
UV examen VDH kgp. De Plantage
Op vrijdagavond 5 juli 2013 werd weer een UV examen gehouden. Als keurmeester was uitgenodigd
Ton van Oirschot en de examen leider was de voorzitter van de vereniging Simon Tak.

Er waren twaalf honden ingeschreven. Elf Duitse
Herdershonden en één Hollandse Herder. Opmerke-
lijk was dat de Hollandse Herder in Belgisch bezit was.
Enkele deelnemers kwamen uit België, deels lid van
de kgp. en deels niet. In België is het niet toegestaan
om met een hond naast de fiets aan het verkeer deel
te nemen. Dan rest een illegale fietstocht of deelne-
men bij een Nederlandse vereniging.
 
De omstandigheden op deze zomerse vrijdagavond
waren ideaal. Temperatuur rond de twintig graden en
weinig wind. Er was een fraaie tocht uitgezet in het
bosrijke grensgebied bij Wouwse Plantage met wis-
selend wegdek. De volgauto’s moesten soms hele
stukken omrijden omdat het vaak ging om paden waar
geen autoverkeer mogelijk was. Het viel mij op dat
sommige honden voortdurend in telgang liepen, terwijl
het voor de hond in kruisgang een stuk gemakkelijker
loopt. Aandachtspunt dus om net als bij kynologie
trainingen de hond uit de telgang te halen door hem
voor even iets op te tillen.
 
Tijdens de pauzes werden de honden en geleiders
verzorgd en controleerde de keurmeester de voetzo-
len en de chipnummers. Op het allerlaatste stukje
kreeg een enkele hond het wat moeilijk, maar iedereen
wist de eindstreep te halen. Dan direct door naar het
oefenterrein voor de volgoefening. Daar bleek dat alle
honden snel fit genoeg waren om ook dit onderdeel
met succes te tonen. Tevreden kon na een afsluitend
woord van de voorzitter en van de keurmeester ieder-
een dit diploma in ontvangst nemen.
Jos de Gouw
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Fokgeschikheidskeuring Noord Brabant 2013
Op 6 juli 2013 werd de jaarlijkse fokgeschiktheidskeuring van de afdeling Noord Brabant zoals gebrui-
kelijk gehouden bij de kgp. De Plantage. Oorspronkelijk was het evenement gepland op 27 juli, maar
door het verplaatsen van de Kampioensclubmatch (KCM) was toestemming verkregen voor 6 juli.
Diverse leden willen natuurlijk met een aangekeurde hond op de KCM verschijnen. Vooraf was een
drietal donderdagen de gelegenheid om in te trainen voor kynologie en pakwerk. Onder zomerse
omstandigheden kon de keuring plaatsvinden.

Kgp. De Plantage, onder voorzitterschap van Simon
Tak, zorgde weer voor een puike organisatie. Het
secretariaat was in handen van de secretaris Pieter
Loos die veel werk moest verzetten om alle documen-
ten en gegevens tijdig binnen te krijgen. De overige
leden van de kgp. waren in de weer voor de verzorging
van de bezoekers en de deelnemers. Tonny en
Dianne Sesink waren weer aanwezig als keuringslei-
der en als schrijfster. Raymond van Eck was ook dit
jaar weer de pakwerker voor het manwerk. De keur-
meester was ook dit jaar Len Nizet en met hem was
ook Truus Spaas meegekomen, onze steun en toe-
verlaat als het gaat om de administratie van aankeu-
ringen, certificaten fokniveau, puppylijsten, kwalifica-
ties enz. Namens de afdeling was aanwezig Marianne
Bakker-Snijders. Gemeld waren achttien honden,
waarvan er zeventien aanwezig waren. Een teef
moest opnieuw gekeurd worden omdat ze aan de
herkeuring in 2012 niet kon deelnemen wegens een
ongeval. Dispensatie voor dit soort gevallen is niet
meer mogelijk.

Na een welkom door de voorzitter werd om tien uur
begonnen. Zoals gebruikelijk kwamen eerste de reuen
en daarna de teven gezamenlijk in de ring om een
paar rondjes te lopen. Ook de schotproef en controle
van het gebit en de teelballetjes werd gedaan. Dan

was het de beurt aan het manwerk. Onder toeziend
oog van de keurmeester werden de overval en het
afstandstellen uitgevoerd. Het manwerk werd door
alle deelnemers goed uitgevoerd en alle honden los-
ten op commando. Er werden dan ook alleen kwalifi-
caties gegeven van 'uitgesproken' en 'zeer uitgespro-
ken'. Direct daarna werden de chip nummers gecon-
troleerd. Tot slot kon worden overgegaan tot het
meten, wegen en beoordelen van de honden.  Alle
aanwezige honden kregen het predicaat 'aangekeur-
d'. Persoonlijk vind ik het jammer dat de keurklasse
indeling I en II is vervallen. Daarmee is het onder-
scheid tussen geschikt en aanbevolen niet meer
aanwezig. Maar ik neem aan dat de serieuze fokkers
toch die gegevens uit de keurberichten halen waar-
mee zij een geschikte fokpartner kunnen kiezen.
Opvallend was het aantal honden waarvan de eige-
naar ook de fokker was.
De volgende honden werden aangekeurd op fokwaar-
de:
Herkeuring reuen levensduur:

Victor v.d. Koeberg IPO 3, SPH 2
Eigenaar; • F. van Gestel Reusel
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Fokker; W. Hendriks

Boyca v. Euroheim IPO 3
Eigenaar; A. Witteveen Kamperveen
Fokker; J. van Schijndel Heeswijk Dinther

Cowby Fan ‘e Lyntsje Snijers
Eigenaar; K. Rozendaal Giessenburg
Fokker; M. Fopma Tzum

Vako v.h. Boombos IPO 3
Eigenaar; J. Loos Oudenbosch
Fokker; S. Tak Wouwse Plantage
 
Nieuw keuring reuen:
 
Figo v.h. Boombos IPO 2
Eigenaar; S. Tak Wouwse Plantage
Fokker; S. Tak Wouwse Plantage

Hunther Black Creek Valley IPO 3
Eigenaar; I. Jansen Lelystad
Fokker; P. Appeltants Lummen (B)

Cato Ustinov v.d. Ybajo Hoeve IPO 2
Eigenaar; M. Schutten Hellevoetsluis
Fokker; B. Verschoor Hellevoetsluis.

Jari v.h. Poerrumshof KNPV PH1
Eigenaar; Th. Lurvink Lievelde
Fokker; F. Lurvink-Broekman Lievelde
 
Herkeuring teven levensduur:

Norma v.d. Rondenhoek IPO 3
Eigenaar; J. Couwenberg Haghorst
Fokker; J. Couwenberg Haghorst

Daphney v. Haus Tepferd IPO 1
Eigenaar; M. Schutten Oosterblokker
Fokker; H. Tepferd Gescher-Hochmoor (D)

Abayomi Tyra v.d. Farmerscorner IPO 3
Eigenaar; T. van Ham Made
Fokker; T. van Ham Made

Bo Polsmaten IPO 3
Eigenaar; H. Smits Nunspeet
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Fokker; D. de Bruin Nunspeet
 
Nieuw keuring teven:

Valesh v.h. Hornmeer IPO 1
Eigenaar; T. Wilhelmus Aalsmeer
Fokker; T. Wilhelmus Aalsmeer

Nessie v. Haus Ming IPO 1
Eigenaar; S. Sint Jago Dordrecht
Fokker; Ma Ming

Kaya v.h. Poerrumshof IPO 2
Eigenaar; F. Lurvink-Broekman Lievelde
Fokker; F. Lurvink-Broekman Lievelde

Axy v.d. Kromme Elleboog IPO 3 SpH 2
Eigenaar; E.’t Lam Vuren
Fokker; E.’t Lam Vuren

Falke v.h. Boombos IPO 1
Eigenaar; S. Tak Wouwse Plantage
Fokker; S. Tak Wouwse Plantage
 
Voor het heetste deel van de dag kon voorzitter Simon
Tak om 14.00 uur de officials, deelnemers en bezoe-
kers bedanken voor hun komst en inzet en een wel
thuis toewensen.
Jos de Gouw

Agility trainingsdag 17 augustus
In de juli editie van het VDH blad hebben wij de aankondiging al gedaan maar bij deze een reminder.

Op 17 augustus aanstaande organiseert de werk-
groep behendigheid van de VDH een Agility trainings-
dag. Deze dag zal gegeven worden op het terrein van
de UDHV in Utrecht. Dit is de eerste van een aantal
dagen die wij willen organiseren om agility met Duitse
Herders meer onder de aandacht bij u als VDH lid te
brengen. Deze dag is voor iedere Duitse Herder lief-
hebber en bezitter toegankelijk. U hoeft geen startli-
centie te hebben om mee te doen. De keurmeester
voor die dag is Koert Quak. Een zeer ervaren en be-

kaam agility instructeur en actief agility loper. Koert
zal zowel voor de gevordende als beginnende loper
voldoende tijd nemen om uit te leggen hoe om te gaan
met je hond en de hindernissen. Het beloofd daarom
een fantastische dag te worden. Dus loop je al agility
met je Duitse Herder of wil je het een keer proberen.
Geef je dan op bij behendigheid@vdh.nl Je bent van
Harte Welkom.
Namens de werkgroep behendigheid,
Wim de Hoogt



Waar moet je beginnen als je terugkijkt naar een evenement?
Misschien wel met het vooruit kijken en leren van wat er geweest is. Toch is een welgemeend excuus
op z’n plaats naar allen aanwezig i.v.m. de catalogus. Dit had nooit mogen gebeuren. Het jammere van
dit alles is dat dit als een schaduw over het hele evenement hing en hangt maar het is een keiharde
les voor de toekomst.

Terugkijkend naar de KCM 2013 levert gemende
gevoelens op waar je mee moet leren omgaan. Het
was niet allemaal negatief maar gemakkelijk was het
was zeker niet. Een lach en een traan waren in de
voorbereiding misschien wel evenredig verdeeld
aanwezig. Misschien wel één van de meest uitgespro-
ken zinnen zal 'eens maar nooit weer' zijn geweest.
Een andere topper was 'Ik ben er hélemaal klaar mee'
en natuurlijk de goue ouwe 'We hebben A gezegd dus
moeten we ook B zeggen'. En misschien wel dat
laatste is een goede zaak geweest want het uiteinde-
lijke doel, het door laten gaan van de KCM 2013, is
bereikt. Draaide het niet rond, dan maar vierkant maar
het draaide.

Hoe dichter we bij het evenement kwamen hoe meer
de wet van Murphy de kop opstak maar problemen
zijn er om opgelost te worden en dat hebben we zo
goed en zo kwaad als we konden gedaan ondanks
dat het er in het begin, zelfs nog toen het een 'gewone'
clubmatch was, somber uit zag. Toezeggingen van de
plaatselijke voetbalvereniging en het niet moeilijk
doen over het evenement stemde ons allen blij totdat
de gemeente ons vertelde dat de datums, die door die
vereniging door gegeven waren voor het verbouwen
van het complex, niet de juiste waren. Dan maar een
paar kilometer verder op een voormalig voetbalterrein,
dat kon toch niet mis gaan? Wel dus wederom ge-
meentelijke afspraken en een niet bereidwillend per-
soon die er voor zorgde dat het vinden van een terrein
steeds moeilijker zou worden. Terrein nummer drie
gaf hoop totdat het bestuur ons toch wel duidelijk
maakte dat we een groot probleem zouden krijgen met
de terreinknecht als we te veel het gras kapot zouden
lopen. Maar uiteindelijk konden we terecht op het
voormalig voetbalterrein van VV Mariarade en de
vergunning van de gemeente was, gelukkig, geen
probleem. Mooie bijkomstigheid was dat naast het
terrein een handboog schietvereniging zat met een
'ex' Duitse Herder man en voormalig lid van onze
vereniging. Hun club was zeer meewerkend om hun
kantine als VIP ruimte te laten fungeren en hun bui-

tenbaan als terrein voor de Moedproef. Een groot
compliment en dank je wel voor de medewerking.
 
En dan heb je eigenlijk nog niks want een evenement
kan alleen maar slagen met genoeg deelnemers,
sponsors en adverteerders. Niet alleen dat, maar het
omzetten van een clubmatch naar een KCM brengt
veel veranderingen met zich mee, zeker als het op
één dag gehouden wordt. Misschien wel de meest
belangrijke verandering was dat er nog toestemming
van de Raad van Beheer (RvB) moest komen en
blijkbaar is die gekomen. Alleen jammer dat die be-
vestiging daarna naar 'iedereen' is gestuurd behalve
de organiserende kgp. En toen hadden we toch nog
zes weken om alles klaar te maken. Een Tour de
France winnen doe je (veelal) op doping, een KCM
organiseren is een niet in juiste verhouding staande
mix van adrenaline, humor, stress, ergernis en ver-
trouwen. In dit rijtje moet ook communicatie staan
want, achteraf gebleken, is dat uiteindelijk misschien
wel de belangrijkste pijler van de of een organisatie.
Lijnen uitzetten en controleren; vragen en antwoor-
den; beslissingen (durven) nemen en dit met alle
partijen. Helaas blijkt, dat in een wereld waarin we
constant met elkaar in verbinding staan via whats app,
facebook en sms, juist op het gebied van communi-
catie veel mis gaat.

Op het moment dat de eerste inschrijving binnen komt,
weet je in ieder geval dat mensen je weten te vinden
en dan kan je alleen maar hopen dat er velen zullen
volgen. Bij aanvang van de clubmatch hadden we de
hoop uitgesproken om tussen de 150 – 200 deelne-
mers te krijgen mede door het aantrekken van keur-
meesters van de Haupt Zucht Schau (HZS). Voor de
KCM bleef deze doelstelling staan. Alles meer zou een
bonus zijn. Eén van de doelstellingen die we hadden
gesteld was dat de langstokhaar Duitse Herder in het
zonnetje gezet zou worden en dat dit ook, mede door
het aantrekken van de keurmeester die ook op de HZS
in Kassel de langstokhaar zou keuren, tot ± 40 inschrij-
vingen zou leiden. Van meet af aan kregen we com-
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mentaar op het keurmeesterkorps en met name het
feit dat er één bepaalde man was uitgenodigd. Voor
alle criticasters kunnen we meedelen dat deze keur-
meester, buiten de langstokhaar om, 30% van alle
ingeschreven honden voor zijn rekening kon nemen.

En dan is het zover. Alle gegevens zijn verwerkt en
kan met de opbouw beginnen. Onder een stralende
zon en heldere hemel beginnen de contouren van een
groot evenement zichtbaar te worden en speelt in het
achterhoofd alleen nog maar de vraag of alles op tijd
geleverd wordt. De waakploeg heeft goed werk gele-
verd want alles stond er nog de volgende dag. Een
dag waarop de laatste eindjes aan elkaar geknoopt
moesten worden maar ook de dag dat de eerste
deelnemers het terrein wisten te vinden. Dit kon ook
bijna niet anders want als je van de autobaan af kwam
en de routeaanwijzing zag durfde je gewoon geen
andere kant uit te rijden.

Eén Europa behalve als het op de taal aankomt. De
eerste deelnemers die aankwamen waren Italianen
(euuh Bongiorno) en Franstalige Belgen (euuh Bon-
jour) de rest was handen en voetenwerk maar vooral
vriendelijk knikken. Gelukkig lukt het met de eerste
keurmeesters beter (euuh Gutentag). Het hoort er
allemaal bij net als een ongezonde mix van adrenali-
ne, humor, stress, ergernis en vertrouwen. Eén ding
weet je wel op deze momenten, het evenement gáát
door. We hebben nog overwogen om de moedproef
in samenwerking met de schietvereniging te doen.
Hoogstwaarschijnlijk zou het dan zaterdag erg rustig
zijn geweest. Vanwege het groot aantal deelnemers
voor deze moedproef werd besloten om op vrijdag al
te starten en gelukkig waren zowel keurmeester als
pakwerkers bereid om hier aan mee te werken. Na het
intrainen en de daadwerkelijke moedproef werd de
vrijdagavond afgesloten met een Chinese maaltijd.

Zaterdagochtend was het vroeg dag voor de mede-
werkers en één voor één kwamen ze aan om deze
dag zo goed mogelijke te laten verlopen. De eerste
bezoekers alsook de eerste deelnemers meldden zich
aan de poorten van het terrein. Om 08:00 uur werd de
KCM geopend met een welkomswoord en wat huis-
houdelijke mededelingen waarna de moedproef en de
standkeuringen konden beginnen. De rest van de dag
stond voor ons in het teken van een mix van adrena-

line, humor, stress, ergernis en vertrouwen. Sommi-
gen konden hun hoofd niet laten zien of ze werden
alweer geclaimd om iets te regelen. Anderen hadden
vragen, op- of aanmerkingen maar het circus kwam
op gang en dat zou ook zo blijven tot een uur of half
zeven ’s avonds. Het strakke tijdschema konden we
net niet waarmaken maar deze warme en droge dag
en de over het algemeen goed gemutse aanwezigen
zorgden er voor dat de mix van adrenaline, humor,
stress, ergernis en vertrouwen er voor zorgden dat het
evenement liep, was het niet rond, dan vierkant maar
lopen deed het.

Keurmeesters, VIP’s en genodigden, ze vonden goed
hun weg deze dag. Zeker naar de VIP ruimte toen er
gegeten kon worden. Jammer dat er altijd mensen zijn
die vinden dat ze het recht hebben om ongevraagd
niet genodigden mee te nemen. Kwestie van € 1.50
uitsparen. Om het hoofdveld heen stonden de stand-
houders en van hen hebben we positieve berichten
ontvangen. Gelukkig maar want de organisatie weet
hoeveel mensen er ingeschreven hebben en kunnen
een inschatting maken naar het aantal bezoekers toe
maar standhouders moeten te allen tijde maar afwach-
ten wie de weg naar hen vindt.
 
En dan is de mix van adrenaline, humor, stress, er-
gernis en vertrouwen bijna ten einde. De laatste
klassen hebben gelopen, de beste 'bijters' zijn bekend
gemaakt en de V-Auslese titels zijn toegekend. De
eersten gaan richting huis maar er blijven gelukkig nog
wat mensen napraten. De KCM wordt afgesloten met
een dankwoord welke, blijkt naderhand, duidelijk
aangekomen is. Buiten de bedankjes wordt de hoop
uitgesproken dat er continuiteit komt in de organisatie
van de KCM en op het moment van het schrijven van
dit stuk, is er een mail binnengekomen dat de organi-
satie voor de KCM 2014 nog door niemand is aange-
vraagd.

Er wordt nog één, of meerdere gedronken, nagepraat
en gestart met opruimen. Als het donker is begint de
één na laatste nacht van waken om vervolgens de
volgende dag weer met dezelfde mensen te beginnen
met opruimen. Het afstruinen van drie voetbalvelden
om de ontlasting van honden op te ruimen geeft weer
aan dat velen het niet nodig vinden om achter hun
hond op te ruimen en bij sommige hopen denk je dat
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Ankie van Grunsven langs is geweest met haar Sali-
nero. Mocht u binnenkort leden van De Onderbanken
met mooie zwart bruine truien zien lopen, dan zijn die
hoogstwaarschijnlijk van alle achtergebleven hoopjes
hondenhaar gemaakt.

We kunnen dus nog wel lachen maar één ding staat
ook als een paal boven water en dat is dat je niks meer
terug kunt draaien. Je krijgt géén tweede kans voor
een eerste indruk en helaas is Back to the Future echt
een film. De uiteindelijke conclusie voor ons als orga-

niserende kgp. zal later gemaakt worden waarbij er
eerst tijd voorbij moet gaan om alles in te laten zinken;
de balans opmaken en alle positieve zaken tegenover
de negatieve zetten. Gelukkig krijgen we van velen
een positieve respons vanwege de mix van adrenali-
ne, humor, stress, ergernis en vertrouwen die er voor
gezorgd heeft er op zo’n korte tijd toch nog een KCM
2013 uit de grond is gestampt. Misschien tot een
volgende keer.
VDH kpg. De Onderbanken.

Noorderclubmatch kgp. Roswinkel
Op woensdag 31 juli 2013 werd door de kgp. Roswinkel in samenwerking met de Provincie Groningen
de Noorderclubmatch en Jonge Hondendag georganiseerd.

Dinsdag 30 juli zijn alle voorzieningen opgebouwd, het
gras gemaaid etc. zodat het terrein er strak bij lag. Dit
alles werd gedaan door de leden en familieleden van
de kgp. Roswinkel. De weersvoorspelling was goed
en kwam dit keer ook uit. Het was voor de deelnemers,
gasten en honden een prima temperatuur om bezig
te zijn met hun sport. Er waren ongeveer 150 aanmel-
dingen. De keurmeesters voor deze dag waren de
heren R.Mast, P.Snijders en T. Teubert. De admini-
stratie en organisatie op het terrein was goed gere-
geld, alles liep lekker vlot. Ook het parkeren werd door
onze parkeerwachters in goede banen geleid.

De keurmeesters werden voorzien van een lunch en
de deelnemers en gasten konden gebruik maken van
de op het terrein aanwezige voorzieningen, waar
tegen een zeer redelijk prijs diverse versnaperingen
werden aangeboden, Hier werd ook goed gebruik van
gemaakt. Tegen 18.00 uur verlieten de laatste honden
het terrein, nadat de keurmeesters de leden en de
organisatie hadden bedankt voor de geweldige dag.
Daarna begon het opruimen en uiteraard met een
drankje nog wat napraten.

De kgp. bedankt alle sponsoren, adverteerders, leden
en familieleden die mogelijk hebben gemaakt dat dit
evenement een groot succes is geworden. Op onze
website www.kringgroeproswinkel.nl zijn de uitslagen
vermeld, als mede een aantal foto's van deze zeer
geslaagde dag. Wie weet, misschien tot volgend jaar.
Namens het bestuur kgp. Roswinkel
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KNPV oefendag voor de Duitse Herder te Rijssen
Zaterdag 29 juni was er weer een KNPV oefendag speciaal voor de Duitse Herder bij HDC Riessen in
Rijssen. Het weer speelde mee en ook het bezoekers aantal lag hoger dan voorgaande jaren. Duidelijk
merkbaar dat de Duitse Herder zich weer aan de top binnen de KNPV probeert te meten. 

Het programma voor de oefendag was al ver van te
voren geheel vol geboekt. Men kon zich van te voren
opgeven voor deze dag, voorwaarde natuurlijk wel dat
je in het bezit van een Duitse Herder bent waarmee
je bezig bent in de KNPV. Deze oefendag was een
dag bij uitstek om te oefenen voor een examen of
wedstrijd, enigste verschil was dat men op deze dag
gewoon nog gebruik mocht maken van een lijn of
andere hulpmiddelen.
In het deelnemersveld waren vele bekende gezichten
van vorig jaar, echter ook een aantal nieuwelingen.
Iedereen liet zich van zijn goeie kant zien en er werd
sportief gestreden. Er was een gezellig ontspannen
sfeer en iedereen vermaakte zich prima. Het was ook
dit jaar weer prachtig om te zien hoe de Duitse Herder
zich laat zien in deze tak van sport. Er was goed re-
clame gemaakt voor deze oefendag, dit was goed
merkbaar in de hoeveelheid publiek.
Het pauzeprogramma bestond ook dit jaar weer uit
een kleine trainingsessie voor jonge  honden, daar-
mee werd het mogelijk gemaakt om iedereen kennis
te laten maken met deze tak van sport. Van dit deel
van het programma werd heel veel gebruik van ge-
maakt door niet alleen mensen van de KNPV met een
jonge hond maar ook door mensen die nog nooit iets
gedaan hadden richting KNPV met hun hond.
Kortom het was een geslaagde dag voor iedereen.
Natuurlijk met grote dank aan de organiseerden ver-
eniging HDC Riessen en Jan Rekes die ook dit jaar in
de organisatie betrokken was. 
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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

http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf
http://www.duitseherder.nl/
http://www.duitseherder.nl/

