
Trainingsdag Agility
Als ik dit verhaaltje schrijf is het bijna een tijdje geleden dat we op 17 augustus een agility
trainingsdag hebben gehad bij de UDHV te Utrecht waar we gastvrij werden ontvangen.

Een kennismaking voor iedereen, een welkom voor
de intructeur Wim, en de keurmeester Koert. Een
bedankje voor Ada die ons verder deze dag begeleidt
heeft. We kregen een parcour te lopen met tips en
trucs, waarop je moet letten om je hond goed door een
parcour te begeleiden. Maar wat zeker ook belangrijk
was dat je vragen kon stellen waarom je hond bepaal-
de dingen doet, en je er een zinnig antwoord op kreeg
zodat je dat in de training kan meenemen en oefenen.
Ook werd er aandacht geschonken aan de pups die
in de toekomst ook behendigheid willen doen. Wat ik
zelf heel belangrijk vond is om te kijken hoever ik ben

met mijn hond voor de training, en of ik een wedstrijd
volgend kan meelopen.Ook hier werd vraag en ant-
woord bij Wim heel positief uitgelegd. We hebben
allemaal een parcour gelopen onder begeleiding van
de instucteur en de keurmeester als een kleine com-
petitie wat heel leuk was. Aan het einde van de dag
had ik een voldaan gevoel, de sfeer was goed, we
hadden goed weer, kortom een geslaagde trainings-
dag. Uiteindelijk hebben we allemaal het zelfde doel:
Agility is fun voor hond en baas.

Met vriendelijke groet Margie en Shifra

Learning by Doing 
Bij de twee voorafgaande Learning by Doing (LbD) weekenden werd de zaterdag afgesloten met een
forumavond. Gezien de hoge temperaturen werd al snel besloten er maar een dorstlessende avond
van te maken. Dit netwerken leverde spontaan een tweetal nieuwe sponsors op.

Zondag, voorafgaande aan het aanvullende theorie
gedeelte en vragen over het praktijkgedeelte aan Bi-
anca en Tobias gaf Toine Jonkers uitleg over ons
voornemen om LbD groepen te vormen, die de nieuwe
methodes verder landelijk moeten gaan verspreiden.
Bij het samenstellen van deze zogenaamde LbD
‘ambitie’ groepen, voelde sommige leden zich wat
gepasseerd eventueel buitengesloten. Je moet uitein-
delijk keuzes maken. We mogen ook niet vergeten dat
de personen van de groepen wel drie maal zonder

enige vergoedingen te Lelystad aanwezig waren. Dat
mag ook wel eens worden gezegd. Met betrekking tot
de groepen houden wij u op de hoogte van de verde-
re ontwikkelen.
 
Bianca ging hoofdzakelijk in op de gestelde vragen en
tevens merkte zij op, dat de door haar gebruikte
obedience trainingen gebaseerd zijn op de handtou-
ch-methode (de hond moet leren met zijn neus contact
te blijven houden met de linkerhand van de geleider).
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Als de hond het principe van het contact met de lin-
kerhand begrijpt, dan weet de hond dat hij alleen via
zijn geleider zijn doel kan bereiken. Net als Tobias
maakt zij tevens gebruik van de clicker. Verder bena-
drukte zij dat een hond nooit op een examen of wed-
strijd de kans mag krijgen iets te doen wat we niet
verlangen. Dat betekent dat je tijdens de ‘avoidance’
training (aanleren) moet koppelen aan ‘aversief’ trai-
nen (afleren van). Hierbij in je achterhoofd, een exa-
men of wedstrijd is ook training. Grijp net zoals bij een
training op tijd reglementair in, anders heeft de hond
gewonnen. Had je niet ingegrepen, dan was een
slechte oefening die mis ging toch gelijkwaardig be-
oordeeld. Tobias had hier een mooi voorbeeld voor:
er zijn twee deuren, de één is open en de andere
behoort altijd dicht te zijn. Een hond zal altijd blijven
proberen om uit te vinden of op een bepaald moment
ook de andere deur niet open is. Lukt het de hond
deze opening te vinden, dan is de basis gelegd voor
trainingsellende en jackpot voor de hond.
 
Naast de vragen ging Tobias dieper in op timing,
juiste dosering van het positief iets aanleren met ge-
bruikmaking van de juiste hulpmiddelen op een des-
kundig en verantwoorde wijze. Het leren op fixatie
volgens het piramide model, waarbij we de leerpira-
mide is in drie stukken verdelen. Fase 1, altijd stimu-
lerend werken en helpen. Fase 2, hulp afbouwen of
te wel intermitterend stimuleren. Kortweg niet altijd
meer helpen bij de oefeningen en ook niet altijd belo-
nen. Fase 3, de top van de piramide, niet meer helpen,
hond zit in stimulus controle. Dit wordt slechts korte
tijd toegepast vlak voor een examen of wedstrijd. Wat
via training moet leiden tot deelname aan examens
en wedstrijden. NePoPo, Ne: het toedien van een
kleine irritante prikkel. De 1e Po: het stoppen van deze
irriterende prikkel. De 2e Po: de beloning.
 
Het praktijkgedeelte voor de zondag bestond uit een
open workshop met het accent op positieve methodes,
leerprincipes en het NePoPo afzekeren. Vele gelei-
ders maakte hier gebruik van. Mensen met andere
rashonden waren hierbij welkom en ervaren dit als
zeer gastvrij van de VDH. De behandelde methodes
hebben veel raakvlakken, bij iedere methode komt een
moment van afzekeren. De commando's die de hond
goed beheerst moeten worden verankerd, daarna
uitgebreid gebruik makend van veel afleiding en ge-

bruik te maken van andere locaties en omstandighe-
den. Deze ‘mind mark’ dient om zeker te stellen of te
hond de oefening onder alle omstandigheden be-
heerst. Waarbij minder de focus op herhalen van een
aangeleerde oefening, maar meer op het testen en
het verankeren/afzekeren. Uit de praktijk blijkt wel dat
het moment van een oefening afzekeren/verankeren
per geleider verschilt. Speelt wel mee hoe ervaren de
geleider is. Bij zowel de methode Bianca, als bij die
van Tobias zien we dat beide een hoge norm van
concentratie, alertheid en focus van de hond vragen.
Hierbij wordt bij herhaling getracht de hond sterk af te
leiden te verleiden tot andere vervangende doelen. Dit
vraagt consequent gedrag, tijd en geduld van geleider
en instructeur. Niet te vergeten het juiste tijdstip van
belonen. Dit tracht men te bereiken door het interes-
sant te maken en te houden. Bewust je op één doel
richten en stap voor stap structureel blijven motiveren
waarbij de hond een beloning in het vooruitzicht blijft
houden. Bij niet het gewenst resultaat, wees niet bang
om een stap terug te doen. Alles valt en staat bij een
solide basis. De basis is het uitgangspunt. De juiste
hulpmiddelen en ervaringskennis maken het trainen
een stuk aangenamer. Een simpel maar fantastisch
hulpmiddel is om met spiegels te werken en zo zonder
enige non verbale inwerking zien hoe de hond b.v.
naast je zit. Een neveneffect van de spiegel is contro-
le houden op je houding als geleider. Met 450 bezoe-
kers en 350 op de zondag was het weekend qua be-
langstelling al geslaagd.
 
Met het uitnodigen van Tobias Oleynik en zijn TopDog
Sport trainingsteam en met Bianca van de Post had-
den we twee bijzondere gemotiveerde en deskundige
kartrekkers. Beide lieten zien dat er bij de twee ge-
toonde methodes de nodige raakvlakken bestaan.
Centraal staat Shaping, dit staat voor nieuw gedrag
stapsgewijs aan leren via een positieve bekrachti-
ging/bevestiging (operante conditionering). Uitgangs-
punt is de nieuwe stap in het gedrag bevestigen en
niet meer het vorige. De stappen moeten beperkt zijn,
anders wordt de overgang naar de volgende stap niet
begrepen. Als men merkt, dat men te snel is geweest
of een te grote stap wil maken, terug naar de vorige
afgezekerde / verankerde stap. Het presenteren in de
Engelse taal door Tobias werd als prettig ervaren. Vele
jongeren onder ons zijn meer gericht op de Engelse
als de Duitse taal. Veel leden stellen het op prijs dat
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de drempel door o.a. de gratis entree en kamperen
zeer laag is. Dit maakt dat het voor vele bereikbaar
blijft. Dit is alleen mogelijk door een groep trouwe
sponsors, die ieder jaar gelukkig uitbreid. Ze mogen
best wel eens worden genoemd: Jan Veeneman, de
firma Apport, Euro Jo, K 9 Julius, Wielink Diervoeders,
ZOS zonwering, Delta Helium Test BV, Henk Stouten
en een welkome doelgerichte sponsoring van de VDH
Business Club. Veel dank zijn wij verschuldigd aan
Marian Veeneman, het gastvrije CSV Apeldoorn. Voor
een ieder binnen de hondensport is veel kennis te
halen en te delen. Het is hartverwarmend om na afloop
lovende reacties zowel mondeling als per e-mail te
ontvangen, buiten de waardering, werkt het motive-
rend voor de CBA. Tot slot wat willekeurige reacties:
‘Hartstikke bedankt voor het supermooie en het leer-
zaam weekend’, ‘Wij hebben veel gezien, gehoord en
meegekregen, nu - moet ik effen bijkomen en alle

informatie moet effen zaken’, ‘Heerlijk om met gelijk-
gestemde op deze manier met elkaar om te gaan.
Vooral de open en ontspannen sfeer. Na een dergelijk
weekend krijg ik weer het gevoel dat er in het land veel
leden zijn, waar ik langs kan komen en waar ik over
adrichtingsmethodes kan praten’. Een opmerking viel
wil in het bijzonder op: ‘Mochten jullie volgend jaar
weer een dergelijk evenement organiseren, neem dan
contact met me op voor de sponsoring’. Willen we
deze jaarlijkse LbD weekend, periodieke bijeenkom-
sten te Lelystad continueren en de regionale groepen
willen realiseren dan is sponsoring noodzakelijk. Door
het blijven investeren in kennisvergroting/overdracht
zal op termijn het aantal resultaten tevens ten goede
komen van de africhtingssport in de breedte. Ook
jullie bedankt!
De CBA

De Dennis Snels Bokaal.
Dennis Snels, toch voor de zesde maal, herdacht in de C-wedstrijd om de Dennis Snels Bokaal.
Dennis Snels, lid van VDH kgp. Hart van Tilburg, overleed plotseling in februari 2007, op zeer jonge
leeftijd (31). Naast allround pakwerker was hij met zijn Kim altijd te vinden op de clubmatches in het
binnen- en buitenland.
De vereniging vond dat een C-wedstrijd een mooi
eerbetoon zou zijn om Dennis jaarlijks te kunnen
herdenken. De tijden veranderden snel en in 2012 zou
de wedstrijd, na vijf jaar, voor het laatst worden ge-
houden. De grondslag hiervoor was het sterk teruglo-
pend aantal deelnemers en financiële motieven. Met
twintig deelnemers en een groot aantal bezoekers
werd de vijfde echter een van de drukst bezochte.
Mede gezien de vele reacties op 'de laatste van 2012'
werd in 2013 besloten, de wedstrijd toch maar weer
een kans te geven.
Alle pogingen ten spijt bereikte het aantal inschrijvin-
gen voor de zesde wedstrijd op zaterdagavond 14
september jl., een dieptepunt: vier van eigen kring-
groep en twee van 'buitenaf'. Het merendeel van de
honden was aan elkaar gewaagd, dus werd het toch
een mooie en spannende wedstrijd. De weergoden
maakten eerder een einde aan de mooie zomer en in
de week voorafgaande aan de wedstrijd, stuurden ze
al een voorbode van de herfst. Toch konden een
aantal leden onder droge omstandigheden op zater-
dagmiddag de laatste werkzaamheden verrichten
voor de 'aankleding' van de vereniging. Rond 17.15

uur waren de deelnemers, keurmeester Wim van Dijk
en pakwerkers Ruben van der Wouden, Ruud Broe-
ders en reserve Nick v.d. broek allemaal aanwezig.
Om 17.30 uur assisteerde Giano Snels, zoals de
laatste jaren gebruikelijk is, voorzitter Kees Duyndam
met de loting.  Jan Hamers met zijn, onlangs dit jaar
moeder geworden, Beau vom Semrowplatz mocht als
eerste starten. Een inbeet in het verstek en een razend
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snel herstelde misgreep op afstand als grootste
boosdoeners, bracht deze combinatie op 93 punten.
Frank Rijken met zijn Boet, vorig jaar nog deelnemend
voor het IPO 1 programma maar nu IPO 3 gecertifi-
ceerd, liet een mooi stuk manwerk zien. Boet toonde
een geweldige inzet, maar moest zijn drift ook beko-
pen met wat punten verlies: 87 punten hield deze
combinatie over. Toon Verhagen had een week gele-
den met Cody vom Haus Westland IPO 1 behaald met
voor de afdeling C 99 punten. Kon dit op eigen terrein
worden herhaald? Het zag er, tot het commando
'stellen' op afstand, naar uit dat een uitmuntende
kwalificatie in het verschiet lag. Cody, los naast zijn
baas zittend, kon echter niet wachten op het comman-
do van zijn baas en vertrok een fractie eerder. Er
restte een kwalificatie zeer goed met ook 93 punten.
Jos Couwenberg, een week ervoor met fokproduct
Nanouc van den Ronden Hoek, derde op het indivi-
dueel africhtingkampioenschap, had besloten Cona
van Danubius in te zetten. Omdat Cona zich bij elke
gevechtshandeling 'uit de mouw beet', zoals keur-
meester Wim van Dijk het noemde, kostte haar dit veel
punten. Er bleven er 86 over. De enige vrouwelijke
deelnemer in het gezelschap, Lisette Schafrat, deed
mee om ervaring op te doen. Ze geleide Baki vom
Semrowplatz, een broer van Jan zijn Beau. Dat dit een
goed nest was bleek later wel op het podium. Lisette
en Baki behaalden 92 punten. Titelverdediger Hans
Kerckhof had zijn IPO 2 hond, de vorig jaar nog on-
gecertificeerde, Alonzo v.d. Farmerscorner, nu inge-
schreven voor IPO 3. Alonzo kwam, het zekere voor
het onzekere nemend, vóór het commando, uit het
verstek aan de voet bij Hans. Bij het rugtransport was
Alonzo iets te gretig door enkele malen voor te dringen.
Het eindresultaat was 90 punten. Het wedstrijdregle-
ment gaf aan dat bij gelijk aantal punten tot winnaar

werd gekozen de hond met het hoogste africhtingcer-
tificaat. Dat betekende dus een eerste plaats, voor de
tweede maal, van Jan Hamers maar nu met zijn Beau.
Toon was toch tevreden met zijn tweede plaats en zal
zijn hond zeker een volgende keer vasthouden bij het
afstandstellen.  En ja, Lisette Schafrat met Baki stond
op de derde plaats. Een broer en zus dus op het po-
dium. Leuk om zo ervaring op te doen!
De bekende Etten-Leurse slagerij Jan Goos had weer
voor heerlijk BBQ vlees gezorgd en hoofdsponsor
Happy Dog pakte uit. Naast een grote zak voer, ging
elke deelnemer ook naar huis met een sporttas.
Omdat de wedstrijd redelijk vroeg was afgelopen bleef
iedereen nog gezellig napraten en BBQ´en. Onder het
genot van een wijntje en biertje was de avond dan ook
zo om. Volgend jaar rekent de vereniging op meer
deelnemers, ook uit de kynologische hoek. Als was
het alleen maar om dat Dennis zich ook voor die
sportbeoefenaars mateloos heeft ingezet.
Kees Duyndam.
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Nieuwe begeleider van het Nederlandse Team voor de Af-
richting Interland Nederland - België.
 

Wij als HB en CBA zijn heel blij met deze toezegging
en wensen Jo heel veel succes, hierbij stelt Jo zich
voor.
Met dank aan het HB voor het vertrouwen in mij als
teambegeleider van de Interland. Jo van Schijndel,
geboren op 02-12-1953 te Heeswijk-Dinther in Noor-
d-Brabant. Trotse vader van drie dochters en 5 klein-
kinderen en woon sinds anderhalf jaar samen met mijn
vriendin Lisette. Sinds 1991 run ik een installatie be-
drijf, Van Schijndel Totaaltechniek. In 1975 ben ik lid
geworden bij de Duitse Herder vereniging, kgp.
Schijndel e.o. en ben daar nog steeds lid. Daar heb ik
met diverse honden VH 3, IPO 3 en SPH behaald en
ben ik nog actief in de wedstrijden. Ook heb ik diversen
malen aan het PAK, NIAK en andere wedstrijden
deelgenomen. Daarnaast heb ik al 35 jaar als pakwer-
ker, zowel bij de VDH als bij de KNPV, mijn steentje
mogen bijdragen in de africhting en doe ik dit nog
steeds met veel plezier op onze vereniging. Ik heb
pakwerk gemaakt op diverse hoofdevenementen
zowel bij de VDH als bij de Dobermann Vereniging en

zelfs bij alle rassen NBG. Momenteel zit ik in het be-
stuur als africhtingscommisaris en ben ik hoofdinstruc-
teur bij onze kgp. Ik hoop dan ook dat ik als teamleider
mijn steentje kan bijdragen aan deze mooie Interland.

Met vriendelijke sportgroeten ,

Jo van Schijndel
Veldstraat 27
5473 AH Heeswijk Dinther
Tel: 06 - 22 45 14 30
jovanschijndel@hotmail.com
 

Wereldkampioenschap in Amerika
Toine Jonkers is als keurmeester uitgenodigd om afdeling C te keuren. Het blijft bijzonder als een
Nederlandse keurmeester in aanmerking komt om een dergelijk top evenement te mogen keuren. 

Voor een keurmeester is dit 'het' ultieme hoogtepunt
als AK. Altijd goed voor de internationale contacten in
de africhtingssport. Tevens is het een pluspunt als
keurende hoofdbestuursleden op het hoogste niveau
acteren. Zo weten ze wat het lid in het veld er allemaal
voor moet doen.
Ja, het WK te Pennsylvania in de staat Philadelphia
is een hele organisatie voor onze twee teambegelei-
ders André van Eekelen en Fleuris Veth. Het WK wordt
in een typisch American soccer stadion gehouden, wat
plaats biedt aan ruim 18.000 toeschouwers. Vanuit dit
fraaie 'park stadium' van de Pennsylvania UNION
club, heb je zicht op de Commodore Barry Bridge die
overspant de wijk Chester de belangrijke Delaware
Rivier die door vijf staten stroomt. De Nederlanders
ontdekten deze rivier al in 1609.
Geen WK zonder Nederlandse toeschouwers. Hoever

de reis ook is, er zijn gelukkig altijd fans die waar dan
ook op een WK aanwezig zijn om de Nederlandse
ploeg te steunen. Wij wensen het team, beide bege-
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leiders en Toine Jonkers als keurmeester van 16 t/m
20 oktober 2013 veel succes.
Net als bij de Olympische spelen weet je al jaren van
te voren waar de komende jaren het evenement zal
plaatsvinden. Zo is al vrij lang bekend dat wij als VDH
in 2017 de WK gaan organiseren. Ondanks dat het
allemaal nog ver weg lijkt, hebben de eerste oriënte-
rende gespreken met besturen van voetbal stations al
plaatsgevonden. Een WK vraagt op alle niveau veel
van onze leden in de voorbereiding. Sponsoring is een
heel sterk aandachtspunt waar nooit te vroeg mee kan
worden gestart. Sponsoren en personen die daar
ideeën over hebben zijn meer dan welkom. We hou-
den u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen,
2017 is ook het jaar dat de VDH als rasvereniging haar
honderd jarig bestaan zal vieren. Het vieren, dat zal
best wel lukken, de voorbereidingen hiervoor zijn al
een uitdaging op zich.Het NIAK was o.a. de laatste
selectieronde voor deelname aan de WK.
De deelnemers voor het WK zijn :

- Robbie de Jong met Glenn vom Haus Valkenplatz
- Anne-Marie Eijsvogels met Barry vom Bosen Werner
- Ad Vissers met Bokito van 't Struweel
- Diana van de Berkt met Berry van de Wiersdijk
- Herman de Koning met Gringo vom Ratsenheim
- Reserve Laurents Janssen met Jakobus von Haus
Targa
 
CBA

Eerste wedstrijden op nieuwe veld Kringgroep Gouda e.o.
Na veel inspanningen en ontberingen traint kringgroep Gouda e.o. sinds oktober 2012 op haar nieuwe
veld aan het Kale Jonkerpad in Gouda.

In december 2012 werd onder toen nog niet optimale
omstandigheden de jaarlijkse fokgeschiktheidskeu-
ring gehouden. In mei 2013 werd tijdens de Dag van
de Hond het veld officieel geopend door wethouder
Daphne Bergman en kon Gouda en omgeving kennis-
maken met wat wij allemaal te bieden hebben. In
oktober willen we ons aan de rest van hondensport
minnend Nederland presenteren met twee evenemen-
ten. Op zondag 6 oktober de 30ste Goudse Kaascup.
Deze wedstrijd zal als een ABC-wedstrijd worden
gehouden en staat open voor alle rassen. De Kaascup
is een wisselbokaal en kan alleen in teamverband
worden gewonnen. De wedstrijd staat open voor
honden met een IPO-, SchH-certificaat. Naast deel-
name in teamverband kan men ook individueel mee-
doen, terwijl ook de deelnemers van een team indivi-
dueel worden beoordeeld. De inschrijving sluit 25
september.
Op zondag 13 oktober 2013 het Individueel Behen-
digheids kampioenschap. Het IBK is laatste en tevens
belangrijkste VDH Behendigheidswedstrijd van dit
jaar. De keurmeester is Arjen van Gastel. De combi-

naties zullen deze dag strijden om de titels ‘Neder-
lands Kampioen’ en ‘Kringgroepkampioen’. Tevens is
het de laatste kans om punten te behalen voor de
competities ‘Behendigheidshond van het jaar’ en ‘Ve-
teraan van het jaar’. en voor de selectie voor het WK
behendigheid. Ook voor combinaties die bijna wed-
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strijd klaar zijn, maar nog geen startlicentie hebben,
is het mogelijk zich in te schrijven. ze doen dan mee
buiten mededinging maar zijn wel weer een leuke
ervaring rijker. Niet alleen deelnemers, maar ook
belangstellenden zijn weer van harte welkom. In onze
nieuwe kantine is de hele dag een hapje en een
drankje verkrijgbaar. De inschrijving sluit zondag 29
september. Inschrijfformulieren voor deze evenemen-
ten zijn op aanvraag verkrijgbaar of kun je downloaden
van onze website: www.kg-gouda.nl onder evene-
menten. Hier kun je ook alle actuele informatie over
onze kringgroep vinden.Kringgroep Gouda e.o. is dus
weer springlevend. Met de aankeuring die op 8 de-
cember gehouden wordt zijn alle facetten van de
hondensport weer vertegenwoordigd: africhting, be-
hendigheid en kynologie
We hopen jullie op onze evenementen te kunnen
begroeten.

Geachte Kringgroepbesturen
Kunt u het zich voorstellen, het gaat net allemaal weer een beetje beter op de club.

De kantine is samen met de leden goed opgeknapt,
een gloednieuwe keuken en gloednieuw interieur.
Goed de financiën zijn bijna op maar dat komt wel
weer goed, immers er staan wat evenementen op de
planning en de trainingen worden goed bezocht. Je
hebt een aantal leden die zich ook bij andere kring-
groepen laten zien en deelnemen aan diverse VDH
evenementen. Kortom het gaat goed en je bent als
kringgroep niet alleen op jezelf maar participeert volop
binnen de VDH. En dan....,Je bent net met een aantal
leden op het NIAK van de VDH, je club is dus gesloten
en dan komt het vreselijke bericht, het clubhuis van je
vereniging is afgebrand. Echt helemaal met grond
gelijk, niets meer is er van over, alle materialen weg,
alle investeringen weg, en al je geld dat je net als club
hebt geïnvesteerd weg,…. Verbrand.
Beste VDH-leden en Kringgroepbesturen, probeert u
zich eens voor te stellen wat zoiets met je doet,
emotioneel ben je totaal verslagen. Heb je de fut nog

wel om door te gaan opnieuw te beginnen. De leden
en het bestuur van kgp. Etten-Leur is dit overkomen
en ja zij hebben de inzet om door te gaan. De zaak
opnieuw op te bouwen en te vechten met de moed
van een Duitse Herdershond voor het voortbestaan
van hun vereniging. Maar toch ook al hebben zij enige
tegemoetkoming van hun verzekering, de kringgroep
kan dit financieel niet alleen aan. Onze en ook uw hulp
is hierbij een absolute must. Daar niet iedereen een
even grote beurs heeft, hebben wij het idee van kgp.
Oosterhout, (Fleuris Veth) overgenomen en besloten
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Voor uitslagen van evenementen kijkt u op:
www.vdh.nl onder de rubriek sport - uitslagen

Klik hier voor meer informatie
www.vdh.nl

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

een rekening nr. te openen voor uw steun aan kgp.
Etten-Leur. De rekening zal geopend zijn tot 1 decem-
ber 2013. Elk bedrag is van harte welkom. Na 1 de-
cember wordt het totaalbedrag bekend gemaakt en
overhandigd aan de getroffen kringgroep. Het Provin-
ciaal bestuur zal de namen van alle kringgroepen en
personen die een donatie gestort hebben publiceren.
( uiteraard zonder de afzonderlijke bedragen te noe-
men)
Helpt u met ons kringroep Etten-Leur uit de brand?
Stort uw donatie op rekeningnummer 1624.29.649 t.
n.v. VDH Noord-Brabant Breugel. Met de vermelding:
Ook ik help kringroep Etten-Leur uit de brand.
Laat kgp. Etten-Leur na de brand niet in de kou staan.
Provinciale afd. Noord-Brabant.

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

