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Ere wie ere toekomt
Als ik het lied van Thomas Acda en Paul de Munnik ‘op een voetstuk 

staan’ beluister dan moet ik inderdaad denken aan de Nederlandse 

mentaliteit. Een mentaliteit om iedereen die ook maar een beetje 

boven het maaiveld uitsteekt onmiddellijk neer te maaien of in dit 

geval van een voetstuk willen halen. 

Hoe anders is het in vele andere landen die juist successen op waarde 

weten te schatten en succesvolle mensen en initiatieven weten te 

waarderen en deze juist wel op een voetstuk te plaatsen. Kortom 

succes komt niet zo maar aanwaaien daar moet je hard aan werken. 

Een succesvolle schrijver vertelde eens “mijn succes komt voort uit 

10% inspiratie en 90% transpiratie,” kortom heel hard werken dus. 

Ook binnen onze hondensport is dit zo en zouden mensen die 

succes hebben en daar keihard voor hebben gewerkt wel iets meer 

waardering verdienen in plaats van de toch nog zo nodige kritiek te 

spuien. 

Dit laatste zie je ook regelmatig terug bij de bestuurders binnen onze 

vereniging ondanks dat deze mensen vele vrijwilligersuren besteden 

aan het laten draaien van de VDH organisatie. Ze zorgen mede 

daardoor dat evenementen kunnen plaatsvinden. Vergeet ook niet 

het afhandelen van het vele papierwerk dat allemaal correct gedaan 

moet worden. 

Dan hoor je, wanneer er voor deze mensen wat extra aandacht is 

(VIP behandeling), dat er velen zijn die afgunstig zijn en denken 

ongefundeerde kritiek te mogen geven (“wat zijn zij meer dan wij?”). 

Maar als er vacatures zijn binnen kringgroepen, provincies etc. dan 

geven deze criticasters meestal niet thuis en laten zij het maar liever 

aan anderen over. 

Ook onze sponsors en adverteerders, die ervoor zorgen dat 

evenementen bekostigd kunnen worden, moeten wij op de juiste 

manier behandelen. We moeten niet alleen denken “het geld is 

binnen”. Kortom, ik wil via dit schrijven trachten om begrip te kweken 

voor een ieder die een sportieve of bestuurlijke prestatie levert of 

bijdraagt aan het slagen van een evenement, denk aan adverteerders, 

sponsors etc., om deze uiteindelijk toch wel een beetje op een 

voetstuk te plaatsen.

Wim van Dijk



Oud politieman en vooral hondenman Ron Smeele, geëmigreerd naar Canada waar hij 

naar hartenlust zijn hobby beoefent in de sneeuw met zijn Duitse herder Paco.

Je leert je hond beter kennen

Duitse herder lawinehond in Canada

Ron Smeele vertrok in 2009 met zijn gezin naar Canada. Een lang 

gekoesterde wens ging in vervulling. Hij runt aldaar een succes-

vol bedrijf met vertakkingen in Nederland. 

Sneeuw

Voor hij vertrok kocht hij bij Koos Hassing een pup, Paco van Tie-

kerhook. Hij wilde heel graag aan de gang met een lawinehond. 

Zoiets had hij nog nooit gedaan en de omstandigheden in het 

verre Canada leenden zich daar uitstekend voor. Al sinds de 

tachtiger jaren beoefent Ron de hondensport. Hij zat vooral in 

de KNPV. Hij heeft diverse honden afgericht en ermee gewerkt. 

Aangezien er in Canada veel sneeuw is leek het hem een enor-

me uitdaging een Duitse herder af te richten als lawinehond.

Methode

Direct nadat hij Paco kreeg begon Ron met de africhting. Hij 

deed dit volgens de methode van Dick Staal. Staal is verbonden 

aan de politie speurhondenschool in Nunspeet (zie artikel vo-

rige maandblad). Hij kocht het boek van Dick Staal en bekeek 

een aantal fi lmpjes over zijn methodiek. In het boek gaat het 

met name over de ontwikkeling van een pup die getraind wordt 

tot werkhond, sporthond of politiehond. Daarbij komen onder-

werpen zoals het aanleren van het zoeken, apporteren, verwij-

zen, speuren, revieren, appeloefeningen en het bijt- en pakwerk 

aan de orde. Cruciaal is om al met de hond speuroefeningen te 

doen vanaf een leeftijd van acht weken. “Vanaf het begin liet ik 

Paco ruiken aan voorwerpjes met menselijke geur en verstopte 

die vervolgens in huis en later in de tuin. Al direct was hij erg 

enthousiast en had Paco een enorme wil om te zoeken. Dit zijn 

toch wel basisvoorwaarden die een hond moet hebben om later 

het lawinewerk in de sneeuw succesvol te kunnen uitvoeren”, 

aldus Ron.

R.C.M.P

Volgens Smeele zijn de geleiders van de lawinehonden verenigd 

in een vrijwilligersorganisatie, die gelieerd is aan de Royal Cana-

dian Mounted Police (RCMP). Deze nationale politieorganisatie 

stelt ook de criteria vast waaraan de honden moeten voldoen 

alvorens zij professioneel ingezet kunnen worden in de talrijke 

gletsjergebieden in Canada. De eisen waaraan de hond moet 

voldoen zijn bijvoorbeeld veel strenger dan in de Verenigde 

Staten. Daar stoppen ze mensen een stukje onder de sneeuw 

en laten de hond daarop zoeken. Dit noemen ze ‘live zoeken’. In 

Canada echter wordt een stukje kleding 80 cm onder de sneeuw 

verstopt, waarna de hond het moet terugvinden. Dit is vele ma-

len moeilijker, zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat het 

voorwerp er 24 uur moet liggen voordat de hond aan zijn speur-

werk kan beginnen. Hiermee wordt een zogenaamde ‘deep bu-

riel’ gesimuleerd. De honden worden dus getraind om met heel 

weinig lucht iets te kunnen terugvinden.

 Opleiding

De opleiding kent eigenlijk twee onderdelen. De training van 

de baas en de hond. Een hond van 6-8 maanden oud wordt 

onderworpen aan allerlei verschillende testvormen om vast te 

stellen of er voldoende potentieel aanwezig is om het oplei-
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dingstraject op te starten. Daarna begint de werkelijke oplei-

ding. De hond wordt geleerd zich door de sneeuw te werken 

onder omstandigheden waarbij hij vaak nauwelijks zijn kop 

boven de sneeuw kan houden. Ook moet hij leren te werken 

op heel stijl terrein. Een lawine laat door het schuiven van de 

sneeuw vaak een keiharde ondergrond achter. De hond moet 

dan vaak stukken sneeuw wegbijten om bij een slachtoff er te 

kunnen komen. Het trainingstraject voor de baas is ook om-

vangrijk. Ron moest binnen totaal acht dagen zijn opleiding 

succesvol afronden. “Het gaat dan over verschillende soorten 

sneeuw en lawines die je moet kunnen herkennen en waar-

van je de consequenties moet kunnen overzien”, aldus Ron. Hij 

ging ook daadwerkelijk het veld in onder vaak moeilijke om-

standigheden. Het gaat er immers om dat een geleider en met 

zijn hond bij een feitelijke inzet niet zelf in de problemen ko-

men en dat ze precies weten wat ze moeten doen. In het geval 

van Ron en Paco behaalden geleider en hond na ruim twee jaar 

het certifi caat van lawinehond.

Inzet

Ron en Paco hebben inmiddels al één feitelijke inzet gehad. In 

de plaats Golden, niet ver van het ons bekende Calgary, was 

een enorme lawine. Er zouden verse skisporen aanwezig zijn. 

Er waren geen vermiste personen opgegeven en was het in 

dit geval waarschijnlijk loos alarm. Toch wilde men dat de zaak 

bekeken werd. Het gebied bleek moeilijk te bereiken en kostte 

veel inzet. De sneeuw was zo diep, dat Paco de meeste tijd aan 

het ‘zwemmen’ was en nog net zijn hoofd boven de sneeuw 

kon uithouden. Het terrein was stijl en Paco had af en toe tien 

minuten nodig om zich vijftien meter te verplaatsen. Uiteinde-

lijk hebben ze totaal bijna 1200 meter afgelegd en zijn ze drie 

uur bezig geweest. Hond en geleider werden tot het uiterste 

getest. “Ik heb mijn hond weer beter leren kennen”, zegt Ron. 

“Het is ongelofelijk dat hij na een barre tocht nog zo aan het 

zoeken was”. 

Er zullen in de toekomst nog vele inzetten gaan volgen. Ook 

hier blijkt weer, mits zorgvuldig getraind, hoe veelzijdig de 

Duitse herder onder uiterst moeilijke omstandigheden kan 

zijn.

Kees Verzaal
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Door met name het spraakmakende noodlottig lawineongeval van Prins Friso is ook het 

reddingshondenwerk, vooral dat van lawinehonden, weer wereldwijd voor het voetlicht gebracht

Een rashond is zo slecht nog niet!

Geen technisch apparaat kan een lawine/reddingshond vervangen!

Daarmee werden deze honden – veelal rashonden – eindelijk 

weer eens positief belicht. Dat konden we, na de ware mediater-

reur tegen het fokken van rashonden, goed gebruiken!

Zware eisen

Een eerste vereiste voor deze honden is dat ze de (karakter)eigen-

schappen moeten hebben om een goede reddings/lawinehond 

te worden. De meeste honden zijn nakomelingen van (raszuivere) 

ouderdieren, die zelf hebben bewezen de nodige kwaliteiten voor 

dit werk te bezitten. Kwaliteiten die grotendeels vererfd kunnen 

worden. De beste reddingshonden zijn meestal de middelgrote 

en behendige rassen zoals Herdershonden, Golden Retrievers en 

Labradors.

Conditie 

Bij het reddingshondenwerk worden niet alleen zware eisen ge-

steld aan de hond, maar ook aan zijn geleider. Beiden moeten 

over lichamelijke en geestelijke gezondheid, conditie en uithou-

dingsvermogen beschikken. Vele uren en dagen van training in 

verschillende disciplines zijn voor beiden noodzakelijk. Denk 

aan het werken onder barre weersomstandigheden en extreme 

kou op grote hoogte waarbij ook de ijle lucht van invloed is. Ook 

het abseilen en droppings vanuit een helikopter moeten geoe-

fend worden. Voorafgaand aan deze specifi eke trainingen dient 

de hond reeds aan vele eisen op het gebeid van socialisatie en 

gehoorzaamheid te voldoen. Vaak zijn deze honden, wanneer 

ze met deze opleiding beginnen, al twee jaar oud. Voor de inzet-

bare honden is na de voltooiing van hun opleiding een continue 

herhalen en in training blijven vereist en wordt ook frequent de 

inzetbaarheid getest/geëxamineerd. Dit alles is geen sinecure en 

alleen voor stabiele en volhardende honden en hun geleiders een 

haalbare kaart. 

Vervangen?

Het opleiden van dit soort honden blijft noodzakelijk. Hun werk 

is vaak succesvol, hetgeen blijkt uit de vele inzetten, reddingen 

of bergingen. Preventieve maatregelen zoals piepers en airbags 

worden niet altijd gebruikt of blijken onvoldoende eff ectief. Je 

kunt dus stellen dat er nog steeds niets is dat de lawine /reddings-

hond kan vervangen. Dat velen, mede daardoor, deze honden – 

en vaak ook een specifi ek ras – een warm hart toedragen en zelf 

over een hond met dergelijke capaciteiten willen beschikken, al 

dan niet om op hobbymatig niveau mee te werken is een goede 

zaak waarmee een gedegen fokkerij van deze honden zijn dien-

sten bewijst.

Deze gedegen fokkerij wordt dan ook door rasverenigingen van 

bijvoorbeeld de eerder genoemde rassenassen zoals Herders-

honden, Golden Retrievers en Labradors ondersteund en met 

veel zorg omkleed. Zij doen er alle aan om de vereiste lichame-

lijke en geestelijke gezondheid van de honden te bewaken. Een 

rashond is dus nog zo slecht niet!

John Lijffi  jt

Hond of machine?

Voor de vraag of een hond een machine kan vervangen, is de redactie te rade gegaan bij enkele specialisten op reddings/lawinehondengebied.

Volgens hen kun je niet zomaar het één of het ander kiezen, je kunt het beste uitgaan van een combinatie van beide; zowel een apparaat 

als een hond. Het duurt altijd even voordat een hond aanwezig is in het lawinegebied en letterlijk elke seconde telt (na 15 min. is de overle-

vingskans van een slachtoff er al sterk gereduceerd en na een half uur praktisch nul). Daarom is het goed als alle skiërs/boarders een ‘pieps’ 

dragen, die op zenden staat. Na het afgaan van de lawine kunnen mensen uit de directe omgeving hun ‘pieps’ op ontvangen zetten en het 

gebied afzoeken naar vermiste personen. Zodra de honden arriveren, kunnen zij worden ingezet om te zoeken. Honden kunnen in korte 

tijd een groot gebied goed afzoeken. Ze doorzoeken een gebied sneller en uitgebreider. Bovendien heb je bij apparaten vaak te maken met 

storing enz.

Bij het vinden van een persoon, die heel diep in de sneeuw ligt, kan een hond worden gebruikt om snel de richting te verwijzen waarin 

gezocht moet worden. Snel en nauwkeurig zoeken met een pieps over grote afstanden en diepten is een kwestie van veel oefenen en erva-

ring. Een getrainde hond verslaat een onervaren piepsgebruiker moeiteloos. De grootste overlevingskans is er dus als er direct gestart kan 

worden met zoeken en er zo snel mogelijk één of meer honden ter plekke zijn. 



Opal komt uit een nest van drie reuen en vijf teven. Vader was V- Auslese Nando v. Gollerweiher en moeder 

onze teef Evita v.d. Ybajo Hoeve. 

Je krijgt niets voor niets

Rectifi catie

Honden van het jaar 2011

De moeder Evita hebben wij gefokt met een teef (Bijou v Haus Hagen-

doorn) waar wij een nest mee mochten fokken omdat de eigenaar ons 

gevraagd had om in ruil daarvoor de fokgeschiktheidskeuring op Bijou 

te zetten. Dit hebben we graag gedaan daar ik het een mooie en fi jne 

teef vond. 

Potentie 

Zorgvuldig hebben we gezocht naar een goede combinatie en hebben 

die zeker gevonden in Bravos v Steff enhaus. Daaruit hebben we een 

teefj e gehouden en dat was Opal. Reeds vanaf een maand of vijf zagen 

wij, en vele anderen, dat het een hond was met potentie. In de puppy-

klassen en jeugdklasse heeft ze vele shows gewonnen met als klap op de 

vuurpijl natuurlijk de Belgische Siegerschau waar ze in 2009 Junghund 

siegerin werd onder keurmeester Rudiger Mai. Op deze Siegerschau kon 

het voor ons niet op; ook Ashley v.d. Ybajo Hoeve liep V- Auslese 5. 

Trainen 

In 2010 werd Opal op de Hollandse Siegerschau V-1 en last but no 

least in 2011 werden we verblijd met wederom een V- Auslese titel, 

en wel voor Opal. WIj hebben Opal voor dit jaar weer ingeschreven 

voor de gebruikshondenklasse maar weten ook dat het weer veel 

trainingen zal kosten om haar weer op een goed niveau te krijgen. 

Dat hier heel veel trainingen aan vooraf zijn gegaan hoef ik niemand 

uit te leggen, want ook in deze sport ‘niets voor niets’. 

Hulp 

Bij het trainen hebben we heel veel hulp gekregen. Ik ga nu wat na-

men noemen en hoop dat ik hierbij niemand vergeet.

Als eerste natuurlijk mede-eigenaar van onze honden Jef Seyen die 

de training van Opal op zich heeft genomen. Mensen die Jef kennen 

weten dat niets hem teveel is en hij zich voor de volle 100% inzet om 

zoveel mogelijk te bereiken met onze honden.

Charles Visser en zijn vrouw Els die samen met ons vaak naar shows 

zijn gereden om Opal uit te stellen. Altijd was het geloof er in Opal en 

de steun die we gehad hebben van hun heeft ons erg goed gedaan. 

Joyce en Raymond, onze dochter en schoonzoon, die sowieso altijd 

klaar stonden om te helpen. Was het niet met de opbouw van het 

pakwerk dan wel met aanroepen of het verzorgen van onze andere 

honden als we onderweg waren. 

Jac Brouwers die ons geholpen heeft op de Belgische Siegerschau en 

met Opal de Titel Belgische Siegerin heeft binnen gehaald.

Last but no least Britta en Horst Hupperich die op ons pad zijn geko-

men en waar we een pup van Opal mee samen hebben. Horst heeft 

altijd klaar gestaan om zich in te spannen voor Opal en haar pup 

Count Ustinov v.d. Ybajo Hoeve die vorig jaar op de Hollandse Sie-

gerschau SG 2 liep en op de HZSchau een verdienstelijk SG 31 heeft 

gelopen.

Verder alle mensen die zich op welke manier dan ook hebben in-

gezet voor Opal. Het waren vele mensen waar we geweest zijn om 

te trainen, pakwerk te doen of die ons op een andere wijze hebben 

bijgestaan.

Dat Opal ook nog goed vererft heeft ze al kunnen bewijzen met 

Count , Cleo , Uhlano Ultra en nu met onze nieuwe pups van haar 

King en Karma. Hopelijk ‘de nieuwe toekomst’. 

Bas en Yvonne Verschoor

In keurboek band 28 zijn bij de foto van Opal v.d. Ybajo Hoeve, die geplaatst is onder Kampioenschapsclubmatch 2011 Zuid 

Holland, de verkeerde gegevens vermeld. De juiste gegevens zijn:

Opal v.d. Ybajo Hoeve IP.1 SchH.2 (V. Nando v.d. Gollerweiher x M. Evita v.d. Ybajo Hoeve)- 
 D
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Als een komeet

7 

Zambi is een prachtige lieve hond en boven alles ‘my dear good 

friend. Als een komeet steeg V 2 BSZS’

Zambi v Eschener-Geholz naar de wereldtop.

Een geslaagd plan met Zambi v Eschener-Geholz. Haar naam is 

voor altijd gevestigd:

• V2 LSH teven BSZS 2011 te Nurnberg

• Ereprijs KCM pakwerk

• 8 x V 1 

• Beste LSH hond 2011 van Nederland

Primeur

Het eerste LSH keurfoknest in Nederland is een feit en staat op 

naam van V2 BSZS Zambi v Eschener-Geholz SCH 3 /KKL 1/HD/

ED a. 

Zambi is inmiddels de stammoeder van de langstokhaar teven in 

haar lijn. Op 5 maart is Zambi bevallen van negen beeldschone LSH 

pups, twee reuen en zeven teven. De vader is de V1 BSZS Xander 

v Fidelius Sch 3 IPO 3 RH 2. Van de pups gaan er drie naar Duits-

land en één naar Egypte. We gaan haar nakomelingen terug zien op 

shows, onder andere in Duitsland.

Het is een eer om de eigenaar van Zambi te mogen zijn.

Pauline Buwalda

Naast een schat van gegevens, staan er ook diverse standfoto's 

in en natuurlijk de eerst geplaatste honden in de open klassen 

van de kampioenschapsclubmatch. Voor iedere Duitse herder-

fokker of liefhebber een nuttig naslagwerk.

Dit keurboek is te bestellen via de VDH webshop (www.vdh.nl)

Het keurboek 
van 2011 is uit
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KampioenschapsClubMatch
2012

met V-Auslese
12 & 13 mei Nicator Stadion Leeuwarden12 & 13 mei Nicator Stadion Leeuwarden

Zaterdag 12 mei is iedere Duitse herderliefhebber welkom!

Deze zaterdag is bedoeld voor iedere Duitse herder vanaf ongeveer 

4 maanden tot en met de leeftijd van veteranen. Bent u ook be-

nieuwd naar het oordeel van een erkende keurmeester van de Raad 

van Beheer op Kynologisch gebied? Schrijf uw hond dan in.

Het gaat hierbij niet om een competitie, maar om een beschrijving 

van uw eigen hond volgens de rasstandaard. Dit wordt vastgelegd 

in een uitgebreid keurrapport dat u in de vorm van een oorkonde 

mee naar huis krijgt. De honden krijgen geen kwalificatie, maar een 

uitgebreide indruk. Vandaar dat alle kleurslagen en haarvariëteiten 

mee kunnen doen. Ook al heeft uw hond een fokuitsluitende fout, 

dan kan de keurmeester toch ‘Uitstekende Rasverschijning’ op de 

oorkonde vermelden. Uw inschrijving is van harte welkom. U kunt 

zich inschrijven via www.KCM2012.nl. Het gaat deze zaterdag niet 

om het winnen; het meedoen en meebeleven is veel belangrijker.

Voorbereiding

U heeft voor dit evenement geen bijzon-

dere voorbereiding nodig. Handig is als u 

het gebit van uw hond aan de keurmees-

ter kunt laten zien. Bij de standkeuring 

wordt getracht uw hond zo mooi en at-

tent mogelijk in stand te zetten. Hulp 

vanaf de zijlijn, door een fluitje of het 

roepen van de naam van de hond, is hier-

bij toegestaan. Vervolgens zal de keur-

meester u vragen om een keer bij hem 

vandaan te lopen en weer terug en hierna 

een rondje te gaan draven. Hierdoor kan 

de keurmeester beoordelen of de hond 

net zo mooi kan draven als hij in stand is. 

Er is te allen tijde iemand aanwezig die u 

kan ondersteunen. 

Fotohoek

Tijdens de grote evenementen ziet u vaak mensen rondlopen met 

een camera. Ook dit jaar kunt u met uw hond, dus het hele gezin tij-

dens de KCM de mooiste momenten vastleggen en laten afdrukken.



Hoewel het aantal inschrijvingen om diverse redenen wat tegenviel, was dit niet representatief voor de rest van 

dit NKK. Elf kringgroepen hadden hun wedstrijdhonden ingeschreven en daar liep toch een aantal kanjers bij!

De Oude Maas wint met overmacht

Nederlandse kringgroepkampioenschappen bij kgp. Frisiana

Nadat Saskia Stark een verzorgd appelgedeelte heeft laten 

zien, verschijnt na enige verwarring Andy van Dijk met Biko 

op het veld. Hij moest door een afmelding vroeger begin-

nen. Of het lag aan het toch wel plotseling te moeten optre-

den of aan een overmaat aan werklust, maar Biko gedroeg 

zich deze keer wat onrustig. Hij biedt zich tijdens het volgen 

iets te veel aan, blijft tijdens de zitoefening aanvankelijk 

‘een beetje zweven’ en ook tijdens de andere oefeningen 

toont hij zich een beetje druk. Net als de combinatie voor 

hem ontvangen ze 89 punten. Het pakwerk is op een aantal 

punten geweldig. Een uitmuntend voor stellen en aanblaf-

fen, verdediging uit de bewakingsfase, het zijtransport en 

ook de overgangsfase scoort een uitmuntend, maar op an-

dere onderdelen gaat het dan weer iets minder en zo verlaat 

deze combinatie het veld met 93 punten. Als Biko tijdens 

zijn speurwerk dan het eerste voorwerp overloopt, scoren 

ze in het totaal 272 punten voor het eerste team van IJs-

selmuiden.

De kop er niet bij

Als dan vervolgens de tweede combinatie van HDC Bareveld 

het appelgedeelte heeft afgewerkt, verschijnt er een Fries 

op het veld. Helaas heeft Zyba haar dag niet echt en lijkt 

ze er met de kop niet helemaal bij. Bij het apporteren over 

de vlakke grond laat de hond het blok vallen. Ze pakt het in 

tweede instantie wel op, maar helaas is de oefening dan wel 

weg. Het apporteren is deze dag geen succes. Als de hond 

dan bij het vooruitsturen wel erg scheef wegloopt, blijven 

er nog 77 punten over. Het manwerk is helaas ook geen 

succes; de hond verlaat tijdens het revieren bijna het veld. 

Keurmeester dhr. Spies laat het programma wel afmaken, 

maar het eindoordeel is dan toch helaas een diskwalificatie. 

Later zal blijken dat de andere Friese combinatie de eer ook 

niet kon redden. 

Gewoon goed: Basta!

Jill van Keulen met Basta hebben absoluut wel hun dag en 

laten een prachtig stuk appel zien. De hond moet iets beter 
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aansluiten in de haak en het grondapport zou wat drang-

voller kunnen, maar met een U en 96 punten kun je thuis 

komen! De avond ervoor heeft ze ‘good old Bodja’ in laten 

slapen, zo hoorde ik later. Het heeft de combinatie niet weer-

houden om goed te presteren. Tijdens het manwerk is het 

totaalbeeld optimaal, gaat ze goed het gevecht aan, maar 

de verdediging uit de bewakingsfase moet correcter en bij 

de aanval vanuit het rugtransport heeft ze een tweede com-

mando nodig. Tezamen met een U en 96 punten voor het 

speurwerk, zet ze het eerste team voor de Ypelaar goed op 

de kaart met een puntentotaal van 284.

Even wennen

Dat er vernieuwing is aangebracht in het IPO programma 

zullen de meeste geleiders wel weten, maar in het vuur van 

de strijd blijkt het toch nog even wennen. Sommigen lopen 

na het zitcommando bijvoorbeeld nog 30 passen door in 

plaats van de toegestane 15 passen, nemen niet meteen de 

beginpositie aan e.d. Keurmeester Ben Ekhart wijst de gelei-

ders daar wel op. Dit geldt trouwens ook voor het pakwerk: 

‘stellen’ zeggen wanneer de pakwerker vlucht wordt door 

sommigen vergeten. Dat is jammer en het verschil tussen 

een U en een ZG op dat onderdeel.

Geen haas op het menu

Nadat Ton Breiding met Opal een slechte start van de dag 

kent en 80 punten krijgt voor het appelgedeelte, is Tinus Sel-

lis met Bora van ‘t Polbeekkwartier aan de beurt. Hij komt 

net als Andy van Dijk ook uit voor het eerste team van kring-

groep IJsselmuiden. Hij loopt met een pijnlijke rug toch een 

mooi appel. Bij het apporteren is het een kwestie van een 

ietsje dit en een ietsje dat zodat hij 94 punten scoort voor 

zijn team. Dit puntenaantal wordt gecontinueerd bij afde-

ling C. Jammer, jammer, ook Tinus vergeet om Bora het com-

mando ‘stellen’ te geven wanneer de pakwerker vlucht. Later 

op de dag, hoe krijgt een mens het voor elkaar, behaalt deze 

combinatie ook 94 punten voor het speuren dat zonder het 

verorberen van hazen verliep. Een puntentotaal van 282. 

Dit team wordt natuurlijk al snel gerekend tot de kansheb-

bers voor de hoogste podiumplaats, maar er zijn ook andere 

kringgroepen die goede troeven in handen hebben.

Pechvogels uit de Randstad

Voor het team van kringgroep de Randstad zit het niet mee; 

Peter Kulkens moet zich al afmelden door kreupelheid van 

zijn hond, maar de stoere Zamp loopt ook niet lekker. Hij is 

traag en loopt ook kreupel, zodat ook Wim van Dijk het be-

sluit moet nemen om zich terug te trekken. Ook het tweede 

team van de Ypelaar zal geen concurrentie bieden doordat 

de hond van Ronald van der Heijden wordt afgefloten op het 

speurveld. 

Toen werd het stil, doodstil

En dan melden Robbie de Jong en Rob van Tol zich voor het 

appelgedeelte. Robbie, natuurlijk bekend als functionaris 

binnen de CBA, maar ook als iemand die zijn sporen bin-

nen africhtingswedstrijden en als pakwerker ruimschoots 

verdiend heeft. Vandaag geeft hij acte de présence met zijn 

reu Glenn, de opvolger van Orthan v. Haus Valkenplatz. Wan-

neer Robbie aan zijn appel begint is er nog even geroeze-

moes, maar dan wordt het stil, doodstil. De hond volgt zeer 

opmerkzaam en krijgt hier dan ook een uitmuntend voor, 

en ook voor het apporteren over de spring– en klimschut-

ting. Het ziet er allemaal zeer verzorgd uit. “Zo willen we 

het dus graag zien”, laat keurmeester Ben Ekhart weten. Met 

dit mooie optreden zet hij de toon voor de Oude Maas met 

maar liefst 97 punten! Het manwerk ziet er goed uit en ook 

hier weer een uitmuntende score van 96 punten. Nu maar 

afwachten of het speuren hem ook zo in ’t bloed zit.

Blessureleed

De score op het speurveld van één van de andere leden van 

dit team is ook al bekend. Djolien Knoop met Freule scoorde 

daar, jawel, 100 punten op het onderdeel waar ze tijdens de 

eerste prewedstrijd op zakte. Ook Onta van Joeri Veth heeft 

er zin in en verdient op de speurvelden 96 punten voor zijn 

team. Ze moeten de rest natuurlijk ook nog wel laten zien, 

maar dit riekt naar roem! De spanning blijft er nog wel even 

in want Joeri moet met Onta in de laatste groep zijn kunnen 

tonen.

Rob van Tol brengt zijn hond netjes voor, maar de hond moet 

opmerkzamer zijn, laat her en der steekjes vallen en heeft 

veel moeite met de klimschutting waar hij weer vanaf glijdt. 

Ook deze hond laat een blessure zien en zo is er weer een 

combinatie die er vanaf moet zien om de wedstrijd voort te 

zetten. 

Hamers z’n slag

Kringgroep Het Hart van Tilburg doet ook mee, maar met een 

kleine bezetting. Jan Hamers met Arie en jawel, Jan Hamers 

met Karzan Ko. Arie die als eerste van de twee aan de beurt 

is had er wel weer erg veel zin in, en doet tijdens iedere oefe-

ning zijn zegje, maar dit resulteert in nogal wat puntenaftrek 

zodat er 77 punten op dit onderdeel overblijven. Geen kans 

op herhaling om het podium weer te bereiken deze keer. Wel 

heeft hij tijdens het speuren maar liefst 99 punten en dat is 

natuurlijk een prachtige prestatie. Voor het manwerk scoort 

hij 83 punten.

Jill v Keulen met Basta von Djipy's Haus
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Ook Karzan Ko heeft uitstekend gepresteerd tijdens het 

speuren en scoort daar even hoog als Arie, maar ook hij heeft 

misschien het voorjaar wat in het hoofd. Het apporteren gaat 

drangvol en snel, maar ja, om dan ook het blok nog braaf af 

te geven.. Manwerk? 80 punten.. geen topprestatie, maar hij 

staat er maar weer met zijn slag.

De genadeklap

Na Corné Polderman die zijn hond Naiky geweldig netjes 

voorbrengt, zorgt Djolien Knoop er nog eens even voor dat 

het toch al hoge puntenaantal van het team van de Oude 

Maas wordt opgekrikt met 93 punten en maar liefst 95 pun-

ten voor het manwerk. Het was duidelijk! Natuurlijk moet 

Joeri nog aan de bak, maar de overwinning kon de Oude 

Maas niet meer ontgaan.

Gevecht om de derde plaats

John van de Berg, uitkomend voor HDC Bareveld is als laat-

ste van zijn team aan de beurt. Dit team heeft netjes gepres-

teerd vandaag. Zou er een podiumplaats in zitten? Ingrid 

Sanders kan er met haar Aica helaas niet voor zorgen dat de 

hoge score van Jill van Keulen herhaald wordt. Een podium-

plaats zit voor het eerste team van de Ypelaar niet in deze 

keer, deze moeten ze aan kringgroep Bareveld afstaan.

Alleen 

Berry Klein Hesselink moet de wedstrijd voor zijn kringgroep 

in zijn eentje klaren, doordat zijn mede teamlid zich heeft 

afgemeld. Natuurlijk een ondoenlijke zaak, maar ook deze 

hond heeft geweldig gespeurd. Zelfs zo goed dat hij niet drie 

maar vier voorwerpen verwees. Het begon de wedstrijd met 

98 punten. Ook Giovanni Tirapani was genoodzaakt om de 

wedstrijd voor zijn kringgroep de Nieuwe Meer alleen af te 

maken.

Overmacht

Maar niet voordat Joeri Veth met zijn Onta nog eens laat zien 

dat kringgroep de Oude Maas dit weekend onoverwinnelijk 

is. Met 95 punten voor het appel dat er als altijd eigenlijk 

weer zeer verzorgd uitziet en 93 punten voor het manwerk. 

Een onwaarschijnlijk mooie prestatie van deze kringgroep en 

met maar liefst 25 punten verschil t.o.v. de tweede plaats!

Aldwin Dekker, ook uitkomend voor kringgroep IJsselmui-

den, mag deze mooie wedstrijddag afsluiten met Nesse. 

Met een mooie score van 86 punten voor het appel en 94 

voor het manwerk staat kringgroep IJsselmuiden dan op de 

tweede plaats.

Het gaat niet om de punten

In de pauze kijk ik eens om me heen en natuurlijk zie ik veel 

bekende gezichten. Gezichten van mensen die zich in voor-

gaande jaren ook in het wedstrijdgedruis begaven, maar die 

nu kijken naar wat er op het wedstrijdveld gebeurt. Eén van 

die mensen is George Tromp. Nog niet zo lang geleden deed 

hij ook aan wedstrijden mee met zijn Goofy van de Spoorlan-

den. Ik ben benieuwd wie hij tipt voor de overwinning. “De 

overwinning” zegt hij “ach, eigenlijk maakt me dat niets uit. 

Het gaat erom dat iedereen een leuke dag heeft, om sporti-

viteit, fijn met je hond bezig zijn. Het gaat erom dat je mee-

doet en eigenlijk zouden er veel meer mensen aan juist zo’n 

wedstrijd mee moeten doen. Natuurlijk moet je flink trainen 

en moet er een bepaald niveau zijn, maar aan de andere kant 

zou de drempel om mee te kunnen doen lager moeten zijn. 

Gewoon meedoen, met zijn allen genieten en er een hele ge-

zellige dag van maken als deelnemer maar ook als toeschou-

wer dat is belangrijk!”

Annette Vahlé

Tinus Sellis met Bora van ‘t Polbeekkwartier
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Naiky van Rietnisse van Corne Polderman   

Biko von Diablo's Own van Andy van Dijk   

Karzan v Hamersslag van Jan Hamer

Rob v Tol met Fynn von Spitzbubezwinger

Aldwin Dekker met Nesse van de Spoorlanden 



Korte indruk van het speuren op het NKK

In de kantine van onze kringgroep tref ik Ronald van der Heyden aan, een altijd goedlachse kerel, die met zijn hond (Denzo 

van Djipy’s Haus) uitkomt voor de Ypelaar.

Ik vraag hem hoe het ging op het speurveld. “Ja, ja wat zal ik zeggen, met 5 punten kom je niet ver” is zijn antwoord. “Wat is 

er dan gebeurd?” vraag ik hem. “Mijn hond vertrekt, met de wind tegen tot de eerste hoek en gaat zoeken. Het was voor mijn 

gevoel zeker wel drie minuten! De keurmeester heeft ons afgefloten, en terecht” zegt Ronald.

Ronald is realistisch en wist dat hij een gok nam om mee te doen. Dit was zijn eerste NKK. Het was hem afgeraden om mee te 

doen, maar hij had toch zoiets ‘gooi mij maar in het diepe en kijken wat de hond doet’. “Je zag duidelijk aan de hond dat hij 

op het publiek reageerde, dus ik weet dat ik daar aandacht moet besteden,” aldus Ronald.

Desondanks heeft Ronald een prachtdag; hij kan genieten van de andere honden en een prima sfeertje. Hij roemt de keur-

meesters die volgens hem respectvol keuren. Een sportief mens, die Ronald!

Gea Joosten

Sportief

Op zaterdag 24 maart j.l. verzamelden de speurfunctionarissen 

zich om kwart over zeven bij de woning van Simon Feersma Hoek-

stra in Wirdum (Fr). Helaas kon spoorlegger (SpL) Cees Buijze niet 

van de partij zijn, omdat zijn jonge hond in een speelse bui zijn 

poot in Cees zijn oog had geplaatst en hem daarbij ernstig bles-

seerde. Simon zou de plaats van Cees innemen als SpL en na een 

bak koffi  e te hebben gedronken reden we naar de speurvelden.

Het beloofde een prachtige dag te worden. Aanvankelijk 

een lichte nevel, maar al snel kwam de zon door en was het 

een genot om op de speurvelden te verblijven. Nadat spoor-

uitzetter (SpU) Egbert Koning zijn SpL’ers Oege Hoekstra en 

Simon had geïnstrueerd over de te leggen hoeken en de 

wijze van uitlopen van de sporen, werd hiermee exact om 

acht uur begonnen. Windstil, een behoorlijke grasmat voor 

de tijd van het jaar en een prima temperatuur waren de in-

grediënten voor een mooi kampioenschap voor wat betreft 

afdeling A.

Dat bovenstaande al heel snel werd bewaarheid, bewees 

de eerste groep. Keurmeester Arie Stam kon scores van 100, 

twee keer 99, 93, 92 en 75 punten toekennen, en zo leken de 

eerste resultaten een voorbode van een goede voortzetting. 

Ondanks het feit, dat vrijwel alle weilanden gelijkwaardig 

aan elkaar waren, bleken de resultaten daarna toch nogal 

wisselvallig te zijn. In totaal 8x Uitmuntend, 7x Zeer Goed, 

1x Goed, 1xVoldoende en 4x Onvoldoende bleken de uitein-

delijke resultaten te zijn. Dit is overigens geen uitzondering 

op de wedstrijden om het NKK. Immers, ook andere jaren 

werden we geconfronteerd met soortgelijke scores. Toch is 

het gemiddelde resultaat goed te noemen. Wanneer op een 

wedstrijd 71% slaagt met Uitmuntend of Zeer Goed, moeten 

we daar zeer tevreden mee zijn

SpU Egbert liet ruime sporen uitlopen van alle rond de 

600 passen. Prima uitgelopen door de beide SpL’ers Oege 

en Simon en in de geest van de wedstrijd. Ook het tijd-

schema is exact aangehouden, waardoor ook iedere deel-

nemer op de vastgestelde tijd kon starten. Het gehele 

speurteam verdient een groot compliment voor haar wij-

ze van werken.

Ad van Yperen

CBA

Ronald van der Heyden met Denzo van Djipy’s Haus
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Dat er bij onze kringgroep een erg mooie speurcompetitie wordt georganiseerd is bij een deel van hondenmin-

nend Nederland wel bekend. Maar dat deze speurcompetitie ook een oefenpodium is voor mensen die bijvoor-

beeld op een NKK als spoorlegger en spooruitzetter zullen staan is bij minder mensen bekend.

Het werk achter de schermen

Oefenpodium voor spoorleggers en spooruitzetters

Het uitzetten en leggen van dertig sporen op één dag is iets wat 

maar bij een paar wedstrijden in het jaar voorkomt. Meestal ge-

beurt dit bij het NKK en het NIAK. Veel mogelijkheden om, met 

name als team van spoorleggers en -uitzetters, met elkaar te oe-

fenen is er niet. 

Boerenpraat 

Gelukkig is er de wedstrijd om de Gouden Speurlijn, een wedstrijd 

waar in totaal een kleine 30 honden op vier verschillende dagen 

en op vier verschillende locaties gaan speuren. Iets wat niet voor 

iedere kringgroep is weggelegd. Bij onze kringgroep is dat in de 

winter absoluut geen enkel probleem. Genoeg speurvelden zo-

dat we een boer in principe maar één keer lastigvallen. Allemaal 

leuk en aardig maar dan moet het allemaal nog wel gebeuren.

Achter de schermen van de wedstrijddag zelf is er dan toch al wel 

het één en ander gebeurd. Ondanks dat je weet dat de boeren 

weer mee zullen gaan werken moet je ze toch wel weer even op 

de hoogte brengen. Even een bakje koffi  e, even wat boerenpraat. 

Het hoort er allemaal bij. De spoorleggers moeten worden bena-

derd en je moet erg goed weten welke velden je tot je beschik-

king hebt maar ook hoe je van A naar B komt. Hoe goed kun je 

ergens parkeren. Hoe lang duurt het om van locatie A naar B te 

gaan etc. 

Basiskennis

De spooruitzetter moet, naast zicht op de velden, ook een be-

paalde basiskennis hebben. Hij moet weten dat een spoorvorm 

met de naam ‘De Stoel’ meer land vraagt dan bijvoorbeeld een 

Q. Wanneer je bijvoorbeeld een stoel wilt lopen in een stuk land 

waar je echt 100 meter bij 100 meter eff ectief kunt gebruiken, 

(je bent dus voldoende ver van de kant etc.) dan kun je daar een 

dikke 400 pas kwijt in een stuk land en niet meer. Leg je in het-

zelfde stuk land een Q dan kun je er een dikke 600 pas in kwijt 

(uitgaande van een pas van 66.7 cm) en zou je dus toch een offi  -

cieel IPO III spoor hebben. In de praktijk betekent dit dus o.a. dat, 

wanneer je in een groter stuk land waar een je stoel en een Q wilt 

leggen je dit veld niet precies door midden moet delen maar dat 

je veel meer ruimte voor de stoel moet reserveren dan voor de Q. 

14 

- 
 D

e 
D

ui
ts

e 
H

er
de

rs
ho

nd

De stoel

De Q



Google Earth

Groot hulpmiddel voor mij is toch wel Google Earth. Een hulp-

middel waarmee ik kan bepalen of een spoor zijn lengte kan ha-

len in een bepaald stuk land. Onder de functie extra staat een 

handige liniaal die ik kan instellen op lijn of pad. Met de functie 

lijn kan ik de lengte van een stuk land bepalen. Met de functie 

pad kan ik de lengte van een bepaald spoor bepalen. Wanneer ik 

dus een bepaalde fi guur inteken kan ik omrekenen hoeveel pas 

ik er in kwijt kan. Voor mezelf hou ik altijd de volgende stelregel 

aan: 100 meter is 150 pas en 400 meter is 600 pas.

Feit is altijd wel dat ik precies weet welke velden ik kan gebruiken 

en dat ik er ga kijken. Sommige foto’s zijn niet actueel en soms 

kom je dingen tegen die niet op Google Earth staan. Zo kwam ik 

bij de derde keer een joekel van een wak tegen waar honderden 

vogels bij zaten. Dat stuk land kon ik dus niet gebruiken. Naast 

dat ik Google Earth gebruik om lengtes te bepalen, gebruik ik het 

ook om de looproutes voor bijvoorbeeld de keurmeester te bepa-

len of om te bepalen waar ik de auto’s wil hebben.

Oefenpodium

Als je kijkt naar de spoorleggers en uitzetters binnen Nederland, 

dan durf ik te stellen dat we op een behoorlijk niveau zitten. Tij-

dens terugkomdagen komen we bij elkaar en bespreken de no-

dige zaken. Hoe leggen we een spoor, hoe leggen we de hoeken, 

hoe leggen we de voorwerpen etc. Doen we dit allemaal precies 

gelijk? Het antwoord is “natuurlijk niet!” We zijn geen machines en 

enig verschil zul je houden. Wel durf ik te zeggen dat de verschil-

len steeds kleiner worden.

Het met elkaar oefenen op terugkomdagen is leuk en nuttig maar 

het is geen echte situatie. Wel wanneer het er echt om gaat en er 

echt iets van je wordt verwacht. Deze speurwedstrijd biedt hier 

echter een kans. Je laat een goede uitzetter aan het werk maar 

houdt als ervaren uitzetter toch even een oogje in het zeil. 

Regie 

Dit jaar was Egbert Koning de spooruitzetter op het NKK van 24 

en 25 maart 2012 en daarom was hij dit jaar twee keer uitzetter bij 

onze speurwedstrijd. Van te voren kreeg hij van mij als spoorcoör-

dinator te horen welke velden we hadden. Mocht hij vinden dat 

hij er meer nodig had dan kon hij me bellen. Dat was de afspraak. 

Verder kreeg hij de regie. Op de dag zelf verraste ik hem met de 

opmerking dat hij een bepaald veld niet mocht gebruiken en dat 

hij een half uur had om deze situatie op te lossen zonder dat de 

deelnemers het zouden merken. In de praktijk gebeurt dit soms 

ook wanneer bijvoorbeeld dieren zijn uitgebroken of wanneer 

een boer toch besloten heeft om te gieren net voordat de sporen 

uit worden gelopen….

De dag zelf

Egbert gaf aan dat hij de 

nacht van tevoren slecht had 

geslapen. “Komt het allemaal 

wel goed? Ben ik zaken ver-

geten, komt de planning 

uit?” Iets wat bij de meesten 

van ons niet anders is. Na de 

dag zelf hebben we het ge-

heel nabesproken. De keur-

meester en de spoorleggers 

werden gevraagd wat ze er 

van vonden en dit werd met 

Egbert besproken. De wed-

strijd was goed verlopen, 

maar toch waren er duidelijk 

leermomenten. Bijvoorbeeld: 

zorg ervoor dat je je eigen 

vervoermiddel op een plek 

neerzet waar je altijd weg 

kunt komen. Wanneer de 

groep komt om te speuren 

moet jij als spooruitzetter 

meestal al weer naar de vol-

gende locatie en daar moet je 

dus wel kunnen komen. Deel 

altijd ook aan de spoorleg-

gers een tijdschema uit met 

daarop telefoonnummers. 

Als een groep qua tijdschema 

iets uitloopt moet je daar als 

spooruitzetter op inspelen. 

Het kan betekenen dat de 

middaggroep bijvoorbeeld 

een kwartier later gaat beginnen. Dit moet je dus goed com-

municeren. Verder is het altijd belangrijk dat je als spooruitzet-

ter duidelijk bent. Je kunt het beter twee keer zeggen dan he-

lemaal niet. Al met al heeft Egbert het als een prima oefening 

gezien.

De spoorleggers

Ook voor de spoorleggers was het een mooi oefenmoment. Het 

komt niet vaak voor dat je met verschillende spoorleggers sa-

menwerkt. Je kunt bij elkaar kijken en ervaringen uitwisselen. 

Ook leer je de spoorleggers al kennen. Je kunt dus als team el-

kaar leren kennen waardoor het op de grote wedstrijden bijna 

niet mis kan gaan.

De dee lnemers/keurmeesters aan deze wedstrijd hebben van 

dit hele gebeuren niks gemerkt. Dit betekent dus dat we het 

met z’n allen goed hebben gedaan. 

Simon Feersma Hoekstra
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Egbert Koning
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Je kunt niet vroeg genoeg met zoeken beginnen. De neus van 

een pup is al goed ontwikkeld. Gooi eens een paar brokjes – 

niet te ver uit elkaar – in het gras; je zult zien dat je pup de 

brokjes snel gevonden heeft. 

Je hoeft het voorwerp dat je verstopt niet altijd op de grond te 

leggen. Leg het ook maar eens wat hoger weg zoals hier tussen 

de pallets. De meeste honden moeten hier even aan wennen, 

maar ze hebben al snel door dat er ook hoog gezocht kan wor-

den. Tijdens de wandeling is een haag een mooi trainingsob-

ject. Bindt je hond even vast en verstop z’n bal ergens in deze 

haag. Vaak ben je zelf al kwijt waar de bal ligt, maar de honden-

neus weet ‘m feilloos te vinden!

Ook als je niet met je hond in training bent voor een IPO 

examen kun je hem met z’n neus bezig laten zijn. Honden 

leven, meer dan wij, in een wereld van geuren. Tijdens een 

uitlaatronde kijkt hij niet om zich heen, nee hij snuffelt 

eens hier en dan eens daar. Maak daar tijdens je wandeling 

met je hond een ‘spelletje’ van, laat hem eens nadenken. 

Zoekwerk is overal te doen!

Je zult zien dat je hond er plezier in heeft om op deze 

manier samen met jou bezig te zijn. Je werkt zo aan een 

goede relatie met je hond. Wellicht dat je door het zien 

van deze foto’s op een idee komt. Succes ermee!

Je kunt drie emmertjes, voorzien van een deksel met een paar 

gaatjes, op een plank vastzetten. Doe in één van de emmertjes 

iets lekkers voor je hond zonder dat hij het ziet. Laat de hond 

je nu maar vertellen in welk emmertje z’n beloning zit. Succes 

verzekerd! Een variant is om drie omgekeerde bloempotten te 

gebruiken. De hond mag dan kijken naar dit ‘balletje, balletje’.

Tijdens een boswandeling kun je een speeltje in een berg met 

takken verstoppen. Zo oefent je hond meteen z’n evenwicht 

op zo’n houtstapel. Wanneer je geen speeltje bij je hebt kun je 

ook jouw geur aan een klein stokje geven en het dan verstop-

pen. Wedden dat je hond juist dat stokje opzoekt?



17 

Er zijn tegenwoordig heel wat verschillende 

hondenpuzzels op de markt. Zoek wel een 

passende puzzel bij je hond uit. Duitse her-

ders gebruiken nogal snel hun bek om er-

gens bij te komen. Daar kunnen de houten 

puzzels slecht tegen…..

Ook binnen kun je allerlei zoekspelletjes met je 

hond doen. Goed voor regenachtige dagen! Voor 

een jonge pup verstop je wat lekkere belonings-

snoepjes, voor een wat meer ervaren hond een 

voorwerp (met jouw lucht eraan) of een speeltje. 

Varieer met de verstopplaatsen (hoog/laag). Een 

jonge pup mag nog kijken als je de brokjes aan 

het verstoppen bent, een wat meer ervaren hond 

wordt even ‘de gang op gestuurd’.

Wanneer je hond gek is op z’n bal, dan kun je 

hem die ook op laten zoeken. Hou je hond bij 

z’n halsband vast en gooi de bal weg, liefst in 

wat hoog gras. Even wachten tot de bal stil ligt 

en dan je hond loslaten om de bal te gaan zoe-

ken. Weet je dat een hond kleurenblind is? Een 

rode bal in het groene gras valt voor hem niet 

op!

Zoeken is net zo vermoeiend als hard achter een 

bal aanrennen. Bovendien is het beter voor de 

gewrichten, met name van je jonge hond!

Als je hond wat meer bedreven in het zoeken is, dan kun 

je ook een voorwerp (of speeltje) verstoppen in een sta-

pel stenen. Til een paar stenen op, leg het voorwerp neer, 

en plaats er weer wat stenen over-heen. Je hond moet nu 

de stenen opzij schuiven om bij het voorwerp te komen.
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Voor ieder wat wils

Hallo jongelui,

De organisatie van het jeugdweekend op 9 en 10 juni is alweer in volle 

gang. Kgp. Hoogeveen gaat weer zorgen voor het terrein en de catering 

op de zaterdag en de jeugdcommissie zorgt voor invulling van het pro-

gramma. De jeugdcommissie gaat weer een beroep doen op de vrijwil-

ligers (zo’n 20 personen) om te helpen jullie weer een onvergetelijke dag 

te bezorgen. Er komt een afwisselend programma met ontspanning en 

leerzame onderdelen. We zijn nog bezig met een heel spannende afslui-

tingsactiviteit, maar hierover meer in het volgende maandblad!

Op zondag 10 juni (de jeugdclubmatch) is de organisatie weer 

in de vertrouwde handen van kgp. Hoogeveen. De keurmeesters 

voor de clubmatch zijn op dit moment nog niet helemaal rond, 

ook dit hoor je zo spoedig mogelijk. 

Wel zijn natuurlijk deelnemers nodig. Schrijf je zo snel mogelijk in. Je hebt 

de volgende opties:

•  inschrijven voor de instructiedag (inschrijff ormulier JKD zaterdag 9 juni)

•  inschrijven voor de clubmatch als voorbrenger (bij Dirk Karssies)

•  inschrijven van je hond voor de clubmatch (inschrijff ormulier 

   jeugdclubmatch 10 juni)

•  inschrijven van een hond van iemand anders met jouw als voorbrenger

Natuurlijk kun je ook alle vier doen. We rekenen op jullie!

Houdt voor meer informatie ook de websites (VDH en kgp. Hoogeveen) 

en de nieuwsbrief in de gaten

Anja Boonemmer

namens de jeugdcommissie

De adressen:

Aanmelden, inschrijff ormulieren aanvragen, inlichtingen voor de Jeugd 

kynologische dag bij:

Anja Boonemmer

Oostereind 31

7843 PG Erm

telefoon/faxnummer (0591) 362396

email: g.h.bakker.1@hetnet.nl

Inlichtingen jeugdclubmatch

Voorbrengers op de Jeugdclubmatch zonder hond aanmelden bij:

Dirk Karssies

telefoon (0522) 473911

E-mail dirk.karssies@kpnmail.nl

Ben jij tussen de 4 en 21 jaar oud? Heb jij altijd al eens willen proberen 

of jij en jouw hond het leuk vinden om behendigheid te doen? Wil je 

andere jongeren leren kennen die net zo graag met hun hond bezig 

zijn als jij? Dan is dit je kans!!!

De jeugdcommissie organiseert op 16 juni, in samenwerking met 

kgp. de Ypelaar in Tilburg, een leuke en gezellige dag voor alle jeugd. 

Het wordt een dag waarop je voor het eerst kennis kunt maken met 

behendigheid, maar ook als gevorderde binnen deze tak van sport 

ben je van harte welkom. Als je al ervaring hebt is dit namelijk je kans 

om eens op een ander terrein met een ervaren instructeur te trainen! 

Niemand minder dan de Nederlands Kampioen Behendigheid 2011 

zal namelijk instructies geven! Naast behendigheid worden er ook di-

verse leuke spellen gedaan. Na een dag toestellen oefenen en spellen 

doen, zal de dag afgesloten worden met een onderlinge wedstrijd.

Er is dus voor ieder wat wils: voor ervaren jeugdigen, voor beginners, 

voor kinderen en de iets oudere jeugd met of zonder hond. Want als 

je zelf geen hond hebt, dan mag je er één lenen!

Om mee te doen aan deze gezellige dag hoef je geen lid van de VDH 

te zijn. Elke jeugdige is welkom en inschrijven is gratis!

Heb je er zin in om mee te doen?? Geef je dan snel op (vóór 08-06-

2012) bij Linda Borghans (Linda_Borghans@hotmail.com). Ook kun je 

op dit e-mailadres vragen stellen of meer informatie vragen.

Behendigheid voor de jeugd

Jeugd kynologische dag en Jeugdclubmatch 2012

Activiteiten voor de jeugd
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Na de vele voorstellen over deze onderwerpen die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd wil 

het hoofdbestuur duidelijkheid scheppen over deelname van niet-Duitse herders en niet-VDH-leden 

aan evenementen binnen de VDH

Streven naar duidelijkheid

Niet Duitse herders en niet VDH leden 

Over het toelaten van niet-Duitse herdershonden op evenementen 

binnen de VDH hebben in het recente verleden diverse voorstellen het 

licht gezien. Ze zijn het hele land doorgegaan en ze zijn op de provinci-

ale vergaderingen behandeld. Het ene voorstel heeft het wel gehaald, 

het andere niet. Niet geheel onbegrijpelijk dat dit tot verwarring heeft 

geleid. Aan het begin van dit sportseizoen zal het nog voor enkele or-

ganisaties en hondensporters onduidelijk zijn. Het hoofdbestuur zal 

proberen deze onduidelijkheid weg te nemen, opdat niemand teleur-

gesteld wordt en de organiserende kringgroepen niet geconfronteerd 

worden met een sanctie.

Boete

Kringgroepen die in 2011, maar ook in de jaren daarvoor, deelnemers 

hebben toegelaten die niet aan de regels voldeden, hebben door het 

hoofdbestuur een sanctie - in de vorm van een geldboete - opgelegd 

gekregen. Boetes uitdelen is niet iets waar het hoofdbestuur voldoe-

ning uit schept; de boete is wel het door de Algemene Vergadering 

aangenomen middel dat gebruikt wordt om de regels te handhaven. 

De VDH verschilt hierin niet van bijvoorbeeld de politie, de gemeente 

of een voetbalclub. Wie te hard rijdt, overtreedt een verkeersregel en 

daarvoor wordt een acceptgiro thuisgestuurd. Wanneer u een boom 

kapt zonder vergunning van de gemeente, krijgt u door het gemeen-

tebestuur een bestuurlijke boete opgelegd. Spelers die binnen hun 

voetbalclub een gedragsregel overschrijden, kunnen een geldbedrag 

aan de club of een goed doel betalen. Het hoofdbestuur zal ook dit jaar 

uitvoering moeten geven aan het handhavingsbeleid, maar zij hoopt 

dat dit door dit artikel niet nodig zal zijn.

Duitse herder evenementen

Voor een aantal evenementen is het overduidelijk dat hieraan alleen 

raszuivere Duitse herders mogen deelnemen. Dit zijn wedstrijden die 

een duidelijk VDH-karakter hebben. Het betreft, uiteraard, alle hoofd-

evenementen (het Nederlands Kringgroepenkampioenschap, het Indi-

vidueel Africhtingkampioenschap, de Interlandwedstrijd tussen Neder-

land en België en de preselectiewedstrijden), de Provinciale Africhting-

kampioenschappen en Allround-wedstrijden. U kunt zich voorstellen 

dat het ongewenst is dat een kringgroep kampioen van de Vereniging 

voor Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden wordt door 

deel te nemen met een Rottweiler. Of dat we voor deelname aan de 

Interlandwedstrijd tussen Nederland (VDH) en België (V.VDH) een team 

afvaardigen waarin zich een Mechelse Herder en een Bouvier bevinden. 

Laat staan dat we aan de selectiewedstrijden voor het WUSV-Wereld-

kampioenschap honden laten deelnemen die geen Duitse Herder zijn. 

Voor het NIAK en de preselectiewedstrijden geldt overigens als aanvul-

lende voorwaarde dat de hond af moet stammen van aangekeurde ou-

ders of zelf voor de fokkerij goedgekeurd moet zijn. 

Overige wedstrijden en examens

Aan alle andere africhtingsevenementen, hetzij wedstrijden, hetzij 

examens, mogen andere rassen deelnemen. Voorwaarde is wel dat de 

hond aan alle wedstrijd-/exameneisen kan voldoen. Stamboomloze en 

rasloze honden worden niet toegelaten.   

Lidmaatschap vereniging

Wordt aan een evenement deelgenomen met een Duitse herdershond, 

dan moet zowel de eigenaar als de geleider lid zijn van de VDH. Voor 

andere rassen geldt dat de eigenaar en de geleider lid moeten zijn van 

een werkhonden(ras)vereniging. Voor alle voorwaarden waaraan vol-

daan moet worden om aan een africhtingsevenement binnen de VDH 

deel te kunnen nemen verwijzen wij graag naar het vademecum, dat in 

te zien is op de website van de VDH.

Toine Jonkers (Comm. Africhting)

Alex Ollebek (hoofdbestuurslid)

Zie: http://www.duitseherder.nl/data/vademecum2012.pdf
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Belevenissen op de hei

Eindelijk was het dan zover, Agathe haalde mij thuis op met Quita al 

achterin de auto. Ze had een mooi dik kleed over de bank gelegd, 

waar Luna lekker op kon liggen.

De hei is voor ons een kwartiertje rijden, het is een prachtig los-

loopgebied, ideaal om je jonge opgroeiende hond lekker vrij te 

laten en onderweg wat te leren. Voor Quita was de pret al daar, 

lekker rennen en spelen met haar nichtje Luna! Maar voor Quita 

ook zeer leerzaam, want ze moest op commando – met heel veel 

afl eiding – ook hier komen op bevel. Natuurlijk vonden Quita en 

Agathe dat moeilijk, maar ze kregen hulp van Luna! Luna zorgde 

ervoor dat Quita naar het commando ‘hier’ luisterde, door haar 

naar de baas te sturen, met af en toe een waarschuwing als Quita 

dwars wilde liggen.

“Wat mooi om te zien!” zei Agathe stralend. Ja, dat vond ik ook; echt 

weer Luna. Het is ideaal als je er een hond bij hebt die goed luistert. 

We lieten Quita niet teveel rennen, omdat de hei nogal heuvelachtig 

is. Met een jonge hond is het niet verstandig om dat lang te doen. 

We gingen even op de grond zitten, terwijl er wat wandelaars met 

hun hond passeerden. Quita mocht even bij ze kijken, maar met een 

commando ‘hier‘ moest ze dan ook weer netjes terug. Dat lukte zon-

der de inbreng van Luna niet zo goed. Luna neemt haar taak altijd 

zeer serieus; ze ging dan ook vol aan de bak om Quita echt wat re-

gels aan te leren. Het is echt fascinerend om te zien hoe goed dat 

gaat! Ik blijf dat prachtig vinden, met honden onderling. Haar oma 

Hafi da kon dat ook zo goed, echt heel bijzonder.

Quita mocht niet altijd gaan, ze moest ook even stil zitten en rusten, 

we hadden immers de pauze voor haar ingelast! Daarom deden we 

haar even de riem om, zo kon ze naar de voorbijgangers kijken. Uit-

eindelijk ging ze lekker liggen. Na deze rustpauze liepen we terug 

naar de auto. Eenmaal in de auto lagen beide honden heerlijk te sla-

pen. Luna moe en uitgeteld van haar opvoedingstaak en Quita van 

alle leermomenten. Eenmaal terug bij huis riep Agathe, “Oh Sabrina, 

ik heb zo genoten! Zullen we dat snel weer doen?” Ook ik had geno-

ten en voor de honden was het ook geweldig! Ik zei tegen Agathe 

dat ze het even kalm aan met Quita moest doen, verder vandaag 

even kort uitlaten en dan laten rusten. Quita had aardig lang gelo-

pen en heel veel prikkels opgedaan, dan is het beter om even niks 

met haar te doen. 

Een paar dagen erna ging ik naar het huis van Quita om haar op te 

halen voor de volgtraining. Daarvoor nam ik een bijzonder speeltje 

mee, ik wilde dat Quita daar helemaal gek van werd. Later kon Aga-

the proberen zelf de oefening weer op te pakken met dat bijzondere 

speeltje. 

Quita was helemaal dol op dat speeltje, het volgen ging uitstekend. 

Eenmaal terug bij huis vertelde ik Agathe wat we gedaan hadden. 

Ze zag het speeltje. “Oh wat een leuk speeltje, zoiets heb ik nog ner-

gens gezien!” 

“Quita is er dol op, maar ik neem ‘t weer mee, ik gebruik hem alleen 

bij de training, zo blijft het spannend voor haar!” Agathe wilde ook 

zo’n speeltje kopen. “Je mag ‘t wel kopen, maar niet gebruiken want 

dan is het niet meer speciaal en vind Quita het niet meer leuk” legde 

ik uit. “Oké” zei Agathe. Ik nam afscheid, en pakte mijn fi ets, Agathe 

liep mee met Quita, die inmiddels ook gehecht was geraakt aan mij. 

Ik zei “laat maar zien dat ik wegga, houd haar maar vast en laat haar 

zitten, dan fi ets ik zachtjes weg.” Ik nam afscheid van Quita met een 

dikke knuff el en stapte op de fi ets. Quita bleef rustig zitten en ging 

uiteindelijk kalm mee naar binnen. 

Wordt vervolgd

Sabrina Aalders

Thuisgekomen van de training met Quita kwam Luna al blij naar me toe 

om mij alweer van top tot teen te besnuff elen! Ik zei tegen haar dat we naar 

de hei zouden gaan met Quita!
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In memoriam

Meningen

Rectifi catie

Speld van verdienste in goud

K gp. West Brabant is diep 

getroff en door het over-

lijden van onze vriendin 

Dimphie van Oers. Op 17 

maart werden de com-

plicaties ten gevolge van 

hartfalen haar uiteindelijk 

noodlottig. Niet alleen 

werden hiermee haar 

naasten ernstig getroff en 

maar ook onder de leden 

van haar cluppie heerst 

ongeloof en verslagen-

heid. Een waarachtige 

hondenliefhebster zal 

nooit meer te horen en te 

zien zijn. De herinnerin-

gen aan haar zullen echter nooit vervagen.

Deelnemers aan onze evenementen zullen haar ongetwijfeld 

kunnen herinneren van haar inzet o.a. bij de traditionele loterij 

en in de kantine. Maar ook op het veld wist zij in de omgang met 

haar hond steeds weer haar nimmer afl atende positieve instel-

ling ten toon te spreiden. Zo was zij voor allen een inspirerend 

voorbeeld. Ook haar warme belangstelling voor het wel en wee 

van alle leden was kenmerkend. Een waarachtig liefhebster van 

de Duitse herdershond is heengegaan en zij zal node gemist 

worden.

Uit haar laatste mailtje kwam haar positivisme naar voren: “Zo-

dra ik weer kan, zal ik van de partij zijn, want kgp. West Brabant 

is wel de gezelligste club die ik ken.”

Dimphie, we zullen je missen!

Namens alle leden,

Peter Nefs, voorzitter

Er bestaat gelegenheid tot het digitaal tekenen van het condolean-

ceregister via de site van de kringgroep: www.kgp-westbrabant.nl 

Naar aanleiding van het verslag in het maandblad van maart 

2012 geschreven door dhr. J. Veth wil ik graag mijn eigen visie 

weergeven. In het verslag staat: “Manwerk heel netjes, alleen 

met stellen vloog ze er vlak langs. De één vond dat ze wat laag 

bleef, de ander vond dat de pakwerker niet eerlijk was. Zelf weet 

ik hoe het is om op grote wedstrijden te staan en dat het ook 

een mentale kwestie is, zeker met veel publiek achter je. De 

foto’s en video lieten zien dat er niet echt bijtgelegenheid was. 

Robert viel vervolgens, maar Onta klapte er meteen vol op. Uit-

eindelijk nog 93 over. Genoeg voor een tweede plaats richting 

het WUSV in Oostenrijk.”. 

Ik begrijp volkomen dat iemand teleurgesteld is als na weken-

lang hard trainen het resultaat op een hoofdevenement voor de 

geleider tegenvalt. Mij hebben echter enkel de verhalen bereikt 

dat de hond niet omhoog kwam. Ik vind dat ik alle honden op 

dit evenement een eerlijke en gelijke kans heb gegeven om in 

te bijten. Dit is ook te zien op een video die gemaakt is. Deze 

video is te vinden op Youtube met de titel ‘Eerste preselectie: 

Joeri Veth met Onta von Karthago’. Zo is iedereen in staat zijn 

eigen mening te vormen en wordt een verkeerde mening over 

mij voorkomen.

Verder wil ik dhr. J. Veth en alle andere deelnemers met de be-

haalde resultaten feliciteren en veel succes wensen bij de ko-

mende wedstrijden. 

Robert van Vliet

In het maandblad van april stond een artikel over de Gouden Speurlijn wedstrijd bij kgp. Frisiana. Er 

wordt gesproken over de winnaar van deze wedstrijd, een Rottweiler.

Natuurlijk is dit onjuist. De wedstrijd is gewonnen door Erika ’t Lam met haar eigen gefokte Axy v.d. 

Kromme Elleboog.

Ans Eertink is vanaf 1978 betrokken bij De Reggestreek. Zij heeft daar 

veel werk verzet, vele jaren heeft zij het clubblad verzorgd. Vanaf het 

begin tot het einde van het clubblad ongeveer 12 jaar.

Vele jaren deed ze met examens het secretariaat, vulde formulieren in, 

ook bij wedstrijden hielp ze daarin mee en zorgde voor een presentje 

voor de keurmeester.

Vanaf 1993 was ze penningmeester van kgp. De Reggestreek tot maan-

dag 17-01-2012. Ook hielp ze jaarlijks bij het enten van de honden wat 

op de vereniging gebeurde. Op de foto wordt haar de speld opgedaan 

door voorzitter Nicky Kuiper.

G. Kolk

Secr. kgp. De Reggestreek
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30681631 e-mail. sec@vdhzeeland.nl 
PB. Noord-Holland, secr. C. How, p/a Helicopterstraat 6, 1059 CG Amsterdam, (06) 54218444 

e-mail, how@quicknet.nl

DEKBERICHTEN
*Bax v.d. Zomerdijkslanden SchH 2 (73) E: J. Krabbe, Hallum, dekte 25-03 *Reza v. Bellosca 

IP 1 (76) E: H. Willems, Terschuur, (0342) 461555

*Drago v. Patriot SchH 3 (79) E: S. Leuschner, D-Altenberge, dekte 18-03 *Bayka v. Houthrack 

VH 1, IP 2, E: K. Bloem, Heesch, (06) 17445129 en dekte 03-04 *Laika v.d. Wölfen IP 3 (86) E: 

Y. de Jonge, Hoek van Holland, (06) 52070962

*Fred v. Rumbachtal SchH 3 (74) E: E. Zielinski, D-Raesfeld, dekte 07-03 *Terra v. Jabora 

SchH 1 (80) E: J. v.d. Velden, Liessel, (06) 54652224

*Freddie v. Getevallei IP 3, SpH 1 (84) E: R.C. Sweebroek, Sprang-Capelle, dekte *Banjolien 

v.’t. Struweel IP 3 (87) E: R. Klompmaker, Drunen, (06) 20056671

*Indo v. Barendika IP 3 (75) E: R. v.d. End & C. Barendrecht, Maassluis, dekte 07-03 *Anoek 

v.d. Skyworld SchH 1 (73) E: M.H. den Exter, Rijswijk, (06) 51325516

*Randy v. Leithawald IP 2, SchH 3 (74) E: A. Vrijbloed, Halfweg. Houder: J. Minnema, 

Leeuwarden, dekte 24-03 *Olanda v.d. Herdersfarm SchH 1, (74) E: P. Peppenster, Nieuwkijk, 

(06) 53121181

*Renzo v. Holtkämper See SchH 3, IP 3 (86) E: H. Niedergassel, D-Bielefeld, dekte 21-03 

*Lotte v. Twentebloed SchH 1, Kkl 1 (83) E: A.V.G. Middelkamp, Nijverdal, (0548) 621855 of 

(06) 18781086

*Zett v. Holtkämper Tor SchH 3 (75) E: Kl. Niedergassel, D-Gütersloh, dekte 21-03 *Aries v. 

Bommelswaard IP 1 (76) E: A. v. Geffen, Velddriel, (06) 53183341

Nieuwe leden per 15 mei, aangemeld per 1 april
(defi nitief na betaling contributie)
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AGENDA APRIL

CLUBMATCH
3 juni Kgp De Plantage (N-Brabant)
 KM P.Nefs, Chr Ludwig, W. Nordsiek 
 Secr S. Tak, (0165) 379304, 
 boombos@kpnmail.nl

JEUGDCLUBMATCH
10 juni Kgp Hoogeveen
 KM A.Boonemmer en J.Lijffi jt 

Secr H. v Zuthem, (0529) 466410, 
hjvanzuthem@kpnplanet.nl

KCM
12-13 mei Kgp Frisiana (Friesland)
 Nicatorterrein, Kalverdijkje 66, 

8924JJ Leeuwarden. 
 Secr F.Sijtsma, (06) 52653304, 

f.sijtsma1@upcmail.nl

JONGE HONDENDAG
6 mei Kgp Etten-Leur (Noord Brabant)
 KM J.Lijffi jt, secr. J.Brand, (06) 

29628592, jan_hagens@casema.nl

FGK
19 mei Kgp De Trouwe Vriend (Gelderland)
 KM L.Nizet, secr F.Berends, (055) 

5062591, frans.berends@upcmail.com
2 juni Kgp Westland (Z-Holland)
 KM J.Lijffi jt, secr T.Barendrecht, (06) 

15506782, barendika@hotmail.com
16 juni kgp. Bolsward
 KM J.Lijffi jt, PW T.v.Hiel, secr. Frans 

Wolfs (0513) 551922

TENTOONSTELLING
26-28 mei Arnhem CAC/CACIB Alle rassen
 Secr (026) 7078045, pinkstershow@

solcon.nl
 26 mei rasgroep herdershonden
9-10 juni KC de Baronie Tilburg CAC/CACIB Alle 

rassen.
Secr (06) 50625950, show@kcdebaronie.nl

 9 juni rasgroep herdershonden

AFRICHTING
17 mei ABC-wedstrijd Hedde Heidingabo-

kaal, kgp. Frisiana
20 mei ABC-wedstrijd (internationaal), kgp. 

Coenstad
2 jun ABC-IJsselmeerbokaal, kgp. Lelystad 

e.o.

Buitenland
C. Peters, Dorpsstraat 72, 3790  Moelingen
R. Coroniere, Zillebeekstraat 78, 9120  Beveren-
Waas
P.H. van Sloten, Marienstrasse 2, 49762  Sustrum 
Moor

Drenthe
A.M. Smit, Anserweg 21, 7963 RE  Ruinen
D. Hendriks, Ronkelskamp 38, 9468 EP  Annen
R.W. v.d. Meer, Buxushage 6, 9408 EE  Assen

Friesland
J. Zuidema, Miedwei 4, 9258 GR  Jistrum
K. Dijkstra-Waslander, Skutsje 5, 8501 SJ  Joure

Gelderland
B. van Harskamp, IJssel de Schepperlaan 28, 6712 
CR  Ede 
C. Bengtsson, Germanenlaan 116, 7312 JB  
Apeldoorn
E.H. Schinkel, Zwaanstraat 61, 6921 WL  Duiven
J. Smit, Prins Mauritserf 83, 8071 NK  Nunspeet
J. Wegenaar, Saffi  er 45, 6922 NJ  Duiven
J.I.T. Sommeren, Wighenerhorst 80, 6603 KH  
Wijchen
L. Joosten, Haver 25, 6581 RB  Malden
R.S.J. Joosten, Haver 25, 6581 RB  Malden

Limburg
F.E.J. Stroek, Hoogstraat 54, 6102 XV  Echt
H.J.J. Orbons, Mgr Mannensstraat 14, 6447 AD  
Merkelbeek
J. Bakker, Achter Den Hof 80, 6436 EH  
Amstenrade

Noord Holland
G. Prins, Amsteldijk 872, 1079 LN  Amsterdam
I. Valkenaar, Jephtastraat 5, 2026 WB  Haarlem
J. Schermer, Bakkummerstraat 98, 1901 HP  
Castricum
L.W. de Groot, Bennebroekerweg 307, 2132 MD  
Hoofddorp
M. Pronk, Pluto 201, 1785 AZ  Den Helder
R. Dekker, Lijnbaan 7, 1852 PV  Heiloo
W.F. de Jong, Amstelveenseweg 1024, 1081 JT  
Amsterdam

Noord Brabant
C. Dielen, Akkerwinde 14, 5052 RK  Goirle
D.C.M.A. Verpaalen, Jan Steenstraat 45, 4715 BP  
Rucphen
G.C. Chiu, Meierijlaan 37, 5628 BC  Eindhoven
H.C.A. van den Muijsenberg, Gors 3, 4741 TA  
Hoeven
I.A. Mudde, Nieuwkuijksestraat 52, 5253 AH  
Nieuwkuijk
L. van de Velde, Rijvoortshoef 128, 4941 VE  
Raamsdonksveer
M.J.A. Schouten, Le Bourgetstraat 52, 5042 TJ  
Tilburg
R. van Litsenburg, Achterste Loo 11, 5571 TA  
Bergeijk

Overijssel
D. Geertjes, Olsmansdijk 4 a, 7793 HS  
Hoogenweg
H.A.G. Temmink, Verbernestraat 28, 7554 MD  
Hengelo

Utrecht
J.J.J. Slootweg, Molenweg 11, 3911 SH  Rhenen

Zuid Holland
A. van den Brink-Kaper, Weesperstraat 21, 2574 VP  's Gravenhage
A.J. van Leeuwen, Jan ten Brinkstraat 227, 2522 HZ  's Gravenhage
C. Remeeus, Warmoezierstraat 54, 2645 JE  Delfgauw
H.M. Hofstede, Anna Van Saksenstraat 12, 2641 EP  Pijnacker
I. Vink, Diamantpad 16, 2628 SC  Delft
J.G.C. Lampen, Polderdijk 21, 3299 LL  Maasdam
K.C. Fischer, Kijkduinsestraat 1036, 2554 AK  's Gravenhage
N. Leevenson, Oudeland 62, 3335 VH  Zwijndrecht
P.P.B. Boon, Touwslagershof 9, 3342 BV  Hendrik Ido Ambacht
R. Ligtvoet, Anna Bijnskade 1, 2331 DK  Leiden



VOM ADELPLATZ

H. L. Boontjes, 

Gaspeldoorn 19, 3068 MJ Rotterdam

Tel. (010) 4557137 - Fax (010) 4569856

GSM (06) 53981368

E-mail: boontjes@adelplatz.nl - www.adelplatz.nl

VAN ADELRIK

Lucie Vos en Greg Sipsma,

Hoogveldlaan 31-7, 6135 JD Sittard

Tel/fax (046) 4743829 - GSM (06) 42122680

E-mail: info@adelrik.com - www.adelrik.com

VAN BARENDIKA

Coby en Ted Barendrecht, Laan v. Scheltema 25, 

2548 AW Wateringen (gem. Den Haag)

Tel.: (0174) 294229 - GSM: (06) 15506782

E-mail: barendika@hotmail.com - www.barendika.nl

VAN HET BOOMBOS

S. J. M. Tak, 

Julianastr. 12, 4725 SJ Wouwse Plantage

Tel.: (0165) 379304

V.d. BROEKSE HOEVE

Herman Eskes, 

Voortseweg 3, - 7227 NH Toldijk (gem. Steenderen)

Tel.: (0575) 461589

VOM CHICKHOFF

Karen Noorlander en Pauline Buwalda

Scheiding 47, 9865 VB, Opende

Tel: (0512) 340467 of (06) 50542521

E mail: info@vomchickhoff.nl

VAN HET CHAINPARK

Yvon Schultz

Kraaienstraat 16, 2623 HS Delft

Tel: (015) 2616699

GSM: (06) 28235087

E-mail: info@gsdchain.nl

www.gsdchain.nl

VOM ELSTER SCHLOSS

M. H. den Exter, 

Mr Beerninkplantsoen 104, 2286 MN Rijswijk (ZH)

Tel.: (070) 3937018 - GSM: (06) 51325516

Fax: (070) 3962459

VAN HET GROOT WEZENLAND

Willem en Larisa Dusseljee, 

Kruisstraat 2, 3940 Hechtel-Eksel (België)

Tel.: (0032) 11748361 - GSM: (0032) 498574286

E-mail: w.dusseljee@telenet.be 

www.grootwezenland.com

VOM HAUS HAZELDA

Wout en Marjolein Haan, 

Garreweersterweg 8, - 9903 TD Appingedam

Tel/fax: (0596) 628287 - GSM: (06) 55793140

E-mail: whaan@wanadoo.nl 

http://home.wanadoo.nl/whaan

VON HAUS LACHEROM

Anja Boonemmer en Gerard Bakker,

Oostereind 31, 7843 PC Erm

Tel/fax: (0591) 362396 - GSM: (06) 53579926

E-mail: g.h.bakker.1@hetnet.nl - www.hauslacherom.nl

VON JABORA

Jouke Faber en Alida Boonstra,

Zuiderdiep 293, 9521 AH, Nieuw-Buinen

GSM: (06) 30080122

E mail: info@jabora.nl - www.jabora.nl

VON JUVENISTY

Dennie Timman & Debby ’t Hoen

Gooilandweg 62, 1271 KZ Huizen

Tel: (035) 7515222 - GSM: (06) 55535146

E-mail: info@vonjuvenisty.com

www.vonjuvenisty.com

VON LOOSBROEKERHAUS

Peter Snijders, 

van Alphenstraat 2, 6416 ED Heerlen

Tel/fax: (045) 5410331 - GSM: (06) 22453910

E-mail: loosbroekerhaus@hotmail.com

www.loosbroekerhaus.nl

VAN DE MAURITSHOEK

A.F. Koers, Jokweg 60, 8394 VN De Hoeve

Tel:  (0031)(0)561-433057

Fax:  (0031)(0)561-433498

GSM:  (0031)(0)6-45077018

Email: info@mauritshoek.nl

www.mauritshoek.nl

VON NORDSEE STURM

Joost & Annemarie Peschier, 

Schaapbulterweg 35, 9937 TN Meedhuizen

Tel.: (0596) 533772 - GSM: (06) 20429416

www.joostpeschier.nl

VAN DE OSSENSTAL

J. v. Wolferen van Os, 

Kolkstraat 15, - 4714 RT Sprundel

Tel.: (0165) 389048 - GSM: (06) 29501608

E-mail: jokewos@hotmail.com - www.hozwal.com

VON SPITZBUBEZWINGER

Gebruikshondenkennel “von Spitzbubezwinger”

Fokker van Duitse herdershonden over africhtingslijnen. 

Maria Bruynseels. Beheerder: Bavo Piron, 

Bevelsesteenweg 53, B-2270 Herenthout (België)

Tel.: (014) 513894 - Fax: (014) 700351

E-mail: Spitzbube@pandora.be 

www.spitzbubezwinger.be

VAN DE TEMPELHOEVE

A. Phoelich, 

Reekstraat 16, 6641 KK Beuningen

Tel.: (024) 6773284 - GSM: (06) 49925687

E-mail: a.w.h.phoelich@kpnplanet.nl

www.tempelhoeve.nl

VAN DE ZEELBERG

Ger Evers, 

Parallelweg west 26, 5554 KA Valkenswaard

Tel.: (040) 2042166 - GSM: (06) 18302264

E-mail: gjwevers@orange.nl - www.vandezeelberg.nl

VAN HET ZUIDPARK

Mar v.d. Heuvel,

Druivenstraat 59, 2671 SE Naaldwijk

Tel.: (0174) 622831 - GSM: (06) 22311427

E-mail: mar@vanhetzuidpark.nl 

www.vanhetzuidpark.nl

VAN ZUNDERLAND

I. H. v. Welie, 

Broekergouw 6A, 1027 AH Zunderdorp

Tel.: (020) 6321926 - GSM: (06) 22154350

(advertenties worden geplaatst 

tot wederopzegging vóór 1 december)

Kenneladressen
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Colofon
HOOFDBESTUUR V.D.H.

Voorzitter : Marc Dhooge, (0115) 608688

Secretaris : Ben van Swaaij, (010-4219970)

Penningmeester : Hans van Erven, (06) 53396204

Commissaris africhting: Toine Jonkers, (06) 21811531

Commissaris Kynologie: John Lijffi jt, (0172) 618337 

HB lid : Mat Stekhuizen, (06) 53969335

HB lid : Alex Ollebek (06) 10121027

SECRETARIAAT

Secretaris: Ben van Swaaij, Berlagestraat 133, 3067 CB, Rotterdam, 

(010) 4219970, secretariaat@vdh.nl

LEDENADMINISTRATIE

Hans van Erven, Sibeliusstraat 49, 5011 JG Tilburg, (06) 53396204,

erven@vdh.nl (Beëindiging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk)

REDACTIECOMMISSIE

Marian Servaas, Wim Severijnen.

Freelance medewerkers: Andy van Dijk, Netty Prinsen, Tineke Kamp

Mariska van Heijningen, Annette Vahlé, Jan Redder (fotograaf),

Brigitte v. Heeswijk (fotograaf)

Gedelegeerd HB-lid: Alex Ollebek

Redactieadres: Aa of Weerijs 68, 5032 BE Tilburg, (013) 4675225,

Maandblad: redactie@vdh.nl

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@vdh.nl

Uitslagen: uitslagen@vdh.nl

ERELEDEN

A. Meulenbeld, G. in ’t Veen, Mevr. T. Spaas-Ramaekers, 

B. Miggelbrink, C. van der Weide, R. van Eck

Bijzonder lid van verdienste: Marc Dhooge

ADVERTENTIES

Inzenden aan: Marian Servaas, Zuiderdiep 190, 7876 AK Valthermond,

Tel. (0599) 638845, e-mail servaas@vdh.nl

Info advertentietarieven: Hans van Erven, erven@vdh.nl

BESTELLINGEN

Mevr. R. v. Eck-Plooster, 

e-mail: webshop@vdh.nl - www.vdh.nl

PUPINFO

Mevr. T. Spaas-Ramaekers, Kasteelsingel 57, 6001 JC Weert, (0495)  451409, pup@vdh.nl 

Pupinfo, Certifi caten van fokniveau, koopcontract, dek-en geboortemelding 

FGK/CLUBMATCH

Deelnemerslijsten sturen aan deelnemers@vdh.nl

COMMISSIES

CBK (kynologie) secr. Anja Boonemmer, (0591) 362396, cbk@vdh.nl

CBA (africhting), secr. Arie Veltman, (038) 4654930, cba@vdh.nl 

Opleidingen, Hans Kerckhof, (06) 24511237, opleiding@vdh.nl

Behendigheid, secr. Lucy van Duijn-Mons, (026) 4822135, behendigheid@vdh.nl

Jeugdcommissie,  secr. Ingrid Sanders, (06) 15001305, jeugd@vdh.nl

VERTROUWENSARTS

Aanvraag verwijskaart vertrouwensarts:

Mark Scheffer, (06) 55107645, email vertrouwensarts@vdh.nl

VDH-SV CONTRACT DIERENARTSEN

Diergeneeskundig Centrum Nunspeet, Zwolsewegje 16, 8071 RX Nunspeet, (0341) 252353

D.A.P Bodegraven, Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven, (0172) 613798

Kliniek voor gezelschapsdieren de Rashof, Bosscheweg 110, 

5056 KD Berkel-Enschot, (013) 5400215

VDH/Internet

www.duitseherder.nl / / www.vdh.nl

SERVICE DESK

t.a.v. Hans van Erven, antwoordnummer 60679, 5000 WB Tilburg, e-mail: servicedesk@vdh.nl

RAAD VAN BEHEER

(020) 664 44 71, www.raadvanbeheer.nl

CONTACTPERSONEN

Indien u meer wilt weten over uw hond of over het werken met uw hond, kunt u zich wen-

den tot onderstaande adressen:

• Afd. Groningen: N. Nanning, (0598) 392749, groningen@vdh.nl

• Afd. Friesland: Ton van der Heide, (0516) 491664 of (06) 54351239, friesland@vdh.nl

• Afd. Drenthe: A. Leusink-Houwing, (0599) 212798, drenthe@vdh.nl

• Afd. Overijssel: J. Brinks, (0548) 615228, overijssel@vdh.nl

• Afd. Gelderland: E. Stap, (0313) 652664, gelderland@vdh.nl

• Afd. Utrecht: zie Zuid-Holland, utrecht@vdh.nl

• Afd. Noord-Holland: J. Schol, (06) 20019486, noord-holland@vdh.nl

• Afd. Zuid-Holland: Y. Verschoor, (06) 1887329, zuid-holland@vdh.nl

• Afd. Zeeland: J.C. Haak, (0115) 563907, zeeland@vdh.nl

• Afd. Noord-Brabant: J. van Steenis, (0497) 385083 (na 18:00 uur) of 06 12635459, 

noordbrabant@vdh.nl

• Afd. Limburg: W. de Brouwer, (077) 3545411, limburg@vdh.nl

VDH BANKREKENINGEN

Rabobank t.n.v. V.D.H. Tilburg, nr. 36.81.18.800

IBAN nummer RABO: NL56 RABO 0368 11 88 00, BIC Code: RABONL2U

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de redactie en zonder bronvermelding. Advertenties bestuursmededelingen 

en artikelen onder het hoofd ’ingezonden’, worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van 

de redactie. Ingezonden stukken zullen, indien daartoe aanleiding bestaat, zonder opgaaf 

van redenen worden geweigerd. Kopij (niet aangetekend) en advertentieopgaven moeten 

uiterlijk de 23e van de maand voorafgaande aan de maand van plaatsing op het betreffende 

adres aanwezig zijn. Aangeleverde CD’s, diskettes en foto`s worden door de redactie niet 

geretourneerd. 

FOTO VAN DE MAAND

Iedere maand plaatsen we hier een foto die      

van de leden is ingezonden.

Derk Meijer
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Mensen die dagelijks werken met hun hond(en) verlangen: constante 

kwaliteit, weinig ontlasting, mooie vacht en dit allemaal tegen goede 

prijs/kwaliteit verhouding.

Kenmerken van Champ Dogfood:
• Gebruik van lecithine wat zorgt voor goede vertering en glimmende vacht.

• Vezelrijk johannesbrood draagt bij tot altijd vaste ontlasting.

• Aantoonbaar beter herstelvermogen na inspanning.

• Hoge acceptatie (80 % van de honden verkiezen Champ boven een ander).

• Voedselveiligheid dus alles is traceerbaar (een veilige gedachte).

• Geen gebruik van kleur-smaakstoffen.

Verkrijgbaar in handige 10 kg en 20 kg zakken.

De Keuze van
PROFESSIONALS w
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www.champ-europe.com

Champ Dogfood:

Champ-Europe, Fahrenheitstraat 9 

6003 DC Weert, Netherlands

Tel: +31 (0)495 / -457666

Fax: +31 (0)495 / -457660

email: info@champ-europe.com

CHAMP_A4_Dutch.ai   1   23.8.2011   21.47



Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl


