
Provinciaal Africhtingkampioenschap Brabant groot succes
Alom felicitaties en lof aan VDH kgp de Trouwe Herder. Deze relatief kleine kgp is er in geslaagd om
werkelijk een prima organisatie neer te zetten. Daar waar zij zelf misschien nog onvoldoende moge-
lijkheden hadden hebben zij niet geschroomd om de hulp van bevriende kringgroepen in te roepen.
Zoals bijvoorbeeld de medewerking van de kgp Etten-Leur die heeft gezorgd voor een prima speur-
accommodatie .

Maar ook de inschrijvingen vielen (hoewel iets minder
dan voorgaande jaren)absoluut niet tegen. Met uitein-
delijk 22 deelnemers aan de start werd het een ener-
verende wedstrijd. Veel nieuwe gezichten en even-
eens ervaren deelnemers zodat de wedstrijd alle
kanten opkon. Maar nadat Jan Hamers helaas tegen
twee diskwalificaties opliep en Jill van Keulen maar
liefst 97 punten scoorde in appel en dat ook nog een
keer in het pakwerk overdeed, was de strijd gestreden.
 
Tenminste….. dat had je gedacht
Het speuren hoort er immers ook bij en zowel Ad
Vissers en Laurents Janssen hadden redelijke gemid-
deldes gescoord. Toen Jill maar net rond kwam met
het speuren (70 punten ) en Ad visser met nagenoeg
een foutloos parcours (de keurmeester hanteerde hier
nog het oude reglement dat je op de hoek niet mocht
uitstappen wat volgens het IPO 2012 weer wel is
toegestaan*) waardoor de 100 punten niet gegeven
konden worden. Maar wie maalt daarom de prestatie
was geweldig. En dan Laurents die ook maar even 96
punten speurde. Door de formidabele speurprestatie
van beide heren werd Jill gedecideerd teruggezet naar
een toch nog verdienstelijke 3e plaats.

Catharina

Podiumplaatsen kringgroepen

 
Kringgroepen kampioenschap
Het was dit jaar voor het eerst een try-out voor het
BKK dat staat voor Brabants Kringgroepen Kampioen-
schap. De algemene vergadering (AV) had hiervoor
op voorstel van het provinciaal bestuur (PB) het groen
licht gegeven en de de kgp. De Trouwe Herder heeft
de organisatie hiervan op zich genomen. We kunnen
gerust zeggen dat de eerste keer een succes is ge-
weest. Er waren liefst zeven teams ingeschreven. En
opmerkelijk is, dat er zich nieuwe kringgroepen aan-
dienen die ineens veel sterker blijken te zijn dan dat
zij (en wij) voor mogelijk hadden gehouden. Zoals
bijvoorbeeld kgp. Etten-Leur die hoewel nog net niet
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Michelle van der Linden
bij de ere plaatsen wel even een visitekaartje afgeeft
met twee teams en goede prestaties. Dat kgp. Schijn-
del bezig is aan een stevige comeback mag duidelijk
zijn. Zowel individueel al in teamverband deelden zij
duidelijk de lakens uit. Dit ten koste van de getipte kgp.
De Ypelaar die weliswaar tweede werd bij de teams,
maar toch hogere verwachtingen hadden. Ook res-
pect voor kgp. Overpelt (België) die met In Brabant
woonachtige leden acte de presente gaven. De
jeugdige, Michelle van der Linden, bracht heel mooi
haar hond voor, en genoot ondanks het falen bij het
speuren zichtbaar van de sport. Dat de pakwerkers
cursussen van Brabant de afgelopen jaren, een goede
kwaliteit pakwerkers levert, werd ook dit weekeinde
bevestigd. Bob van der Steen, en Nick van de Broek
geweldig werk en prima allrounders. Maar ook een
geweldige prestatie en heel veel lof voor Catharina de
Leeuw. Haar vuurdoop op het korte werk voor de IPO
3 honden. Zij is cum laude geslaagd voor deze
stresstest. De gehele wedstrijd blonk uit door de ge-
moedelijke sfeer, de ontspannen wijze waarop de
keurmeesters keurden, zonder met punten te strooien.
De sportiviteit van de deelnemers en het publiek die,
ook al waren de resultaten minder, dat accepteerden
en zagen als een les voor de toekomst. Was er dan
niets vreemds?
 
Incident
Jawel, even is er opschudding als bij de prijsuitreiking
een deelnemer de microfoon opeist om dat hij iets wil
mededelen. Het is Jan Hagen en alle ogen zijn op hem
gericht. Sommigen zijn op de hoogte maar de meeste
mensen niet en we zijn benieuwd wat hij te zeggen
heeft. Dan komt de aap uit de mouw, Jan vraagt Jo-

Huwelijksaanzoek

Podiumplaatsen individueel

landa Brand om naar voren te komen. Dan op zijn
knieën voor Jolanda, zegt hij 'Jolanda wij zijn al jaren
samen en eens heb je mij gezegd te willen trouwen.
Ik heb toen gekscherend geantwoord zo gauw jij IPO
3 op je hond haalt vraag ik je. En Jolanda vandaag
heb jij je IPO 3 gehaald. Maar ik vraag je toch vooral
om dat ik heel veel van je hou. Jolanda wil je met mij
trouwen?' Het antwoord is overduidelijk. Ik bemerk dat
mijn ogen vochtig worden want dit sentiment deze
romantiek dit op een provinciaal africhtings kampioen-
schap, dat is Brabant, dat is waar ik mij verbonden
voel met de VDH onze vereniging. De VDH in Brabant
daar wil je toch lid van zijn.
 
A.J.
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Speuren
De speurvelden lagen er allemaal perfect bij. Omdat
kgp. Noord-Limburg over grote speurvelden kan be-
schikken die allemaal dicht bij elkaar en tegen elkaar
liggen, konden de heren Eric Seegers en Wim de
Lorijn hun sporen goed kwijt. Met het schema van Wim
de Lorijn hebben beide heren ervoor gezorgd dat de
sporen er professioneel werden ingelegd. Na de loting
mocht Sjef Schaeken met Rice als eerste deelnemer
het speuren (IPO 1 –spoor) openen. Bij het speuren
van de IPO 3 honden lieten Wim Paar met Nol, Huub
Willemsen met Hayley en Huub Seelen met Quasar
goed speurwerk zien. Ook Frans van Gestel die met
zijn hond Victor meedeed om aan zijn kwalificatie te
voldoen liet zich van zijn beste kant zien. Hij stapte
met de beste punten van het veld. En zoals het vaker
bij wedstrijden kan voorkomen: jammer dat er ook
honden bij waren die dit keer niet zo goed presteerden
als we van ze gewend zijn en minder hoge punten
toebedeeld kregen van keurmeester Ad van Yperen.
Maar dat is inherent de sport en dat maakt wedstrijden
ook extra spannend.

Huub Willemse pakt eerste plaats op PAK Limburg 2013!
Op zaterdag 27 april 2013 hebben negen Duitse Herdershonden en hun geleiders gestreden om het
Limburgs kampioenschap africhting. Plaats van handeling was het sportterrein De Heyacker in
Maasbree. De organisatie, die dit jaar in handen was van VDH kgp. Noord-Limburg in samenwerking
met het provinciaal bestuur (PB), had voor deze wedstrijd keurmeester Ad van Yperen weten vast te
leggen. Het beloofde al van te voren een prachtig spektakelstuk te worden omdat er goede combina-
ties hadden ingeschreven. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de kgp Thea Görtz trokken
hierna alle deelnemers met hun supporters naar de speurvelden.

Appel en Pakwerk
Na het speuren volgde op het inmiddels goed met
publiek volgelopen sportterrein van Noord Limburg het
appel (B-gedeelte) gevolgd door een lunchpauze en
daarna het pakwerk (C-gedeelte). Bij het appel en
pakwerk mocht Sjef Schaeken (IPO 1) als eerste het
bal openen. Met zijn appeloefeningen scoorde Sjef 83
punten. Bij het pakwerk zagen we een buitengewoon
drangvolle hond, Rice, die liet zien over een volle beet
te beschikken. Hij verdiende dan ook met dit goede
pakwerk 94 punten. Als startnummer 2 kwam Sjef
Widdershoven (IPO 3) het veld op. Met zijn attente en
temperamentvolle hond Lois liet hij een goed appel
zien (93 punten). De hond volgde erg attent en werk-
te snel zijn oefeningen af. Ook bij het pakwerk liet de
hond vaker zijn geweldige werkeigenschappen zien.
Met de kwalificatie goed (85 punten) voor het pakwerk
sloot Sjef zijn wedstrijd af. Hierna was het de beurt
aan Wim Paar met Nol. Na eerst het appelgedeelte af
te sluiten met 84 punten liet deze geweldig explosieve
hond zien over een goede beet te bezitten. Zeker bij
het afstand stellen kwam deze hond goed door. Met
de 83 punten die Wim Paar toebedeeld werden voor
het pakwerk was zijn totaal uiteindelijk goed voor een
derde plaats tijdens dit PAK. Met startnummer 4 begon
Huub Willemsen aan zijn appel waar hij 84 punten
mee verdiende. Bij het pakwerkgedeelte (91 punten)
liet zijn hond Hayley met plezier zien dat ze over een
volle beet beschikt. De punten die Huub verdiende
waren na afloop van de wedstrijd genoeg om deze
dag als winnaar af te sluiten. Frans van Gestel met
zijn hond Victor zag zijn appeloefeningen beloond
worden met 90 punten. Bij het pakwerk gedeelte liet
deze hond een drangvol en correcte beet op de mouw
zien. Victor haalde voor zijn baasje 83 punten. Na
Frans van Gestel was het de beurt aan Thea Görtz
die met haar hond Dion aan haar appeloefeningen
begon. Deze hond, met heel veel power, liet niet zien
wat hij werkelijk kan. Thea kreeg 77 punten voor haar
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appel. Maar toen Thea met Dion aan het pakwerk
begon zagen we die power wel terug. De hond deed
wat er van hem verlangd werd! Thea kreeg 90 punten
voor haar pakwerk met Dion. Hierna kwam Huub
Seelen met Quassar. Na goed speurwerk liep Huub
met Quassar een zeer behoorlijk appel! Voor deze
oefening, waar Huub 90 punten voor kreeg, kon hij
zeker nog meedingen voor de titel! Maar dan moest
het pakwerk ook top gaan. Helaas verloor Huub op dit
onderdeel een aantal punten (hij scoorde 77 punten)
zodat zijn kansen op een kampioenschap weg vielen.
Als voorlaatste betrad Aloys Boon met Faldo het veld.
Een goede combinatie! Dat bleek ook uit de manier
waarop Aloys zijn hond voorbracht. Dat zag er heel
correct uit. Met zijn 87 punten en het pakwerk nog voor
de boeg bleef het spannend! Bij het pakwerk liet Faldo
zien uit het goede hout gesneden te zijn! Geweldig
drangvol, een krachtige beet, vol en vast leverde deze
hond en zijn baas Aloys 95 punten op! Een plezier om
naar te kijken! Een prima tweede plaats op dit PAK
was dan ook zijn beloning!
Als laatste in de rij mocht Helma Schlipper met haar
hond Cina het slotakkoord geven aan deze prachtige
dag! Na het appel waar Helma 75 punten voor kreeg
moest ze voor het pakwerk vol aan de bak! Cina
werkte haar oefeningen erg correct af en toonde veel
inzet. Helma kreeg 86 punten voor haar werk met Cina.
Met het einde van haar pakwerkoefening kwam ook
een einde aan een fantastisch dag met hele mooie
hondensportmomenten. Voor sommigen is dit het

speuren en voor anderen weer het appel.

Prima pakwerk
Maar het onderdeel pakwerk is voor de neutrale toe-
schouwers toch vaak het spannendst en spectacu-
lairst om te zien! Zeker als daar twee toppakwerkers
uit de eigen regio staan. Rick Huijbers en Robert van
Vliet hebben er voor gezorgd dat alle honden op een
uniforme en eerlijke manier hun pakwerk hebben
kunnen doen. Mede door hun inzet heeft het pakwerk
er steeds goed uitgezien!

Uitslag
Op dit PAK hebben we hele goede honden in actie
gezien. Op alle onderdelen zijn er honden uitgespron-
gen. Maar op het einde van een wedstrijd is er altijd
een winnaar. En dat is diegene die na drie onderdelen
de meeste punten heeft! En op dit PAK van 2013 was
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dit een oude rot in het vak: Huub Willemse met zijn
hond Hayley – totaal: 271 punten. Op een goede
tweede plek eindigde Aloys Boon met zijn Hond
Faldo – totaal 265 punten. En op een verdienstelijke
derde plek Wim Paar met zijn hond Nol – totaal 259
punten.

Demonstratie
Het was een dag vol met goede hondensport. Zelfs in
de pauze werden de vele toeschouwers getrakteerd
op een demonstratie van politiehondenvereniging
Buitenlust uit Venray, die geweldig werk lieten zien.
Het prima appel van deze honden wekte bewondering
van de vele toeschouwers. Ook de schijnaanvallen die
deze honden lieten zien en het terugroepen van de
hond nadat ze naar de boef werden gestuurd om te
stellen maakten veel indruk!

Happening
De prima organisatie van VDH kgp Noord-Limburg,
de professionele leiding van Keurmeester Ad van
Yperen die samen met spoorleggers/uitzetter Eric
Seegers en Wim de Lorijn, zorgden voor een goed
verloop van de wedstrijd, de goede pakwerkers en de
sportieve inzet van de deelnemers maakten van deze
dag een geweldig fijne happening! En na de mooie

woorden die nog gesproken werden door voorzitter
Thea Görtz van de organiserende vereniging Noord--
Limburg, Ad van Yperen als keurmeester van de dag
en de woorden van de voorzitter van de VDH Limburg
Peter Snijders konden de deelnemers van vandaag
allemaal gefeliciteerd worden met hun prestatie!

PAK Zuid-Holland
Op 13 en 14 april organiseerde kgp. Rijnmond in samenwerking met het provinciaal bestuur van Zuid-
Holland het provinciaal africhtings kampioenschap. De inschrijvingen kwamen laat op gang en bleven
steken op ‘slechts’ 16 deelnemers. Een aantal bekende namen ontbraken, omdat deze geleiders volop
in training zijn, met de nieuwe generatie. Dit kampioenschap kwam voor hen net te vroeg, maar volgend
jaar zullen we een aantal zeker terug gaan zien.

Op 7 april vond de officiële intraining plaats en daarbij
waren ook de beide pakwerkers en de reserve pak-
werker aanwezig. Aan het einde van de dag vond de
loting plaats en deze werd verricht door de winnaar
van vorig jaar, Robbie de Jong. Vlak voor de loting
besloot Wilma van der Torren zich af te melden, omdat
Harvey toch nog niet voldoende hersteld was na zijn
operatie. In de week die volgde, vielen ook nog Vincent
Honselaar, Herman de Koning en Joop Breedveld uit
wegens blessures van hun honden. Met 12 deelne-
mers werd er op zaterdag begonnen met het speuren.
Dit vond zoals al vele jaren plaats bij kgp. Rivierenge-
bied, die de velden voor hun rekening namen. Het was
zoals altijd weer prima geregeld en verzorgd. De
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omstandigheden in de weken voorafgaand aan de
wedstrijd waren niet geweldig. Lange tijd sneeuw,
vorst en droogte, waren niet bevorderlijk voor de
velden. Maar ondanks alles lagen de velden er goed
bij en was het goed te doen, al stond er wel een forse
wind. Het speurteam, met spooruitzetter Joop Lieder,
spoorleggers Sandy Lips en Jack van Meer, wedstrijd-
leider Sjaan Zwamborn en keurmeester Ruud van
Eck, heeft er alles aan gedaan om het zo goed en
eerlijk mogelijk te laten verlopen voor alle deelnemers.
Al bij de eerste groep bleek dat het niet opnemen van
lucht en de harde wind een grote rol zou gaan spelen
die dag. Waar Olga met Zascha aan het eind van het
spoor op een zwaar bevochten 78 punten uitkwam en
Dirk met Billy 86 punten behaalde, had Beau van Rene
heel veel moeite om aan de goede kant van de paal
de lucht op te pakken. Na veel aandringen van Rene
kwam ze toch op het spoor, maar gaf het al snel op,
omdat ze totaal geen lucht opgenomen had. Bij de
tweede groep waren de verschillen heel groot. Cow-
boy van Klara en Ozkar van Bianca namen ook geen
of heel slecht lucht op en gingen niet en nauwelijks
van start. Glenn van Robbie en Fico Van John daar-
entegen speurden allebei een mooie 'zeer goed' met
93 punten. Ook bij de laatste groep kwamen dezelfde
problemen naar voren. Bea met haar Cai lukte het ook
niet om goed van start te gaan en kwam niet verder
dan een aantal meter. Ook Diana met Berry kwam niet
rond en strandde op 57 punten. Bierfust van Pieter
heeft nog wel eens problemen met de voorwerpen,
maar vandaag lukte het wel en ze speurden 87 punten.
Wim met Zamp had ook wat meer problemen dan
normaal, maar behaalde een zeer goed met 91 pun-
ten. De hoogste score deze dag werd behaald door
Nico met Juran 94 punten zeer goed.

Zondag begon de dag met regen, maar toen keur-
meester Ben Ekhart en de eerste twee deelnemers op
het veld kwamen, werd het droog en het werd een hele
mooie dag, in ieder geval wat betreft het weer. Het
zou uiteindelijk een hele bizarre wedstrijd worden.
Olga beet het spits af en na een mooi stukje appel was
de laatste oefening afleggen met afleiding. Helaas
bleef Zascha maar 15 seconden liggen en rende
achter haar baasje aan. Alle 10 de punten weg en
hadden ze er nog 84 punten over. Rene wilde na het
speuren laten zien wat ze konden en liep een degelijk
appel met 85 punten. Dirk met Billy behaalde 88

punten. Daarna begon het manwerk voor deze com-
binaties. De keurmeester was Willem Spies en de
pakwerkers waren Jeroen de Ruiter (kort), Ruben v/d
Wouden (lang) en Joeri Veth (reserve). Voor Olga liep
het al niet zo lekker dit weekend, maar het zou nog
erger worden. Het revieren, stellen en aanblaffen en
de vlucht waren prima. Maar na de vlucht liet Zascha
na drie commando’s nog niet los en werden zij gedis-
kwalificeerd. Daarentegen eindigde de eerste wed-
strijd van Rene met de nog onervaren Beau wel posi-
tief. Zij behaalden een heel mooie 'zeer goed', met 94
punten. Heel erg jammer van het speuren. Billy deed
zijn werk ook naar behoren en behaalde 90 punten.
Later zou blijken dat het totaal van 264 voldoende was
voor de vierde plaats. Ook Klara wilde laten zien wat
ze kon en met appel lukte dat ook. Een mooie zeer
goed met 90 punten. Helaas raakte Cowboy bij het
revieren de weg kwijt en na diverse commando’s en
aan de voet te zijn geweest, kwam hij uiteindelijk toch
bij het zesde verstek. Maar toen hij na weer diverse
commando’s niet aan de voet kwam, kon de keur-
meester niets anders doen, dan ook deze combinatie
te diskwalificeren. Zodra Robbie en Glenn op het veld
komen, gaat bijna iedereen er al vanuit, dat ze wel
‘even’ een hoge 'zeer goed' of 'uitmuntend' lopen. Zij
lijken zich daar weinig van aan te trekken. Vandaag
voor allebei de onderdelen een mooie 'uitmuntend'
met 96 punten. Al was Glenn wel af en toe wat vrij en
een tikkeltje ondeugend. Deze prestatie leverde hen,
wederom, de eerste plaats op, met 285 punten. Voor
John en zijn Fico werd het ook een mooi weekend. Na
zijn zeer goede speuren liepen zij ook netjes appel
met 90 punten en na 87 manwerk kwam hun totaal op
270 punten, wat de derde plaats opleverde. Na de
zware teleurstelling over de inzet van Ozkar tijdens
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het speuren, had Bianca zich herpakt. Tevreden over
het appel en iets minder tevreden over het manwerk,
sloten zij hun eerste wedstrijd af met 84 en 83 punten.
Het hier en daar wat slordige appel van Diana en ‘-
Bertje’ leverde 86 punten op. Bij het manwerk vielen
alle puzzelstukjes op hun plaats en lieten zij een
prachtig stukje werk zien. Diana had volledig de
controle, wat resulteerde in een uitmuntend met 96
punten. Ook voor Wim werd het een teleurstellend
weekend. Net als zijn zus gooide Zamp alle 10 de
punten weg bij de oefening afleggen met afleiding,
door heerlijk te liggen rollen in het gras en te genieten
van het zonnetje. Bij het manwerk kon Zamp niet
wachten tot de pakwerker de aanval inzette bij het
rugtransport en hij brak uit. Helaas liep ook deze
combinatie tegen een diskwalificatie aan. De volgen-
de nette, vlotte appeloefening kwam van Pieter met
Bierfust. Hiermee verdienden zij 'uitmuntend' met 96

punten. Ook het bijten zag er supernetjes en verzorgd
uit en werd wederom beloond met 96 punten. Hierdoor
behaalde Pieter de tweede plaats met 279 punten
totaal. Het werd niet het weekend van Bea en Cai.
Verliep het speuren al teleurstellend, zo zat het bij de
andere onderdelen ook niet mee. Normaal kunnen ze
zeker een mooie 'zeer goed' draaien op de onderdelen
appel en manwerk, maar vandaag zat het er niet in en
bleven ze steken op 81 en 80 punten. Nico kon na zijn
speuren nog goed mee voor een plek op het podium.
Hij begon sterk en behaalde een mooie 'zeer goed'
met 92 punten. Maar tijdens het manwerk werd dui-
delijk dat een podiumplek er niet meer in zat. Juran
was ongehoorzaam en ging zijn eigen gang. Hierdoor
gingen veel punten verloren en strandden zij op 75
punten. Met een totaal van 261 punten behaalden ze
de vijfde plaats. Provinciaal kringgroepenkampioen
werden Robbie met Glenn en Dirk met Billy, van kgp.
de Oude Maas. Tijdens de prijsuitreiking werden de
leden van kgp. Rijnmond en HSV Botlek bedankt voor
hun inzet en hulp. Ook was er een hartelijk woord van
dank aan de keurmeesters, pakwerkers, spooruitzet-
ter, spoorleggers en de wedstrijdleiders, voor hun
positieve en eerlijke manier van het uitvoeren van hun
taken. De winnaars werden gehuldigd en er werd in
het zonnetje nog wel even nagepraat over dit enerve-
rend weekend.

Wilma van der Torren
Kgp Rijnmond

NKK 2013 beleefd door de kgp Ommen
De combinatie NKK en kgp. Ommen is nu niet direct een voor de hand liggende. En, laten we eerlijk
zijn, als kgp. is het momenteel niet haalbaar om mee te doen aan het NKK. Er wordt bij ons serieus
getraind en een aantal geleiders zou zeker wel aan dit evenement deel willen nemen. Wij hebben
momenteel echter vrijwel alleen jonge honden en zullen dus nog even geduld moeten hebben. 
Als je dan zelf niet deel kunt nemen is het natuurlijk
wel een optie om dit evenement samen met de VDH
te organiseren. En zo gezegd zo gedaan. Al in een
vroeg stadium zijn de voorbereidingen begonnen. Er
moest veel overlegd en geregeld worden. Wat is het
dan leuk om te zien wat dit binnen de vereniging te-
weeg brengt. Zo zijn er bijvoorbeeld leden die van alles
en nog wat kunnen regelen. Noem het maar op en er
is ergens wel weer een bekende die iets heeft waar
wij gebruik van kunnen maken. Gelukkig was de

deelname onder de kringgroepen een stuk beter dan
in 2012. Een aantal kringgroepen had zelfs meerdere
teams ingeschreven. Ook op de intraindag was het al
lekker druk, vrijwel alle kringgroepen gaven hier acte
de presence. Daarna was het elke dag uitkijken naar
de weersberichten. Natuurlijk wil je graag een beetje
mooi weer bij zo’n evenement maar dat zat er helaas
niet in. Wel bleef het gelukkig de tweede helft van
maart helemaal droog zodat wij het weiland direct
naast ons terrein konden gebruiken als parkeerterrein.
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Zaterdag 30 maart om 10:00 uur was het dan eindelijk
zover. Zowel het speuren als het appel begon Helaas
echter onder echte winterse omstandigheden. Het had
’s nachts gevroren en ’s morgens kwamen er ook nog
eens enkele sneeuwbuien over. Misschien was dit de
oorzaak van de slechte start bij het speuren. De eerste
twee deelnemers kwamen met erg weinig punten van
het veld af. De derde deelnemer liet met 90 punten
zien dat het ook anders kon. Leuk of niet, de omstan-
digheden waren voor iedereen gelijk. Ook de volgen-
de dag waren wat dat betreft de omstandigheden er
niet beter op geworden. Het had nog wat meer gevro-
ren en ook de sneeuwbuien waren intensiever. On-
danks dat kwam Wesley Pronk van kgp Raalte met
Shari van Sallandbloed (IPO I) toch maar mooi met
100 punten van het veld af. Hiermee was de basis
gelegd voor wat later bleek de beste kgp 2013 te zijn.
 
Het B en C deel werd op ons eigen terrein afgelegd.
Ondanks de niet optimale weersomstandigheden was
het beide dagen toch lekker druk. Wie het koud had
kon zich opwarmen in de verwarmde tent en er was
uiteraard ook ruim voldoende om de inwendige mens
warm te houden. Vanaf deze plaats willen wij in ieder
geval onze buur kgp. Raalte nogmaals feliciteren met
het behaald kampioenschap. Hopelijk kan iedere
kringgroep tevreden terugkijken op hun deelname aan
het NKK. Wij als organiserende kringgroep kijken in
ieder geval met een zeer tevreden gevoel terug op dit
evenement. Overigens verwijzen wij u voor een meer
inhoudelijk wedstrijdverslag graag door naar het ver-
slag van de VDH correspondent.
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VZH/IPO examen 4 mei kgp. Roswinkel
 
Bij aankomst in Roswinkel scheen de zon lekker, maar
er woei wel een frisse wind. De zeven deelnemers
hadden er zin in, drie personen voor VZH en twee
personen voor IPO1 en één persoon voor IPO2 en
één persoon voor speurhond 1. De deelnemers had-
den hun supporters mee genomen om hen te steunen.
De voorzitter heette iedereen welkom en wenste de
deelnemer succes en sportieve dag toe. We begonnen
om 9.00u met als keurmeester dhr B. Ekhart en exa-
menleider Rene Pronk. Eerst was de afdeling speuren
aan de beurt het speurveld lag er goed bij. Daarna de
VZH afdeling A en de IPO 1/2 ook afdeling A. Hierna
werd even gepauzeerd in de kantine, om bij te komen
van de activiteiten op het veld. Na de pauze werd de
afdeling B van de VZH gedaan, met opvolgend het
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pakwerk er achteraan. Van de zeven personen zijn er
twee gezakt. Na een sportieve dag van inspanning
was er nog een nawoord van de examenleider en
keurmeester die iedereen bedankte voor hun inzet.
Ook de kantine dames werden bedankt het verzorgen
van de catering.
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Loopse teven toegestaan op Agility wedstrijden
 

Tot op heden was het reglementair niet mogelijk om
met loopse teven deel te nemen aan Agility wedstrij-
den. Per 1 januari jl. wordt dit door Cynophilia wel
toegestaan. Naar aanleiding hiervan heeft de VDH
werkgroep Agility besloten om vanaf heden loopse
teven toe te staan op haar wedstrijden. Deelname kan
uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
- Voor aanvang van de wedstrijd moet het secretariaat
in kennis worden gesteld van het feit dat de deelne-
mende teef loops is;

- De geleider zal ervoor zorgen dat de loopse teef niet
in de directe nabijheid van de andere honden komt of
verblijft op het wedstrijdterrein;
- De hond zal als laatste deelnemer van de betreffen-
de klasse starten bij elk onderdeel;
- De geleider zal ervoor zorgen dat de hond zal starten
vanaf een matje.
Tijdens de Interland op 2 juni aanstaande zal voor de
eerste keer volgens het nieuwe regelement gelopen
kunnen worden.
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Provinciaal Africhtingskampioenschap 2013 Friesland
Kringgroep Frisiana had dit jaar de organisatie van het provinciaal africhtingskampioenschap in
handen. Met keurmeester Gerard List, spoorlegger Oege Hoekstra en pakwerkers Toon Hop en
Clenny Kogelman waren we verzekerd van optimale expertise en vakmanschap. Er waren negen
deelnemers, iets meer dan vorig jaar, hopelijk zet deze stijgende lijn zich voort.

Genoten 
De speurvelden lagen er mooi bij, maar dit gaf geen
garantie voor iedereen om top te speuren. Eén com-
binatie wel: Jan Louwerens speurde met Nash 100
punten bij elkaar. Gerard List zei: 'Ik heb genoten, kijk
daar kun je mee thuiskomen!' Geesje van der Zweep
met Bindi gaf tegengas met 91 punten. De toon was
gezet bij de ipo 3 honden. Baukje Wiersma deed op
het speurveld ook goede zaken met haar Kimo, hij
speurde in het IPO II programma 94 punten bij elkaar.
Terug in de kantine moest me even opwarmen want
het was wel droog maar er waaide wel een koude
noorderwind.
 
Spanning blijft
Het appelgedeelte zou ook spannend worden want
dat is een onderdeel waar Geesje goed kan scoren.
Met 90 punten kwam ze het veld af. Jan met 85
punten, dus het blijft nog steeds spannend. Tussen
de middag natuurlijk lekker eten, de catering was weer
uitstekend.
 
Alle zeilen bijzetten
Afdeling C zorgt voor de ontknoping, Bindi lost moei-
lijk, en heeft helaas meerdere commando's nodig, en
dat kostte punten, maar er bleven er toch nog 80 over.
Jan Louwerens met Nash zette alle zeilen bij en dat
leverde hem 93 punten op. Dus de winnaar! Maar er
werden meer mooie punten gescoord tijdens het
manwerk: Frans Wolfs met Zyba verdiende maar liefst
96 punten, Simon Feersma Hoekstra die met Diablo
opging voor zijn IPO I diploma kreeg er 94 en Johan
Smit met Rico kreeg eveneens 94 punten. De andere
deelnemers sprokkelden leuk mee, o.a Corrie van de
Zweep die daardoor uiteindelijk op de tweede plaats
belandde. Ze versloeg haar moeder met één punt wat
bij haar de nodige hilariteit opleverde. Geesje heeft
gelukkig een grote gunfactor.
 
Goede opkomst
Uiteindelijk konden we de dag als zeer geslaagd be-
schouwen en afsluiten met een gevuld erepodium.
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Dank aan het publiek dat in ruime mate aanwezig was.
In den lande waren er meerdere evenementen dus
dan is het altijd even afwachten wat de opkomst is.
Dankzij Cavom konden alle deelnemers met een zak
voer naar huis en uiteraard door de kleinere sponsoren
ook een beker of aandenken. Patrick Psotta heeft
prachtige foto's gemaakt, deze kunt u bekijken op de
site.
 
Gea Joosten,
voorzitter Frisiana

Boodschap voor het koningspaar
 

Hierbij een foto van het spandoek van onze bewoners-
vereniging in Wassenaar op de plaats waar het ko-
ningspaar vanuit hun huis dagelijks langsrijdt om bij-
voorbeeld de kinderen naar school te brengen. Daags
nadat het was geplaatst, ongeveer twee weken voor
de kroning, ontvingen wij een handgeschreven brief
van de toen nog kroonprins, om de buurt te bedanken
voor de goede wensen. Bij het lopen met de honden
worden wij als buurtgenoten ook altijd vriendelijk door
hen gegroet vanuit de auto's (die ook regelmatig
moeten stoppen voor losse honden op straat) en één
van de prinsesjes heeft ooit op straat gezegd, wijzend
op onze Lola: 'dat is mijn favoriete soort hond!' Op de

foto het spandoek met natuurlijk onze Lola daarvoor
geposeerd (die zich overigens door de hazen laat
afleiden...)
Met groet, Florine Bouritius. 

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

Klik hier 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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Zondag 26 mei is de Dag van de Hond. Kringgroep
West-Brabant had voor de derde maal op zich geno-
men om in het kader hiervan een beoordelingsdag te
organiseren met uitgebreid programma. Vanwege de
toch geringe belangstelling vanuit de VDH om hieraan
deel te nemen is besloten om terug te gaan naar een
beperkter programma. Het opgezette concept komt
dus te vervallen wel is er overgebleven de mogelijk-
heid de hond te laten beoordelen op werkaanleg en
karakter alsmede bouw en gangwerk. Beoordelings-
lijsten worden ingevuld en meegegeven. De deelname
aan deze beoordelingsdag is geheel gratis. Inschrij-
ven is niet noodzakelijk, men kan tussen de hierna
aangegeven tijden komen en een door de beoorde-
laars in te vullen lijst ophalen bij het secretariaat in de

Persbericht over Beoordelingsdag 2013
 

kantine.
 
Tijdstip: vanaf 10.00 u tot 16.00 u.,
Locatie: kringgroepterrein van kringgroep West-Bra-
bant. Parkeren bij Skidôme.
 
Terrein bereikbaar door het onverharde pad tegen-
over de entree van Skidôme in te lopen.
Het kringgroepterrein is gelegen aan de Baanvelden
16 te Rucphen (N-Br).
Vanaf de A58 snel te bereiken via afslag Rucphen.
Borden Vijfsprong/Skidôme volgen!
 
Zie ook: www.hondenbeoordelingsdag.nl 

Cliff en Mila (Henriëtte Hes) Cooper en Nova (Daan Gerritse-Staal)
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UNIVERSAL SIEGER
VVDH organizes in collaboration with the WUSV

B: 
Egon Baumgart
Germany

14.-16. Juni 2013:
 Diest - Warandestadion 
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A: 
Jari Kokkonen
Finland

C: 
Lene Carlson
Denmark

Show: 
Frank Goldlust
Germany

http://www.editoo.nl


 

2 juni 2013
Kringgroep Beuningen organiseert i.s.m. de

VDH werkgroep behendigheid de

Interland 2013

Keurmeester: Jan Langius

Locatie: Elsenpas 9a, Beuningen

Voor meer informatie / inschrijfformulier:
Marc Dix: secretariaat.kgp.beuningen@gmail.com
Website: www.kgp-beuningen.nl
Alleen voor Duitse herdershonden

http://www.editoo.nl

