond hebben om mee te kunnen
doen?
Het is natuurlijk leuk om samen met je eigen hond aan
de slag te gaan. Maar heb je geen eigen hond? Geef
dit dan even aan bij de organisatie, dan zorgen wij
voor een ‘leenhond’.
 
Kosten
Inschrijven voor deze dag is gratis. Consumpties
kunnen in de kantine tegen een sportieve prijs gekocht
worden.
 
Inschrijven…
Door het invullen van deze enquête ben je niet ver-
plicht tot deelneming; het is nog geen inschrijfformu-
lier. Op basis van jullie ideeën, vullen wij de dag
concreet in. Als dit dagprogramma rond is, zullen we
jullie een inschrijfformulier toesturen. Laat dus ook
onderaan deze enquête je emailadres achter.
 
Inleveren van deze enquête
Heb je de enquête ingevuld? Lever deze dan snel in
(maar zeker vóór 27 april) bij de jeugdcommissie:
Linda Borghans Linda_Borghans@hotmail.com of
Ingrid Sanders Ingrid@vdh.nl

Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête en
heel graag tot 3 augustus in Beuningen!!
Groetjes,
De jeugdcommissie en het bestuur van Kringgroep
Beuningen
 

Klik hier voor meer informatie
www.vdh.nl

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

Klik hier voor de recente puppylijst
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf
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Enquête doe dag 2013
Vul de enquête in door de bolletjes in te kleuren of door je antwoord vet te drukken.
 
1. Heb je zelf een hond?
0 ja
0 nee
 
2. Doe je aan sport met je hond?
0 ja, namelijk
       0 africhting
       0 kynologie
       0 behendigheid
       0 flyball
       0 doggydance
       0 anders, namelijk ……………………………………
0 nee
 
3. Op de doe dag willen wij verschillende spellen en onderdelen aanbieden. Iedereen zal de onderdelen langs
lopen en zo kun je alle activiteiten die je leuk vindt gaan doen op deze dag.
Wij denken aan de volgende activiteiten:
0 Behendigheid.
0 Spellen: sommige spellen zijn voor ouder én kind.
0 Kynologie: je leert hier hoe je jouw hond kunt showen. Ook mag je jouw hond laten beoordelen en
krijg je een keurverslag van een echte keurmeester.
0 Appèl (gehoorzaamheid).
0 Pakwerk.
Geef hieronder aan welke van de genoemde activiteiten je leuk vindt:
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
…………………………………………………………
 
4. Welke activiteiten zou je zelf nog graag willen doen?
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
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………………………………………………………………………………………………………………………………-
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
…………………………………………………………

5. Zou je graag naar een doe dag komen?
0 ja
0 nee
 
6. Zouden je ouders mee willen komen naar de doe dag?
0 ja, ga verder met vraag 7
0 nee, ga verder met vraag 8
 
7. Zouden je ouders mee willen helpen bij de doe dag?
Wij kunnen bijvoorbeeld hulp gebruiken bij de diverse spellen of andere onderdelen op deze dag. Geef
hieronder aan waarbij je ouder(s) graag zou(den) willen helpen.
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………-
…………………………………………………………
 
8. Zou je deel willen nemen aan de doe dag?
0 ja
0 nee
 
9. Zou je deel kunnen nemen aan de doe dag?
0 ja
0 nee
 
(Nogmaals; met deze enquête schrijf je je niet in. Het is alleen een peiling voor ons.)
Deze enquête is ingevuld door:
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………-
……………………….
Leeftijd:……………………………………………………………………………………………………………………-
………………………
Ik woon in de provincie:…………………………………………………………………………………………………………………..
Mijn emailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Wij zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen en je naam en antwoorden dus niet doorgeven aan derden.
We vragen je naam en emailadres, zodat we het inschrijfformulier meteen naar je toe kunnen sturen.
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PAK Groningen & Drenthe
Zaterdag 13 april werd het PAK Groningen/Drenthe georganiseerd bij de kringgroep Diever. 

In de ochtend staat iedereen op tijd klaar bij de
kringgroep en kan er op tijd worden begonnen met het
speuren. Dit jaar hebben we een viertal IPO1 honden
en een viertal IPO3 honden. Om kwart over negen
vertrekken we naar de speurvelden, deze liggen er
super goed bij na de regenbuitjes van afgelopen week.
De geleiders van de IPO1 honden mogen zelf hun
spoor uitleggen, ze krijgen nog even een korte toelich-
ting van de keurmeester Arie Stam. In tussentijd
worden ook de sporen voor de IPO3 honden uitgelegd.
Al snel kunnen de honden en geleiders aan het werk
om de sporen uit te werken. Alle honden komen er
goed door, de ene wat beter dan de andere maar over
het algemeen kan men blij zijn met de resultaten. Ook
is dit eerste onderdeel een mooi punt om een hoge
score neer te leggen voor je concurrenten, de lat ligt
hoog aangezien twee IPO3 honden achter elkaar 98
punten speuren. Geweldig mooi om te zien hoe ge-
concentreerd de honden en geleiders bezig zijn.
Terug op de club wordt er alles klaar gemaakt voor
het appel gedeelte en verschijnen al snel de eerste
combinaties op het veld. Ook het appel ziet er netjes
uit bij iedereen en ook hier weer liggen de concurren-
ten dicht bij elkaar.
Na een lunchpauze wordt het veld gereed gemaakt
voor het pakwerk. Hier zullen we gaan zien wie er met
de prijzen er vandoor gaan. Het blijft een spannende
strijd, maar dan toch is het op een gegeven moment
heel duidelijk wie de winnaars zijn. We hebben twee
dames voor de provincie Groningen en Drenthe als
winnaars. Voor de provincie Drenthe is de winnaar

Maud met Knut

Dieke met Torro

Saskia met TurboJohn met Iron

Dieke ter Neuzen met Torro von der Lentferthoeve en
voor de provincie Groningen is de winnaar Derkje
Muntinga met Hinte Kiridesja.
Iedereen van harte gefeliciteerd met de resultaten en
op naar volgend jaar!
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Bert met Anders Derkje met Hinte

Martin met Aydo Marlies met Arin


