
Kampioenschapsclubmatch 13 juli 2013
U kent allemaal wel de reclame van televisie: 'Limburg,..... je zal er maar wonen'? Maar wat ze in de
reclame vergeten zijn te vermelden is dat er voor de tweede keer de Kampioenschapsclubmatch (KCM)
wordt georganiseerd en wel in Heerlen. 
Centraal gelegen in het mooie zuiden heten wij, leden
en medewerkers van VDH kgp. De Onderbanken,
iedereen van harte welkom op dit hoofdevenement.
Ondanks de korte voorbereidingstijd, zullen we er alles
aan doen om een goed evenement op poten te zetten
waarbij de Limburgse gastvrijheid duidelijk merkbaar
is.

In tegenstelling tot de laatste jaren is het niet een
tweedaags evenement, maar wordt de KCM alleen op
de zaterdag gehouden. Dit houdt in dat we concessies
moesten doen t.a.v. het programma en het aantal
klassen. Ook is er dit jaar geen beoordelingsdag. Wat
wel weer te behalen valt is de V-Auslese titel en
hiervoor zijn drie ervaren pakwerkers uitgenodigd, te
weten: Robert van Vliet, Raymond van Eck en Joeri
Veth.
 
Vanwege het feit dat het een ééndaags evenement is
geworden zal er een strak tijdschema aangehouden
moeten worden maar ondanks dat willen we dit jaar
extra aandacht besteden aan de langstokhaar Duitse
Herder. Sinds een aantal jaren weer vertegenwoor-
digd op shows vonden wij het, zeker op een KCM,
toepasselijk om 's middags ruim tijd in te vullen
waarbij alleen maar langstokharen worden geshowd.
Tevens worden alle langstokhaar klassen apart ge-
keurd.

Het keurmeesterkorps bestaat uit een goede mix
tussen Nederlandse en Duitse keurmeesters waarbij

we drie keurmeesters van de Bundes Sieger Zucht
Schau ( BSZS) te Kassel in Duitsland hebben weten
te strikken. Hieronder ook één van de keurmeesters
die op de BSZS de langstokhaar Duitse Herder zal
keuren.

Onze datum, 13 juli, is zes weken voor de BSZS, hét
grootste Duitse Herder evenement en dus voor velen
een ideaal ijkpunt om te zien waar de eigenaren met
hun hond staan. Het programma start op zaterdag-
ochtend al om 08:00 uur. Op dat moment wordt gestart
met de eerste standkeuringen maar tevens wordt er
dan gestart met de moedproef voor de honden uit de
gebruikshondenklassen. Daarna zal er de gehele dag
een welkome afwisseling zijn tussen stand- en loop-
keuringen en zoals gezegd wordt er 's middags
ruimte vrij gemaakt voor de langstokharen.

Wij hopen uiteraard op een hoog deelnemers aantal
uit zowel Nederland als het buitenland. Hiervoor is dan
ook een grote PR-campagne opgezet met hopelijk een
goed resultaat. Via lokale media hebben we alle
bronnen aangesproken om dit evenement kenbaar te
maken maar ook zijn we internationaal actief geweest.
Via social media, Facebook en Twitter, hebben we
geprobeerd ons evenement kenbaar te maken en de
website van onze club staat tijdelijk volledig in het
teken van de KCM 2013. Alle informatie is dan ook te
vinden op: www.de-onderbanken.nl.

Op het moment dat u dit artikel leest staan we een
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goede maand voor het evenement. Omdat de defini-
tieve goedkeuring van de Raad van Beheer (RvB) pas
eind vorige maand kwam, weten we als kringgroep
dat het kort dag is om alles, financieel en organisato-
risch, rond te krijgen. U kunt ons daarbij helpen door
uw hond in te schrijven en zo een groot deelnemers-
veld te genereren op dit hoofdevenement. Indien u
ons financieel wilt steunen kunt u via de site contact
met ons opnemen.  Vriend van de KCM worden, een
kenneladvertentie of kennelvermelding plaatsen,
sponsor worden enz.. Uw bijdrage wordt ten zeerste
op prijs gesteld maar zeker ook mond op mond recla-
me bij u in de buurt, zeker, en niet ten nadele van
anderen, de eigenaren van langstokhaar Duitse
Herders aanspreken om hen een kans te bieden deze
haarvariëteit in de spotlight te zetten! Mocht u geen
hond uitbrengen dan hoeft dat u er niet van te weer-
houden om een bezoekje te brengen aan de KCM. U

kunt er tevens een mooi lang weekend van maken in
onze provincie. Ruime moderne winkelcentra in
Heerlen of Maastricht; Gaia Zoo; Drie-landenpunt;
Wandelmogelijkheden met en zonder hond maar ook
de mogelijkheid om binnen niet al te lange tijd in
België of Duitsland te zijn.

Standhouders waaronder Apport, Koch, Urma en
WT-Metall, eet- en drinkgelegenheden, een ruime tent
en een goede sfeer is wat wij bieden om een ieder het
naar zijn of haar zin te maken. Last but not least wordt
deze KCM mede mogelijk gemaakt door de Bunisess
Club VDH. Gezien de datum hopen we op zeer goed
weer en dan blijft er nog een vraag staan: 'Limburg,.....
wie wil er nu niet zijn hond uitbrengen'?
Hopend op een fantastische KCM.
Leden en medewerkers VDH Kringgroep De Onder-
banken.

Beoordelingsdag 2013 goed verlopen.
Ondanks het versoberde concept, is de beoordelingsdag 2013 bij kgp. West-Brabant (in het kader van
de Dag van de Hond) als geslaagd te bestempelen. Een dertigtal hondenliefhebbers waren naar
Rucphen getogen om hun viervoeters te laten beoordelen, enerzijds op werkaanleg/karakter, ander-
zijds op exterieur/gangwerk.

Reden om de oorspronkelijke opzet te verschralen
(men had aanvankelijk extra keurmeesters en een
lezing gepland benevens infostands) lag op het finan-
ciële vlak. De kringgroep beschikt niet over voldoende
middelen om de kosten te dragen voor alle plannen.
Vanuit de VDH kwamen onvoldoende inschrijvingen
om de begroting sluitend te krijgen. Opmerkelijk dat
ook geen enkele fokker zijn kopers van pups zover
had kunnen krijgen om deze dag een eerste beoorde-
ling te laten krijgen. Zelfs vanuit de andere kringgroe-
pen verscheen slechts een enkeling.
 
Het meest belangrijke doel –het stimuleren van de
beginnende liefhebber- kon wel een succes genoemd
worden: ondanks een verzadigingseffect in de regio,
kwam toch een behoorlijk aantal mensen met een
Duitse Herdershond opdraven. Daar waren soms
uitstekende exemplaren bij en het valt te hopen dat
de eigenaren gehoor gaan geven aan de verstrekte
adviezen en zich aansluiten bij een kringgroep dan
wel deel gaan nemen aan de activiteiten van de VDH.

Ook dit jaar was er weer goed weer en was het
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sfeertje prima. De organisatie kon alles gestroomlijnd
laten verlopen. Van de beoordelingen werden inge-
vulde lijsten meegegeven en werden mondeling uit-
gebreide adviezen verstrekt. Tot slot kreeg men een
certificaat van deelname mee en kon men ook nog
een bezoekje brengen aan de behendigheidsbaan of
de hondentrimster. Hier werd opvallend veel gebruik
van gemaakt zodat een ieder er een actieve dag van
maakte. De kringgroep kijkt in ieder geval terug op een
gezellige dag en het laat zich aanzien dat ook de
deelnemers genoten hebben. Op de website www.
hondenbeoordelingsdag.nl staan de foto’s van deze
dag.
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Eindelijk het hoogste ereschavot voor Jos Couwenberg
Eindelijk het hoogste ereschavot voor Jos Couwenberg met Nanouc op de ABC wedstrijd om de Hart
van Brabant Trofee. De veertigste editie van de Hart van Brabant Trofee vond plaats op zondag 9 juni
2013. De crisis deed zich gelden in de magere catalogus: een sterk verminderd deelnemersveld, wat
deze wedstrijd zeker niet verdiend en slechts enkele advertenties. Daar tegenover stond een kwalita-
tief goede deelnemersgroep van 8 honden en een verrassend grote publieke belangstelling. Een van
de trouwste deelnemers bereikte eindelijk het hoogste ereschavot.

Om acht uur werden de eerste sporen uitgelopen door
de kersverse spoorlegster Klara Rozendaal. Zij was
misschien wel het meest gespannen op deze, voor
haar, eerste wedstrijd als sporenlegger. Met onder-
steuning van keurmeester Anja van der Meyden en
wedstrijdleider Jan Hamers, heeft Klara deze klus
echter tot ieders tevredenheid geklaard. De eerste
stappen zijn door Klara gezet!

Toen om 11.00 uur het laatste spoor was uitgelopen
waren de resultaten voor de een teleurstellend en
boden deze voor een viertal deelnemers nog perspec-
tief. Erica ’t Lam die het speuren tot haar specialiteit
heeft gemaakt, kwam met haar fokproduct Axy v.d.
Kromme Elleboog tot 91 punten. Harvey vom Oostweg
van Wilma van de Torren was weer in goeden doen,
na zijn operatie. De combinatie kwam uit op 97 punten.
Herman de Koning met Gringo vom Ratsenheim, net
als Harvey van Wilma, ook herstellend van een peri-
ode in de ziekenboeg, werden dagwinnaar van de
beker voor het hoogste aantal punten bij het speuren:
99! Als laatste favoriet behaalde Jos Couwenberg, die
met twee honden meedeed, met zijn fokproduct
Nanouc van de Ronden Hoek, 91 punten.
 
Bij de gehoorzaamheidsoefeningen hadden bijna alle
combinaties wel te maken met een paar pechgevalle-
tjes, welke echter wel de nodige punten kostten. Geen
enkele combinatie behaalde een 'zeer goed'. Jos
Couwenberg behaalde met Nanouc de hoogste score
bij het appel. Met 88 punten werd deze combinatie
bekerwinnaar op dit onderdeel en naderde hij Herman
die op dat moment tweede stond.
 
Het manwerk zou scheidsrechter worden voor de
plaatsen op het ereschavot. Van de vier eerder ge-
noemde beste speurders was Erica met Axy helaas
afgevallen met een voor haar wat teleurstellend appel,
77 punten. Het manwerk werd uiteindelijk in zijn tota-

liteit het beste onderdeel. Alle deelnemers slaagden
en vijf van de acht zelfs met een zeer goed of hoger.
Hans Kerckhof met Ax en Wilma met Harvey kwamen
uit op 90 punten. Gringo van Herman moest minimaal
88 punten behalen om Wilma op het podium voor te
blijven. Dat lukte duidelijk met de 92 punten die dit
tweetal behaalde. Het was tevens de eerste combina-
tie die de totaalkwalificatie 'zeer goed' behaalde met
272 punten. Ruim boven de doelstelling van Herman
die ’s ochtends vroeg vertelde, dat hij met 250 punten
vandaag al tevreden was.
 
De spanning begon bij Jos Couwenberg en het publiek
nu toch wel op te lopen. Nanouc had 93 punten nodig
om dagwinnaar te worden. Van de veertig edities van
deze wedstrijd heeft Jos er misschien wel aan 30
deelgenomen. Ondanks prachtige africhtingsresulta-
ten in deze 30 jaar had hij echter nog nooit deze
thuiswedstrijd kunnen winnen. Nanouc wilde haar
baas duidelijk een groot plezier doen. Ze deed uitste-
kend haar best en zorgde er voor dat Jos uiteindelijk
ook de beker ontving voor de hoogste punten bij het
manwerk: 96 punten.

Eric Deenik met Aqui, behaalde bij het manwerk zijn
hoogste score van de drie onderdelen: 93 punten.
Met een zeer goed totaal van 275 punten werden
Nanouc en Jos winnaar van de veertigste editie van
de Hart van Brabant Trofee.
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Nick vd Broek (pakwerker) met Harvey

Naast de deelnemers, maakte de zon en een grote,
gezellige publieke belangstelling deze dag tot een
geslaagde. Natuurlijk moeten we hierbij niet vergeten
dat de jonge pakwerkerstalenten Catharina De Leeuw
en Nick van de Broek, zich weer op een uitstekende
wijze in de kijker hebben gewerkt. Beide jongelui
hebben, tezamen met reserve Ruben van der Wou-
den, meer dan genoeg in hun mars om visie 2017, het
WK in Nederland, in beeld te houden.

Met een keurmeester als Anja v.d. Meyden en een
hoofdsponsor als Happy Dog weet je wat je in huis
hebt. Dus al deze ingrediënten maakte de veertigste
Hart van Brabant Trofee, ondanks zijn soberheid, tot
een geslaagde. Dank aan allen die hier verder nog
aan hebben meegewerkt!
 
Kees Duyndam,
voorzitter VDH kringgroep Hart van Tilburg.

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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Learning by doing weekend - Up to the next level
We blijven zoeken, hoe kunnen we als instructeurs en geleiders een oefening optimaal borgen/afze-
keren zodat het geleerde zich vertaald naar het beoogde resultaat op een examen of wedstrijd. Het
onderwerp 'afzekeren' zal ruimschoots aanbod komen.

Ja, er komt weer een weekend om kennis te halen en
te delen! Ook in de afdelingen B en C valt veel te
verbeteren. Het behaalde resultaat op een examen/-
wedstrijd moet de beloning zijn voor al je trainingsar-
beid. De harde waarheid is dat in de praktijk de
prestaties eerder tegen dan mee vallen. Een gedeel-
te van een oefening of een totale oefening zien we de
mist ingaan, vaak doordat de oefening niet goed is
afgezekerd.
 
Onder afzekeren verstaan we een systematische,
logische en voor de hond begrijpelijke opbouw naar
een afgezekerde oefening, dit zonder verlies van uit-
straling en beeld. Als de oefening door de hond opge-
slagen is, wordt er meer en meer afleiding ingebracht.
Dat kan variëren van een ander veld gedeelte, ande-
re mensen op het veld en andere weersomstandighe-
den. Dit met als doel de hond onder alle omstandig-
heden het commando op te laten opvolgen. Basisprin-
cipe is controle houden bij onverwachte situaties. Die
controle dat willen we allemaal bereiken, met als re-
sultaat een hond die onder alle omstandigheden
correct met zichtbaar plezier en temperamentvol
werkt. Met in het achterhoofd dat de hond altijd hoopt
op een beloning.
 
Het uitgangspunt is het beschikken over een gezonde
hond, goede conditie, juiste driften en temperamentl.
Daarnaast trainingen herhalen en werken aan de
basis. Volgens de volgende stappen trachten we zo
gecontroleerd mogelijk een oefening aan te leren en
uit te voeren:
 
1. Aanvang: De prikkel naar de hond om zijn attentie
te vragen en vast te houden.
2. Motivatie en concentratie van de hond.
3. Beheersing en herkenning van het commando.
4. Het zo effectief, geconcentreerd uitvoeren en af-
werken van de oefening. Waarbij de uitstraling en

beeldvorming van de hond en geleider optimaal blij-
ven. De hond moet hier beroep doen op zijn conditie,
temperament, concentratievermogen en bepaalde
driften tonen die voor 'deze' bepaalde oefening nodig
zijn.
5. Na de spanning volgt het ontspanningsmoment in
de vorm van een beloning, die altijd in verhouding moet
staan met het vertoonde resultaat.
6. De voorafgaande vijf stappen vragen geduld, vol-
ledige controle, juiste schakel momenten van ver-
hoogde spanning naar de beloning. Pas op, werken
in te hoge driften werkt alleen maar conflicterend
waardoor de hond oncontroleerbaar wordt. In hoge
drift is het leervermogen zeer beperkt.
 
Het trainen vraagt van de hond en geleider opperste
concentratie en timing om de oefeningen correct uit
te voeren. Om het gewenste resultaat te behalen zijn
veel trainingsuren en herhalingen nodig. Het doel is
een hond die onder alle omstandigheden correct en
met plezier werkt en altijd hoopt op een beloning.
 
Het ingeplande weekend begint het programma op
beide dagen om 09.00 uur. Zaterdag na 17.00 uur
bestaat er voor de deelnemers aan het N.I.A.K. de
mogelijkheid om voor B en C in te trainen, pakwerkers
Jan van Maren en Bob van der Steen zullen aanwezig
zijn.. Naast de seminars is er op de zondag een open
workshop.
 
Kortom voor iedere hondensportliefhebber, begin-
nend of ervaren, is er veel te halen dit weekend. Er
zal veel informatie gegeven en gedeeld worden in de
vorm van twee seminars op de zaterdag en op de
zondag is er voor iedereen de mogelijkheid om te
workshoppen in de afdelingen B en C.
 
De toegang is gratis, het adres is: voetbalstadion van
C.S.V. sportpark Orderbos, Orderbos 5 te Apeldoorn.
Kamperen is eveneens gratis en mogelijk vanaf vrijdag
17.00 uur tot zondag 18.00 uur.
CBA.
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Uw probleem is ons probleem
Tijdens de derde mini bijeenkomst van Learning by Doing op 2 juni bij kgp. Lelystad ontstond spontaan
de kreet 'jouw trainingsprobleem is ons probleem'. We trachten elkaar te helpen waar kan om naar
een hoger niveau te komen, dat is het gezamenlijke doel en tevens de winst voor de africhting.
Zoals gebruikelijk bestaat de bijeenkomst uit twee
delen, bijpraten over de actuele stand van zaken en
de praktijk in de afdeling B en C. De inventarisatie en
globale samenstelling van de groepen, die de africh-
ters verder willen helpen volgens de moderne
Learning by Doing (LbD) methodes is nagenoeg rond.
Ons streven is in de herfst van dit jaar uitgebreid met
gedetailleerde informatie te komen, daarbij valt te
denken aan de locaties en welk teams u mag verwach-
ten. Aan het samenstellen van de teams is een lang-
durige en zorgvuldige selectie vooraf gegaan. Het al
werken en openstaan voor de moderne methodes en
de wijze van overbrenging door de instructeur heeft
hierin sterk meegewogen.
 
Naast kennis, deskundigheid, masterclass, K-I in-
structeurs of andere instructeurs is goed gekeken naar
de persoonlijke meerwaarde. Hoe succesvol en resul-
taatgericht zijn de instructeurs op dit moment. Ook
voor een instructeur geldt behaalde resultaten uit het
verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ook
hij/zij zal zich moeten bijscholen en moeten verdiepen
in nieuwe methodes. Verder is het een pré als een
instructeur actief is met een hond in de sport. En hoe
was de belangstelling van de instructeurs voor LbD
weekenden en voor de dagen te Lelystad. Hier ont-
staat toch het 'wij' gevoel en erbij willen zijn om kennis
te halen en te delen. Er zullen helaas altijd instructeurs
zijn die zich buiten gesloten voelen. Dit omdat zij niet
gevraagd zijn of dat ze zich niet spontaan hebben
aangemeld voor deze dagen. Voor die instructeurs
willen we zeggen spring op de trein en maakt de rit
met ons (u en ik ) mee. De tijd staat niet stil en een
vereniging is in beweging en evolueert mee met vraag
en aanbod.
 
Verder die dag werd het LbD weekend programma

voor Apeldoorn besproken en met suggesties van de
aanwezigen bijgesteld. Het 'hoe' en 'wanneer' afzeke-
ren van een oefening leverde een goede inhoudelijke
discussie op. Het bewijst eens te meer hoe betrokken
iedereen is en hoe er op dit moment tegen de africhting
wordt aangekeken.
 
In het praktijkgedeelte van deze dag kwamen we meer
en meer tot de conclusie dat vele methodes raakvlak-
ken hebben die we juist optimaal moeten gaan benut-
ten. Uit dit soort bijeenkomsten ontstaat naast een 'wij'
gevoel ook informatie uitwisseling. Meedenken, met
elkaar open en eerlijk discussiëren, spontaan je me-
ning over een methode of getoonde trainingoefening
geven en deeën van elkaar aannemen. Status, naam
en ego maakt plaats voor hulpvaardigheid niemand
voelt zich te groot om een bepaald onderwerp met zijn/
haar hond te laten zien. Ook dit keer bedanken we
kgp. Lelystad voor de gastvrijheid!
 
Met deze dagen en het LbD weekend willen wij onze
resultaten verbeteren. De CBA voelt zich daarin ge-
steund door d geslaagde dagen in Lelystad. Tevens
is dat een bevestiging dat we met ons beleid op de
juiste weg zijn. Zo gaan we van 'uw probleem is ons
probleem', naar onze visie en missie om tot betere
resultaten in de breedte en de top te komen.
 
Heel blij zijn wij met deze groep van ongeveer 40
mensen die al drie maal op eigen kosten naar kgp.
Lelystad zijn gereden. Niet op de eerste plaats voor
zichzelf maar om in een later stadium klaar te staan
voor ieder VDH lid dat kennis bij hen wil halen.
 
We gaan elkaar zien op 20 en 21 juli.

CBA.
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Jeugd kynologische weekend te Hoogeveen
 


