
Fokgeschiktheidskeuring Gelderland
Op zaterdag 26 oktober was de eerste keer in de geschiedenis van de VDH kgp. Beuningen dat wij een
fokgeschiktheidskeuring (FGK) organiseerde. Na wat aanloop problemen, zoals geen vermelding in
het VDH blad, waren er in totaal 6 deelnemers die zich hadden aangemeld.

Normaal zouden dit te weinig deelnemers zijn, maar
omdat het aantal deelnemers over de hele linie terug
loopt en de ingeschreven deelnemers ook al waren
wezen intrainen, wilden we FGK beslist door laten
gaan. De keurmeester voor deze FGK was John
Lijffijt en als pakwerker hadden we Rick Huijbers ge-
vraagd. Op de dag zelf was het weer ons zeer goed
gezind, een behoorlijk warm zonnetje en een uitste-
kend veld. Na de onbevangheids test en de schotproef
mochten alle deelnemers door naar het pakwerk Rik
draaide hier een mooi stukje pakwerk, met volgens
John Lijffijt oog voor elke hond. Hierbij kwamen alle
honden zeer goed uit de bus en als de kwalificatie zeer
uitgesproken nog had bestaan, dan hadden toch zeker
5 honden deze gekregen.
Na een korte pauze zijn we verder gegaan met de het
keuren. Eerst waren er 3 herkeuring reuen aan de
beurt. Als 1e Eran v. Houthrack van A. Hengstman,
als 2e Arjan v.d. Rentmeestershoeve van J. de Bruin
en als 3e Levi vom Frankenberger-Rathaus van S.
Looman-Steentjes. Over het algemeen gaat dit vrij
snel, maar nu het toch een minder aantal deelnemers
waren, nam John uitgebreid de tijd om de honden te
herkeuren. Alle 3 werden daarna dan ook voor levens-
duur aangekeurd.
Na de herkeuring was het de beurt aan de nieuw
aankeuring reuen. Hier hadden we maar 1 reu Jaraz
vom Oosterweg van Kalinda van Doremalen. Voor
deze reu hadden John en Rick nog de complimenten
voor het uitstekende pakwerk dat Jaraz met zijn
jeugdige begeleidster Kalinda hadden laten zien. Na
het wegen en meten volgde de stand. Kalinda was
voor de hele keuring toch wel enigszins zenuwachtig,
maar na de stand, het lopen en het draven, kreeg ze
een uitstekend keurbericht en werd voor de aanko-
mende 2 jaar aangekeurd.
Hierna was het de beurt voor de 2 nieuw aankeuringen
teven. Als 1e Una vom Nonnenbachtal van H .van
Egdom, een teefje met KNPV PH 1. Ook deze teef liet
zich gemakkelijk wegen en meten en na de stand werd
ook zij aangekeurd voor de komende 2 jaar. Als
laatste kwam Oprah vom Haus Ming van Helga Vonk

en Ma Ming. Deze langstokharige zwarte teef had een
uitstekend stukje pakwerk laten zien.
Ook is deze teef op de clubmatch 2013 in Gelderland
uitgeroepen toe beste teef van Gelderland. Na het
meten en wegen gaf John bij de stand aan dat dit zeker
een zeer mooi exemplaar was van een Duitse herder
uit de werkhondenlijn, en dan ook nog met langstok-
haar en de kleur zwart. Ook Oprah keurde hij met
plezier aan voor de komende 2 jaren.
Omdat we helaas maar een klein aantal deelnemers
hadden waren we tegen 13.00 uur klaar met de aan-
keuring. Namens de VDH kgp. wil ik toch een ieder
die mee geholpen heeft deze dag weer te verwezen-
lijken bedanken voor hun inzet. Ik wil Rick Huijbers
voor het pakwerk en John Lijffijt voor het keuren be-
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danken. Met name wil ik Anita Klap en Lia Lijffijt be-
danken voor al de moeite en inzet die zij gedaan
hebben voor het schrijfwerk welk zo´n keuring met zich
mee brengt. Ook de mensen achter de bar, maar ook
de toeschouwers wil ik hartelijk bedanken. We willen
dan ook graag in 2014 weer de FGK binnen onze
kringgroep houden en hopen dat we dan wat meer
deelnemers mogen verwachten.
Adri Phoelich
Voorzitter kgp Beuningen
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Jubileumeditie van de Vijf Dorpen Bokaal
Volop sportieve strijd werd er verwacht eind september bij de Vijf Dorpen Bokaal te Rucphen. Daar
gingen Duitse Herdershonden met hun bazen hun beste kunnen op africhtingsgebied laten zien aan
drie officiële keurmeesters. De disciplines gehoorzaamheid en verdedigingswerk werden afgewerkt
op het terrein van de kgp. West-Brabant aan de Baanvelden 16. 

Bijzonder is dat deze wedstrijd dit jaar voor de 25e
maal gehouden werd en hiermee kon dus een memo-
rabel jubileum gevierd worden. De naam Vijf Dorpen
Bokaal is afgeleid van de vijf dorpen waaruit de ge-
meente Rucphen bestaat en het bestuur verheugt zich
er elk jaar weer op dat een wethouder der gemeente
bereid is om de prijsuitreiking te gaan verzorgen. Dhr.
Lazeroms kwam dit jaar voor het eerst maar bleek
aangenaam verrast niet alleen door de rustieke ligging
van de hondenclub maar vooral door de geleverde
prestaties. Reden dan ook om de gehele middag in
ons midden te blijven. Het is duidelijk dat de honden-
vereniging een warm hart wordt toegedragen door het
gemeentebestuur. Deze goede verstandhouding blijkt
ook uit de participatie van de club in de ontwikkelings-
groep voor de planvorming rondom de zogenaamde
Binnentuin waarin het landelijk prestigieuze project
Wielerwereld een centrale plaats zal gaan innemen.
Als een en ander doorgaat zal ook de kringgroep een
andere plek gaan krijgen. Maar naar alle waarschijn-
lijkheid zal dat nieuwe kansen gaan opleveren voor
de hondensport. Kgp. West-Brabant is hiermee al druk
bezig en te zijner tijd zullen de plannen bekend ge-
maakt gaan worden. Een eventuele verhuizing zal

echter nog wel een paar jaar op zich laten wachten.
Terug naar het verloop van de sportieve strijd deze
dag. Keurmeester Ton van Oirschot nam het speuren
voor zijn rekening en de resultaten liepen wat uiteen.
Naast een paar gezakten vielen er ook twee U-tjes te
noteren. Dit waren Jill van Keulen met Basta en
Lauran Braat met Max. Aad Broekhuizen keurde de
afdeling B en zag dat Bom van de Wiersdijk hierin de
uitblinker was met 96 punten. Hiermee kwam deze
hond op gelijke hoogte met Basta van Jill v.Keulen.
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Uiteindelijk moest dus afdeling C de beslissing gaan
brengen. Baiko vom Haus Westland had het helaas
laten liggen bij het speuren maar bezorgde zijn bazin
toch nog een succesvolle dag door als beste afdeling
C te beëindigen. Bom van de Wiersdijk van mw.
Reijnders kon zich deze dag volgens het oordeel van
keurmeester Cees Jaspers niet hoger opwerken dan
tot 85 punten. Sandra Coufreur Trampe wist door het
scoren van 91 punten het podium te behalen en
streefde zelfs Bom v.d. Wiersdijk met enkele punten
voorbij. Absoluut glorieus winnares van de Vijf Dorpen
Bokaal 2013 werd Jill v.Keulen met Basta v. Djipy’s
Haus. Ook afdeling C sloot zij af met een Uitmunten-
de score en kwam in totaliteit uit op 285 punten.
Hiermee werd het gehele podium bezet door dames
hetgeen niet onopgemerkt bleef voor de wethouder
die zich al eerder verbaasd had over het grote aandeel
vrouwelijke deelnemers.
De jubileumeditie van de Vijf Dorpen Bokaal kon alzo
officieel afgesloten worden en een en ander vond
plaats onder een heerlijk herfstzonnetje. Zoals in het
Brabantse niet anders verwacht kon worden, bleef het
nog ruime tijd erg gezellig bij kgp. West-Brabant!

Nachtwedstrijd Brabant
Daar was hij dan, de eerste nachtwedstrijd van Brabant op vrijdag de dertiende september. De
nachtwedstrijd is er al langer, organiserend door onder andere Frisiana in Friesland. Jo van Schijndel
was van mening dat ook Brabant dit zou kunnen organiseren met zijn inzet en de clubgenoten van
kgp. Schijndel.

En dat bleek ook wel met een mooi aantal deelnemers
van maar liefst 32 combinaties. Het was zeker een
zeer geslaagde nachtwedstrijd met vele goede en
leuke reacties vanaf de zijkant van supporters en
deelnemers. Echter denken vele sportvrienden dat dit
een nieuwe uitdaging is voor zijn of haar hond,en ook
voor geleider/ster. Het is niet alleen een test voor de
hond, maar ook een stukje zelfstandigheid voor de
hond die de geleider als vertrouwen moet geven.
Wedstrijd gezien hebbende, bleek ook wel dat het niet
zo makkelijk was dan dat het voor sommige mensen
leek, en er toch soms een stukje twijfel bij hond en
geleider naar boven kwam. Uiteraard haalde de
pakwerkers alles uit de kast om de honden juist dit
stukje vertrouwen te geven, en alle onderdelen te laten
doorstaan met een tevreden gevoel. pakwerkers
chapeau hiervoor! Er waren de avond vijf onderdelen,
waarbij de honden getest konden worden. De strijd-

tocht begon in een grote loods waarbij de pakwerker
op een verhoging stond, waarbij de hond zelf het ini-
tiatief moest nemen om de pakwerker aan te vallen.
Doorlopend naar het tweede onderdeel met begelei-
ding van een gezellige sfeer, de tocht geleid door
brandende fakkels. Aankomend stond daar de welbe-
kende caravan van Schijndel, Daarbij de geleider de
kans kreeg om zijn of haar hond door het raam of door
de deur zelfstandig te laten stellen. Verder lopend naar
onderdeel drie, kwamen we aan bij een opstelling
waarbij de hond over de schutting heen moest sprin-
gen en ook door een barricade heen moest om de
pakwerker te kunnen stellen, aankomend moest de
hond ook nog eens een test doorstaan bij onze
dreigvolle pakwerker Bob vd Steen. Teruglopend naar
het een na laatste onderdeel kwamen we aan bij de
speeltuin van Ome Jo. En daar was de zelfstandigheid
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van de hond nog net iets meer van toepassing nodig.
Hierbij moest namelijk de hond via een kattenloop de
pakwerker stellen in een speeltuinhuisje met een
menende dreiging. Hierna wachtend op elkaar met
een kleine pauze, volgde de doorbreker van deze
avond. Bij dit onderdeel moesten de combinaties in
een grote tent zich opstellen, waarna de hond door
een spectaculaire barricade heen moest manoeuvre-
ren om de pakwerker te kunnen stellen, die ook nog
eens achter een hoge baal stro stond. Hierbij was
soms de steun van de pakwerker net wat extra bij
nodig, die ook dit weer keurig oploste.Bij deze nacht-
wedstrijd werden de punten in samenspraak tussen
keurmeester en pakwerker bepaald, bij elk onderdeel
waren maximaal 10 punten te behalen. De podium-
plaatsen 1 t/m 5 waren wel trots verdient aan de vol-
gende combinaties:
Op de 5 de plaats, Jill van Keuken met Basta von
Djipy's Haus 67 punten.
Op de 4 de plaats, Jan Rietkerken met Sandy van de
Grandyshofke 67,5 punten.
Op de 3 de plaats, Lisette Schafrat met Baki van
Semrowplatz 68 punten.

Op de 2 de plaats, Ronald van der Heijden met Ilke
van de Gulderij 71
punten.
En op de 1 ste plaats, Jan Eekels met Kinsy von
Steinackermuhle 72 punten.
Dit kostte Jan na een weddenschap wel zijn kop met
haren. Tijdens de prijsuitreiking deed kringgroep
Schijndel ook nog een gunst aan kgp. Etten-Leur ,
door 3 nieuwe pakwerkersmouwen en 2 gebruikte
pakwerkerspakken aan te bieden na de verschrikke-
lijke brand die deze kringgroep heeft ondergaan. Kgp.
Schijndel chapeau hiervoor! De Brabantse avond/
nacht duurde, zoals we bij Schijndel gewend zijn tot
in de vroege uurtjes. Deelnemers, supporters u kunt
zich opmaken voor een reisje naar de volgende
nachtwedstrijd in Friesland "Krystmoeting" eind de-
cember te kgp. Frisiana.
Kgp. Schijndel bedankt voor de zeer geweldige en
geslaagde sportavond! Volgend jaar weer?!
Ronald van der Heijden
&
Catharina de leeuw
Kgp. De Ypelaar.

Individueel- en Kringgroep Behendigheids Kampioenschap
Het was dan wel geen vrijdag, maar daar leek het wel op, tijdens het Individueel- en Kringgroep Behendigheids
Kampioenschap (IBK) op zondag 13 oktober. Was het de hele week redelijk weer geweest en de dag ervoor
zelfs stralend mooi weer, de zondag begon met regen en bleef het regenen.

Er hadden zich vijftien combinaties ingeschreven:
negen in de startersklasse, vier in de open klasse en
twee veteranen. Keurmeester was Arjen van Gastel.
Dankzij de drainage lag het veld er aan het begin van
de dag heel mooi bij, maar in de loop van de ochtend
vormden zich steeds meer plassen op het veld. Later
op de dag werd het nivo in de naastgelegen sloten zo
hoog, dat het zelfs de berm in liep!

Het eerste parcours dat zou worden gelopen, was een
Time Gambling. Vanwege de wind had Arjen de kat-
tenloop niet in het parcours laten zetten, maar het
parcours zo aangepast dat de combinaties tweemaal
de schutting moesten nemen. Het vast parcours dat
daarna gelopen zou worden, is niet doorgegaan. In
plaats daarvan werd direct de jumping gelopen,
waarbij het parcours van de Time Gambling op een
paar punten werd aangepast. Gelukkig wisten twee
deelnemers toch een U-tje te halen: Wendy van Opstal

met Anouck oet Roege Bos (Kira) en Nathasha Rijsdijk
met Chakira von Lünen Platz. De teamrace die plaats
zou vinden vanwege het Kringgroep Kampioenschap
werd ook afgelast. Jammer, maar een verstandige
keuze in deze weersomstandigheden.

Iedereen (vluchtte) snel de kantine in, wat dan wel
weer heel gezellig was! Omdat de punten die deze
dag gelopen zouden worden ook mee zouden tellen
voor de competities ‘Hond van het jaar’ en ‘Veteraan
van het jaar’ en voor de selectie van de Internationa-
le wedstrijd begin november, moest de werkgroep
eerst nog overleggen over hoe nu te handelen. Ver-
volgens vond de prijsuitreiking plaats. Helaas zonder
de honden, zodat de Nederlands Kampioen de krans
zelf maar omkreeg.

Bij het inleveren van de rugnummers ontvingen de
deelnemers dankzij onze sponsors Euro Joe, Mea-
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dowfield en Utopia een voerton voorzien van eet- en
speelplezier voor de honden.

Mede dankzij de inzet van onze leden konden we ook
deze dag weer een goed georganiseerd evenement
neerzetten, al waren de weergoden ons niet gunstig
gezind.

Uitslagen:

Time Gambling (alle klassen tezamen):
1. Janet van Steenis met Amiga v.d. Wiersdijk
2. Thomas Delfgou met Esli van de Ianhoeve
3. Katalin Leferink met Blitzer oet de Poeterië

Jumping starters:
1. Wendy van Opstal met Anouck oet Roege Bos
(Kira)
2. Nathasha Rijsdijk met Chakira von Lünen Platz
3. Anja Smit met Quin van Rietnisse

Jumping open:
1.Janet van Steenis met Amiga v.d. Wiersdijk

Jumping veteranen:
1.Thomas Delfgou met Esli van de Ianhoeve

Beste starter van de dag: Wendy van Opstal met
Anouck oet Roege Bos (Kira)

Nederlands Kampioen: Janet van Steenis met Amiga
v.d. Wiersdijk
2e plaats open klasse: Linda Wets met Omen vom
Sheytan’s Home

Beste veteraan van de dag: Thomas Delfgou met Esli
van de Ianhoeve

Kringgroepkampioen: Kringgroep Ypelaar (Janet van
Steenis met Amiga v.d. Wiersdijk en Wendy van Op-
stal met Anouck oet Roege Bos (Kira))
2e plaats: UDHV (Linda Wets met Omen vom Shey-
tan’s Home en Thomas Delfgou met Esli van de Ian-
hoeve)

Hond van het jaar: Linda Wets met Omen vom Shey-
tan’s Home

Veteraan van het jaar: Wim Nijland met Roah van
Hildernisse

WUSV bijeenkomst na het WUSV Kampioenschap 2013
 
Maandag 21-10-2013:
Opening Hencke
Natuurlijk felicitaties aan de organisatie etc.
Opening Diegel
Terugblik, de uiteindelijke toppplaatsen werden bezet
door de kwalitatief beste honden die natuurlijk ook
prima afgericht waren. De drie toppplaatsen worden
genoemd en nogmaals gefeliciteerd. Dit te danken aan
het prima AK korps, naast deze goede selectie hebben
zij ook de 'minderen' in leven gelaten waar mogelijk.
Mochten er nog positieve of negatieve opmerkingen
zijn na deze dag dan graag deze schriftelijk kenbaar
maken aan de WUSV en/of Diegel.
Besloten is in het verleden dat er op de wedstrijd geen
trainingsvesten gedragen mogen worden. Mensen
zijn vaak uitvinders, er waren nu toch verschillende
landen die het teampak zodanig samengesteld had-

den dat dit eigenlijk gewoon een trainingsvest was. Dit
wordt in 2014 niet meer geaccepteerd, alleen nog
'normale' trainingsjasjes / pakken.
Na het ophalen van de hond bij de oefening afleggen
met afleiding moest de hondengeleider op deze plaats
wachten totdat zijn koppelgenoot het vooruitsturen
had uitgevoerd. N.a.v. de vraag of de hond deze pe-
riode geconcentreerd moet blijven op de geleider
wordt ontkennend geantwoord.
Er zal in de toekomst ook niet met dummy’s worden
gewerkt maar in groepen van drie wanneer nodig. Dit
op de manier waarop wij het in Nederland ook doen.
Vraag werd gesteld of er in de officiële training gelet
kan worden op honden die niet of heel slecht springen
door vermoedelijke gezondheidsredenen en dan deze
desnoods uitsluiten van deelname wordt geantwoord
dat dit niet mogelijk is. Men kan ook niet verplichten
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dat zij springen in deze training. Wel wordt onder-
schreven dat er zeker op de gezondheid gelet moet
worden.
Het niet mogen omdraaien van de pakwerker voor het
inzetten van het zijtransport is een blijvende regel.
WUSV 2014 Hagenau Frankrijk:
-Datum 9-12 oktober 2014
-Het wordt gehouden in hetzelfde stadion als in 2005

-Gespeurd zal worden op gras
-De Website is al in de lucht, hierop ook een foto van
de speurvelden genomen op 10-10-2013.
-Hoofdsposor is Royal Canin, sponsor veldattributen
nog niet bekend.
-Vraag vanuit de zaal : zorg aub voor goede trainings-
mogelijkheden voor alle landen en laat dit begeleiden.

Werkgroep herstructurering VDH
 Naar aanleiding van plannen van het hoofdbestuur om
mogelijk over te gaan tot regio vorming heeft de afde-
ling Noord Brabant een voorstel ingediend op de Al-
gemene Vergadering van 25 mei 2013. Het voorstel
tot het instellen van een werkgroep herstructurering
is daarbij aangenomen. Tot voorzitter van de werk-
groep werd benoemd Evert Mulder. Als secretaris zou
aanvankelijk Alex Ollebek optreden. Maar op verzoek
van het hoofdbestuur is Jos de Gouw bereid gevonden
deze taak uit te voeren. In de werkgroep zitten geman-
dateerde vertegenwoordigers van alle afdelingen. De
aanvankelijke startdatum moest worden uitgesteld
door prive omstandigheden van de voorzitter. Vervol-
gens kwam de vakantie periode. Tenslotte is de
werkgroep op 19 oktober dan van start gegaan.
Aanwezig waren afgevaardigden van de afdelingen
Groningen, Friesland, Drenthe, Zuid Holland-Utrecht,
Noord Brabant en Limburg.
Omdat de werkgroep geen vastomlijnde opdracht mee
heeft gekregen heeft de werkgroep, op grond van hun
bevindingen in de discussie in de AV, haar opdracht
duidelijk omschreven en ter goedkeuring voorgelegd

aan het Hoofdbestuur. De werkgroep heeft haar
taakopdracht als volgt geformuleerd:
Het leveren van een advies over de wenselijke en
noodzakelijke verbeteringen ten behoeve van
a) Structuur (herstructurering en democratisering)
b) Communicatie en PR.
c) Informatie voorziening in- en externe klanten.
Op 19 oktober werd begonnen met een analyse model
op te stellen en een tijdplan. Er wordt gewerkt in
kleine sub groepen om de onderwerpen voor te berei-
den. In de Algemene Vergadering van 30 november
2013 zal een tussentijdse rapportage van het plan
plaatsvinden. Via tussenbesprekingen, presentatie
aan het hoofdbestuur etc. komt het tijdpad uit op be-
handeling in de Algemene Vergadering van 29 novem-
ber 2014.
Wij zullen u als leden van de VDH regelmatig informe-
ren over de voortgang.
Namens de werkgroep herstructurering,
Jos de Gouw, secretaris.
 

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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Inschrijvingen via: 

 

www.vdhafdelingzuidholland.nl/inschrijfKCM2013.html 

  

of tel. Yvonne Verschoor 0031181-322973 / 00316-18871329 

Email: info@ybajohoeve.nl 

 

Als bezoeker bent u uiteraard ook van harte welkom 

 

http://www.editoo.nl

