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INTERNATIONAAL
A GI LI TY IS A L HE EL L A N G E E N I N T E R NA T I O NAL E S P O R T .
N A DE " U I T V I N DI N G" I N E NGE L A N D V E R SP R E I D DE H E T Z I C H
NAAR DIVER SE W E ST -E UR OPESE LA NDE N E N VE ROVE R DE
V E R V O L GE N S S T ORM E N DE R H A N D A L L E C O NT I NE NT E N
Was aanvankelijk het Europees Kampioenschap en later het Wereldkampioenschap dé
wedstrijd waarop al die Agility-liefhebbers van verschillende nationaliteiten samenkwamen, tegenwoordig gebeurt dat eigenlijk het hele jaar door op allerhande toernooien.
B uu rla nd e n
Voor de Nederlanders die dichtbij de grens met Duitsland wonen is een uitstapje naar een
Duitse wedstrijd haast de gewoonste zaak van de wereld geworden, evenals dat voor de
Nederlanders in het Zuiden des lands naar België geldt. In toenemende mate verschijnen
echter ook Nederlanders uit andere delen van ons land op de Belgische wedstrijden. Hier
zijn zeer uiteenlopende redenen voor te horen: het is weer eens wat anders, de Belgische
fokker kan de hond in actie zien, het is gezellig, de bekers zijn reusachtig, er zijn meer indoor wedstrijden, je hebt iets te doen in een vrij weekend, een jonge hond kan gestart worden zonder teveel bekende "pottenkijkers", etc.
Gol d en Sp ur (Belgi ë)
De Golden Spur is een Belgische teamwedstrijd die elk jaar zeer populair is onder de Nederlanders. Vaak gaat een Nederlands team ook nog eens met de hoofdprijs aan de haal. In
vroeger tijden viel deze eer meerdere malen KC Uden te beurt. Vervolgens bleek de Nederlandse trainingsgroep ATC jaren achtereen oppermachtig en dit jaar (2002) veroverde trainingsgroep FAST uit Strijbeek de eerste plaats.
Va ka nt i e
Ook steeds meer in opmars zijn de wedstrijden op vakantie. Met name in de zomer
trekken steeds meer Nederlandse Agilityfans er voor een vakantie tussenuit met caravan, tent of camper en schrijven dan
meteen in voor een wedstrijd vlakbij de
vakantiebestemming. Zo werden wedstrijden in o.a. Frankrijk, Finland, Polen en
Slovenië door Nederlanders aangedaan.
Daarnaast lijken specifiek Agility gerichte
vakanties in populariteit te stijgen. Ging
een zestal jaar geleden een groep van nog
geen tien fanaten naar Zwitserland op trainingskamp inclusief wedstrijd, dit jaar vertrokken
bijna dertig Nederlandse deelnemers op vakantie naar Ipswich in Engeland om deel te nemen aan Dogs In Need. Dit is een charitatief evenement, waarbij vijf dagen wedstrijden gelopen worden in elf (!) ringen. Verder organiseren verenigingen trainingskampen, waarbij
buitenlandse trainers uitgenodigd worden en soms ook deelnemers. Zo heeft trainingsgroep
“Trust” een uitwisselingsprogramma met de Franse vereniging Wittes, waarbij de clubs elkaar over en weer bezoeken voor trainingen en wedstrijden.
To e r nooi e n
Het WK is altijd weer een hoogtepunt voor internationale Agility-contacten. Het WK van
de FCI heeft echter veel concurrentie gekregen van andere kampioenschappen, zodat het
voor nieuwkomers in de sport heel onduidelijk kan zijn wat nu precies wat is. Om wat duidelijkheid te scheppen volgt hierna een opsomming van de bekendste toernooien met beknopte uitleg. Deze opsomming is ongetwijfeld onvolledig, aangezien de internationale
Agility-evenementen als paddestoelen uit de grond lijken te schieten.
W orld C h ampio n ship Agil ity
Dit is het officiële Wereldkampioenschap dat door de FCI georganiseerd wordt in het eerste
weekend van oktober. Aan dit kampioenschap nemen de meeste landen deel, waarbij elk
land eigen criteria hanteert voor de samenstelling van het nationale team. In Nederland
worden deze criteria opgesteld door de KNK Cynophilia. Tot op heden is het niveau op dit
internationale kampioenschap het hoogst te noemen.
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IM CA
Als tegenhanger van het WK van de FCI waar slechts rashonden aan deel mogen nemen, is
het IMCA gestart als WK voor rasloze honden. Met de wijze spreuk "de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet" ongetwijfeld in het achterhoofd, is dit WK vanaf 2002 ook open gesteld voor rashonden. Met name Oost-Europese landen nemen deel aan dit toernooi. In een
aantal West-Europese landen dreigen de overkoepelende kynologische organisaties met
sancties bij deelname aan IMCA, waardoor uit deze landen geen teams durven in te schrijven. In Nederland gaat het er in dit opzicht gelukkig een stuk minder krampachtig aan toe,
zodat er ook een Nederlands team aan de start verschijnen kan. Zowel deelnemers uit het
Cynophilia- als uit het FHN-wedstrijdcircuit kunnen meedingen naar de teamplaatsen.
Pa rAgil ity
Aan de IMCA is verder nog de ParAgility gekoppeld, waar gehandicapte handlers het tegen
elkaar opnemen. De Nederlandse deelnemer, Susan Rekveld, is met haar rolstoel en zwarte
Labrador een bekende verschijning op de reguliere wedstrijden en gaat nu proberen internationale roem te vergaren.
A gili ty -W elt -C up
De naam van deze wedstrijd is wat misleidend, het lijkt om nog een wereldkampioenschap
te gaan. Het betreft echter een initiatief van het Duitstalige Agility-magazine Agility-Welt.
Dit magazine organiseert jaarlijks een wedstrijd voor landenteams, waarbij de nadruk altijd
lag op de Duitstalige landen. Steeds meer niet-Duitstalige landen vaardigen echter een team
af, zo ook Nederland. KNK Cynophilia is verantwoordelijk voor de selectie die deel kan
nemen aan de Agility-Welt-Cup.
W orld D og S ho w
Op het Wereldkampioenschap voor tentoonstellingshonden, de World Dog-Show, worden
ook Agility-wedstrijden uitgeschreven. Zo ook dit jaar, toen de World Dog-Show in Amsterdam gehouden werd. Iedere rashond uit de tweede of derde graad (A2, B1, B2 of C) kon
meedingen naar de internationale kampioenschaptitel CACIAg. In combinatie met een voldoende showresultaat geeft deze overwinning recht op de titel "Agility-kampioen". Deelnemers uit diverse landen, maar toch voornamelijk Nederlanders, verschenen aan de start
op het tapijt in de Rai te Amsterdam.
G r a nd Prix
In de USA wordt een groot toernooi georganiseerd onder de naam Grand Prix. In een internationaal tintje aan deze wedstrijd wordt voorzien door teams uit verschillende landen te
inviteren. Vorig jaar verscheen een Nederlands team aan de start, dat geselecteerd was op
basis van de prestaties op het Nederlands Kampioenschap. Om financiële redenen zullen dit
jaar geen Nederlanders in de USA aan de start verschijnen.
F ri ski es C up
Dit jaar is voor de tweede maal in Polen een toernooi gehouden, gesponsord door Friskies.
Qua opzet is duidelijk gekeken naar het WK van de FCI. Verder worden kosten noch moeite gespaard om een en ander allure te geven. Zo vindt de wedstrijd plaats in een groot stadion en worden bezoekers geworven met reclamevliegtuigjes. De aantrekkingskracht voor
deelnemers moet komen van de prijzen; vorig jaar stevige geldprijzen en dit jaar prijzen als
videocamera's en televisies. Ook hier veel Oost-Europeanen op de deelnemerslijst en dit
jaar één Nederlandse deelnemer.
O l ymp ia
Het hoogtepunt voor veel Britse Agility-liefhebbers is Olympia. Dit toernooi wordt afgewerkt in de pauzes van een enorme paardenshow. Derhalve zitten de immense tribunes vol
toeschouwers, wat een bijzonder tintje aan de wedstrijd geeft. Voor de internationale klasse
worden nationale kampioenen en de wereldkampioen uitgenodigd, wat een hoog niveau
waarborgt.
Glo balise ring
In het zakenleven en de reiswereld is al lang sprake van globalisering, waarbij de kreet "de
wereld is een dorp" veel gehoord wordt. Ook voor Agility lijkt in deze kreet veel waarheid
te schuilen. Door de uitwisseling met trainers en handlers uit andere landen kan het niveau
van de sport verder stijgen en het saamhorige contact met Agility-liefhebbers over de hele
wereld geeft weer een extra tintje aan de hobby. Om met de Franse WK-supporters te spreken: "Tous ensemble!" Bron “Onze Hond” 2002 Tekst: Susan Ophorst ×
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SPELEN IN BELGIË
I N BE L G IË L O O P T ME N GE E N B EH E N DI GHE I D SW ED S TR IJ DE N,
M E N SPE EL T A G IL ITY . SO M S G A AT M E N SP E L E N I N N E DE R L A N D
O F M E N M A G M E E SP E L E N O P H E T W K
Zo besloten wij eens te gaan spelen in Tielt. Aan het einde van de vorige eeuw, in de hoogtijdagen van KC Uden, gingen we met o.a. de gebroeders Mouwen en Frank en Caroline
van Nimwegen wel vaker naar wedstrijden in België. We bezochten o.a. wedstrijden in
Tielt, waar een gratis lunch was, en in Merksem waar Peter Lewis keurde. En natuurlijk de
indoor Golden Spur Throphy. Nadat de competitie in Nederland intensiever was geworden,
gebeurde dat niet meer.
Z ui del ijk er sfeer
Omdat men in België al met de nieuwe indeling, d.w.z. met een mini-, midi- en Largeklasse loopt, leek het me een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken hoe deze indeling
bevalt en hoe een en ander georganiseerd
wordt. Dankzij de mini-interland ken ik wel
veel mini-midi-handlers en hun honden.
De atmosfeer was even ontspannen als in
mijn herinnering (of ligt het aan mij omdat ik
zomaar meespeel?). Niet eens zo heel ver
weg lijkt een Belgische wedstrijd toch heel
anders van atmosfeer. Ja, het is toch zuidelijker, de taal is anders, men schudt elkaar bij
aankomst de handen. De gratis lunch bestaat
dan niet meer, maar we kunnen wel een
broodje met zwarte pens kopen.
Carl de Rouck (B)
als “keurder”
op de achtergrond

De Belgische ”keurders”
Michel Liekens en
Anja Diels
zijn meer dans eens
te gast in
Nederland

Er werd in twee ringen gelopen en gelukkig konden we onze tent comfortabel bij de ring
kwijt. Jammer genoeg was er geen catalogus. Sinds kort is een catalogus niet meer verplicht. Ik heb me laten vertellen dat St. Hubert een bedrag van 52 franc per deelnemer
vraagt. Omdat het inschrijfgeld maar 350 fr. bedraagt, is er geen geld voor een catalogus.
Zelf vind ik dit erg spijtig.
H et B elgi s che s el e ctie sy st eem
De wedstrijd in Tielt was de eerste selectiewedstrijd voor het WK in 2002!
Er worden vijftien wedstrijden gelopen waarvan de tien beste resultaten tellen. Een extra
spannend element zit in het feit dat de resultaten van het Vast-parcours en de Jumping aan
elkaar gekoppeld zijn, d.w.z. de tien beste wedstrijddagen tellen. Per klas krijgen alleen de tien beste combinaties punten. Voor het Vast-parcours hanteert men
hetzelfde logaritmische systeem zoals bij ons bij de Cklein: 20-16-13 etc. Bij de Jumping hanteert men het lineaire systeem 10-9-8 etc.
De 241 (240 Belgische en 1 Nederlandse) deelnemers
waren verdeeld over 2 ringen. Ondanks het feit dat het
een selectiewedstrijd betrof, was het een wedstrijd voor
alle klassen en alle groottes. Wilfried Claes keurde de
2e graad en Jef van Eester en Theo van Litsenburg 1ste
en 3e graad in dezelfde ring. Ik vond dat wel leuk, omdat je dan ook honden uit de 1ste graad kunt zien lopen.
Ik zag diverse heel goede combinaties. Vlotte wissels,
beheersing op de raakvlakken en diverse oplossingen
van moeilijke opstellingen, veel goede Belgen (honden
zowel als handlers en wissels). Ik zag o.a. Sally
Andrews met haar jonge hond Chase weer even mooi
en duidelijk handlen. In een glimp zag ik Carl de Rouck
met zijn zeer enthousiaste Tervurenaar Xandocan, een
kleinzoon van Kay (?).
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Op de camping in het
Belgische Aarschot
voorafgaande aan de
wedstrijd is het meer dan
eens meer dan gezellig
weten Josephine van Rijt
en Annemiek Nooteboom

V a st -pa r c o u r s
Er stonden een Vast-parcours, een Jumping en een open-Jumping op het programma. Het
Vast-parcours 3e graad (42 maxi=s, 12 midi's en 8 mini's) werd gekeurd door Jef van Eester
daarbij geassisteerd door een tweede keurmeester. Het was een ogenschijnlijk niet zo moeilijk parcours met raakvlakken waarbij volop snelheid gemaakt kon worden (waardoor menigeen zich liet verleiden) en sprongen die net iets uit lijn stonden (waardoor veel latten
werden aangetikt). Het viel me op dat er voor diverse oplossingen gekozen werd. Jammer
genoeg ken ik maar weinig handlers meer van de Large-honden. Guy Blancke zag ik o.a.
mooi ruim naast zijn Groenendaler werken, maar helaas wist hij het rondje niet foutloos
rond te komen. Hier liepen heel goed Luc Jansen met Skippy en Ronald Vlemincx met Ulco. Bij de midi's kun je zien dat er met de nieuwe indeling weinig veranderd is, d.w.z. de
Medium-honden blijven lopen op parcoursen voor Large-honden. Ides van Heghe liep als
vanouds een heel mooi doordacht rondje en werd met zijn Prince eerste. Bij de mini's werd
Katrijn de Corte met Caesar eerste.
J um pi ng
De Jumping werd gekeurd door
Theo van Litsenburg. Er was
voor de 3e graad een zeer ingeW.I.Kkelde Jumping neergezet waarbij elke wending, draai
en getrainde bocht gepraktiseerd kon worden. Alle handlerstechnieken moesten uit de
kast gehaald worden om de
hond mooi in lijn en op snelheid
rond te kunnen sturen. Ook hier
gaf Sally Andrews met Udinedaley weer een staaltje van
mooi- en kundig handlen weg.
Ze werd dan ook eerste. Er waren heel veel goede handlers
met zeer snelle honden, veel
snelle atletische Tervuerenaars
en natuurlijk Borders Collies.
Bij de midi's liepen Jean Pierre Verbesselt en zijn Kitana een prachtig parcours. Mooi om te
zien hoe die twee op elkaar afgestemd zijn, hoe Kitana op snelheid kan blijven, zonder
moeite afstanden en bochten overbrugt. Hij werd dan ook eerste. “Ja, ik ben wel koning van
de Jumping vandaag, was ik ook maar de keizer van het Vast-parcours.” Bij de Jumping
mini's won Katrijn met Caesar.

Jozef van Eester
”keurder”uit België
beziet geconcentreerd
het raakvlak
van de hond Shifra met
Bep van Tatenhove

So ep elt jes
Het lopen in de Small-, Medium- en Large-klasse verliep
heel soepeltjes. Men begon met de Large, gevolgd door
Medium en Small. Bij de Medium-klasse is er eigenlijk
weinig veranderd. De sprongen staan wat hoger, maar verder zijn er nog weinig 40+ honden bijgekomen. Van slechts
één hond heb ik gehoord dat hij gedurende langere tijd last
had van het verhogen van de sprongen met 5 centimeter.
De Small-klasse is er één van verrassingen. Ineens verschijnen er minder bekende rassen op het veld. Het zijn vnl.
de wat zwaardere rassen met korte pootjes, West Highland
White Terriër, Basset e.d. Of er met de nieuwe indeling
veel verschil in belangstelling is gekomen, valt te bezien.
Toen ik stond te kijken hoe de laatste Large-hond finishte
en de sprongen lager gezet gingen worden voor de midi's,
zei mijn buurman-publiek: “Kom het is gedaan” en trok
samen met veel andere toeschouwers weg.
De open-Jumping van Jef voor de Medium-, Small- en Veteranen-klasse was een aardig racerondje met wat gedraai om de tunnel en de daarbij horende valkuilen. Hier won een veteraan, bij de mini's weer Katrijn. De prijsuitreiking was noodgedwongen erg druk. Volgens
de traditie van het land worden de rashondenlogboeken/werkboekjes pas na de prijsuitreiking uitgedeeld. Met een anderhalve liter fles Wisniowka en een pakje Smackos verlieten
we om 19.30 België na een zeer leerzame en plezante dag. Adèle Werners ×
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AGILITY-WELT-CUP 2003
WEER EEN WERELDKAMPIOENSCHAP?
N E E , DE A GI L ITY - W E L T -C UP IS EE N I N TER NATI O N AA L
T OER NO O I VA N H ET D UI T STA LI GE T IJ D SC HR IF T AG I L ITY -W E L T .
D E SAL N I E T T E M I N E E N B IJ Z ON D E R E W E D S T R I J D
M ET EE N ST E RK DEEL NEM ERSVE L D
Het blad Agility-Welt heeft Duitstalige Agility-liefhebbers als doelgroep. Vijf jaar geleden
(1997) werd voor het eerst een toernooi georganiseerd voor landenteams, waar dan ook met
name Duitstalige landen op af kwamen. In de loop der jaren bleek echter ook het niet Duitstalige deel van Europa behoefte te hebben aan nog een internationaal toernooi, zodat ook
teams uit Nederland (sinds 2001), België, Finland, Slovenië, Hongarije, Groot-Brittannië en
Israël aan de start verschenen.
S e l ec t i e
Ieder land heeft zijn eigen wijze om een team de selecteren voor de Agility-Welt-Cup. Dit
varieert van "wie wil er naar Duitsland?" tot een vrij uitgebreid systeem, zoals in Nederland. In Nederland werden de gecombineerde uitslagen van twee onderdelen op drie wedstrijden geteld. Zowel combinaties uit de B1 als B2 en C konden zich plaatsen voor het
toernooi en dat leverde het volgende team op:
La rg e
Bianca van Gastel met Diestro (C)
Rob Peen met Twister (C)
Tina ten Brink met Daisy (C)
Rick Molenkamp met Max (C)
Anja Smit met Djo (C)
Cathy McDonald met Gayle (C)
Theo Panen met Tisem (B2)
Hilde Engels met Sietze (B2)
Ruud Peschier met Nike (B2)
Ylona Schardam met Shela (B1)
Werner Rosseau met Xyno (B1)

Medi u m
Arie van der Waal met Ilva (C)
Sharon Broeders met Filan (C)
Diana van Bree met Kinkajou (C)
Tineke Duurland met Tirza (C)
Marijke Bullens met Rover (B1)
Marjolein Stramrood met DeeDee (B1)
Small
Henk Postma met Lola (C)
Floor Goddijn met Bommeltje (C)
Ietje Postma met Famke (B1)

Zat e rdag
Op zaterdag 2 augustus stond een open wedstrijd op het programma. Hiervoor had,
naast het geselecteerde team, ook een flink aantal partners, reisgenoten en
supporters ingeschreven. In de verschillende klassen was Nederland dan ook goed
vertegenwoordigd, zowel in aantal als in prestatie. Ondanks de bijzonder hoge temperatuur
liepen de Nederlandse honden een flink aantal prijzen bij elkaar. Tijdens de prijsuitreiking
werd dit duidelijk zichtbaar door de Nederlandse vlag, die bij iedere Nederlandse overwinning prominent in beeld gebracht werd door Rick Molenkamp. Op zaterdagavond was er
een gezamenlijke avondmaaltijd, waarbij volop gelegenheid was om de ervaringen van die
dag en de kansen voor zondag te bespreken, zowel met landgenoten als met de deelnemers
uit andere landen. Juist die internationale contacten maken dit toernooi bijzonder.
Zo ndag
Op zondag 3 augustus traden de teams aan voor de Agility-Welt-Cup-finale, welke geopend
werd met een vlaggenparade van de deelnemende landen. Op een Vast-parcours en een
Jumping streden vervolgens de deelnemers uit elf landen om de individuele- en teamprijzen. En die prijzen logen er niet om: enorme bokalen en Agility-toestellen.
D e N e d e r l a n d er s
De keurmeesters Sabine Mac Nelly uit Duitsland en Fernand Eiffes uit Luxemburg stonden
garant voor uitdagende parcoursen, die de deelnemers al bij het verkennen veel hoofdbrekens kostten. Desondanks was het zeer goed mogelijk deze parcoursen vloeiend af te leggen, wat de winnaars ten volle bewezen. De Nederlandse deelnemers gingen na de succesvolle zaterdag vol vertrouwen de finale in. De ervaringen van 2002 speelden daarbij ook
mee. Toen eindigde Bianca van Gastel in de categorie Large met haar honden Diestro en
Buster op de eerste en derde plaats en wist Floor Goddijn met Bommeltje de overwinning
in de categorie Small naar zich toe te trekken. De concurrentie was echter eveneens zeer
sterk. Veel WK-deelnemers verschenen ook op dit toernooi voor hun land aan de start.
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Small
Na een succesvolle zaterdag wist Henk Postma deze prestaties op zondag helaas niet te herhalen. Ietje Postma lukte dit beter, waardoor zij met de nog heel jonge Famke op een eervolle negende plaats belandde. Floor Goddijn liep twee mooie foutloze parcoursen, waardoor zij de Zwitserse Sandra Ulmer met het Poedeltje Kir Royal voorbleef. Helaas moest zij
haar meerdere erkennen in de Nederlands gefokte Sheltie Dream from Marmorea's Shelter
van de Zwitserse Cornelia Schmid. Deze combinatie wist op het WK 2002 in Dortmund al
een derde plaats te veroveren.
M edi u m
De Nederlandse combinaties in de categorie Medium hadden het qua snelheid moeilijk tegen de buitenlandse concurrentie. De snelste hond van het team, Filan, wist de parcoursen
helaas niet foutloos te volbrengen. Arie van der Waal wist echter op het Vast-parcours zijn
Ilva naar een vierde plaats te handelen.
Op de Jumping deed Arie een dappere poging op een podiumplaats in het eindklassement,
die helaas strandde in een diskwalificatie. De Zwitserse deelnemers gooiden ook hier hoge
ogen, want zij eindigden op de tweede en derde plaats. De overwinning ging echter naar de
Belgische Ivo Tielens met zijn Sheltie Marrit's Home Yipke. Deze combinatie is zo goed op
elkaar ingespeeld dat zij ongetwijfeld ook een goede prestatie neer kunnen zetten op het
WK, waarvoor zij zich eveneens geplaatst hebben.

Bianca van Gastel

La rg e
Op zaterdag bleek de Duitse Lisa Germann met haar Border Collie Biene oppermachtig.
Deze hond combineert een indrukwekkende snelheid met opvallend veel lenigheid, terwijl
de handler op rustige wijze
het overzicht behoudt. Op
zondag herhaalden zij hun
prestatie echter niet, met
een diskwalificatie op het
Vast-parcours en een fout
op de Jumping waren hun
kansen verkeken. Bianca
van Gastel wist haar goede
prestaties van de zaterdag
met Diestro wel te herhalen.
Met twee foutloze- en snelle
parcoursen prolongeerde zij
haar eerste plaats van 2002.
Dat zij dit moest bekopen
met een nat pak in de waterput, dankzij teamgenoten
Ruud Peschier en Rick Molenkamp, nam zij graag
voor lief. Ook de tweede plaats was reden voor een oranjefeestje. Deze werd behaald door
Cathy McDonald met Gayle, een nestzus van Diestro. Op de derde plaats eindigde de
Luxemburgse André Mauer met zijn Border Collie Orphee vom Fohlenhof.
T ea m
Gezien de prachtige prestaties van de Nederlandse deelnemers valt te verwachten dat Nederland dus ook hoog op het teamschavot zou komen te staan. Voor het team moest de
teamleider echter zaterdagavond doorgeven van welke vijf combinaties de resultaten mee
zouden tellen voor de "Mannschaft". Op basis van de ervaringen tijdens de competitie,
maar ook tijdens de wedstrijd van zaterdag, werd gekozen voor Bianca van Gastel, Rob
Peen, Tina ten Brink, Henk Postma en Floor Goddijn. Allen combinaties die bewezen hebben vlotte en foutloze resultaten te kunnen neerzetten. Helaas pakte dat tijdens de finale iets
anders uit. De prestaties van Bianca van Gastel en Floor Goddijn waren niet voldoende om
het team naar een hogere plaats te tillen dan de vijfde. Ook het individueel succesvolle
Zwitserland had verkeerd gegokt: zij eindigden op de vierde plaats. Derde werd het team uit
Oostenrijk. Op de tweede plaats eindigde België, terwijl de overwinning toekwam aan
Luxemburg. De wedstrijd werd gehouden op de indrukwekkende locatie van Hundesportzentrum Emmendingen, in het Zuiden van Duitsland. Voor de meeste Nederlandse deelnemers toch een reistijd van een uur of zeven. Dat deze reistijd zeker de moeite waard was is
te wijten aan de prachtige resultaten, het verkoelende beekje, de overheerlijke Kuchen en de
gezellige en sportieve sfeer. Bron: “Onze Hond”. Tekst: Susan Ophorst ×
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AGILITY-WELT
"Agility-Welt " organizes since 1997 the "Agility-Welt"-Cup and the final takes
place every year. Participating Countries are Germany, Austria, Luxemburg, Switzerland, Belgium (since 1998), Netherlands and Slovenia (since 2001).

UITSLAGEN AGILITY-WELT-CUP
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2002
2003
2004

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1 Small
Marline Simond, CH
Sheltie, Blacky
Idès Van Heghe, B
Sheltie, Prince
Ronny Sturzenegger, CH
Schipperke, Apollo
Hans Fried, A
Sheltie, Magdalena
Stefaan De Larue, B
Vashy, Sheltie
Floor Goddijn, NL
Bommeltje
Cornelia Schmid, CH
Sheltie, Dream
Cornelia Schmid, CH
Dream, Sheltie

2 Small
3 Small
Théo Hürlimann, CH
Véronique Weffling, L
Poodle, Froufrou
Poodle, Quax
Alexandra Roth, CH
Véronique Weffling, L
Sheltie, Cindy
Poodle, Quax
Idès Van Heghe, B
Luzia Mathis, CH
Sheltie, Prince
Arco
Cornelia Schmid, CH
Tina Vieli, CH
Sheltie, Dream
Poodle, Haischa
Johanna Stier, D
Ursula Jud, A
T. v.d. Garnicher Eichen, Sheltie
Bentley v.d. Adlersburg
Sep Cadalbert, CH
Hans Fried, A
Bandit
M. First Lady Sheltie
Floor Goddijn, NL
Sandra Ulmer, CH
Bommeltje
Kir Royal
Hans Fried, A, Magdalena the First Inge Eberstaller, A, Queen v.d.
Lady v.d. Sheltiemühle
Villa Silva Mark

1 Medium (since 2002)
Patrick Krier, L,
Zakia of Great Pleasure (Angie)
Ivo Tielens, B,
Marrit's Home Yipke
Alice Werner, CH,
Pit, Sheltie

2 Medium (since 2002)
Luzia Mathis, CH,
Arco
Mirjam Dold, CH,
Cocky
Jurgen Smit, NL,
Ashley

3 Medium (since 2002)
Roger Heinz, L,
Susan's Pride Voltaire (Jerry)
Nicole Gloor, CH,
Flame
Sabrina Hauser, A, Gregor
Vizovicka Vrchovina "Gismo"

1 Large (Standard till 2002)
Marlene Campe, D,
Malinois, Odessa
Marco Mouwen, CH,
Border Collie, Maid
Guy Blancke, B,
Groenendael, Unia
Anton Gerber, CH,
Border Collie, Daphne
Annika Matz, D,
Agility Joy Cassey, Border Collie
Bianca van Gastel, NL,
Diestro
Bianca van Gastel, NL,
Diestro
Jürgen Ketschker, D,
Asim v. Güldenwerth, Tervueren

2 Large (Standard till 2002)
Michèle Perlberger, CH,
Tervueren, Laska
Sigrun Pape, D,
Border Collie, William
Anton Gerber, CH,
Border Collie, Daphne
Yolande Degeling, B,
Kelpie, Babs Uluru
Philip Müller-Schnick, D,
Chap vom Birkenhof, Border Collie
Hinky Nickels, L,
Candy say QUICK v. Gerauer Land
Cathy Mc Donald, NL,
Gayle
Alexander Beitl, D,
Chagall v.d. Zarge, Malinois

3 Large (Standard till 2002)
Irène Kudelski, CH,
Tervueren, Harmonie
Pascal Mauroux, CH,
Tervueren, Harmonie
Pascal Mauroux, CH,
Tervueren, Harmonie
Kathrin Pieper, D,
Mix, Dina
Regula Tschanz, CH,
Chip, Border Collie
Bianca van Gastel, NL,
Buster
André Mauer, L,
Orphée vom Fohlenhof
Guido Frenzer, CH,
Joy, Border Collie
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GOLDEN SPUR TROPHY
OP 1 M AART W ER D IN K ORTR IJK DE ZE SDE INTER NAT IONALE
I N TER CL UB GEH O UDE N . DE ZE WE D STR IJD W ER D BE Z OCH T
D O O R 3 6 6 C OM B I NA T I E S,
DI E 65 V ER E NI G I N GE N U IT BEL G IË , FR AN K RIJK , LU XE MBUR G
E N NE DER LA N D V ER TE GE NW OO R DI G DE N E N B EH OOR T O O K
T O T DE GR O OT S TE VA N E UR OPA

Uitreiking van de
”Golden Spur Trophy”
aan de winnaars
van de KC Uden

Elke vereniging mag een onbeperkt aantal honden inschrijven. De deelnemers lopen individueel een Jumping, Gambling en een Vast-parcours. Per vereniging loopt één team van drie
honden de estafette. De Interclub wordt gewonnen door de club die het beste resultaat behaalt na het samentellen van de drie beste resultaten uit de individuele parcoursen en de
punten behaald in de estafette. De erelijst van de Interclub toont de volgende winnaars van
de afgelopen 5 jaren: 1987 Hondenschool Merksem (B); 1988 CC- DISH (B); 1989 KC
Uden NL); 1990 De Tieltse HV (B); 1991 KC Uden (NL). De club die de wisselbeker
driemaal wint blijft eigenaar van de trofee.
De Gambling
In de Kortrijkse hallen stonden vier ringen opgesteld. In ring 1 werd de Gambling gelopen.
Keurmeesters Wilfried Claes en Jef van Eester hadden een parcours opgesteld waarbij de
deelnemers 40 seconden de tijd kregen zoveel mogelijk punten bijeen te lopen. Daarna ging
het belsignaal en moest zo snel mogelijk de tafel worden bereikt. Er was geen bonus. Wel
lag centraal in het parcours de tunnel. Deze leverde op zich geen punten op, maar de na de
tunnel genomen hindernis werd tweemaal geteld. Aan het eind van de dag bleek Karl de
Rouck met de Tervuerense Herder 'Munchanga', die 400 punten bijeen vergaarde, winnaar
van deze Gambling. De Sheltie 'Nikki' van Adèle Wemers wist bij de kleine honden de
meeste punten (360) te bemachtigen.
De J u mpi ng
Ring 2 werd door de keurmeesters Mariette van Herle en Jean-Claude Bergevin, (F) ingericht als Jumping. Deze werd gekenmerkt door de centraal gelegen 'box'. Bij verkenning
van het parcours werd deze in het algemeen als niet extreem moeilijk geklasseerd. Bij het
lopen van de Jumping echter kwam menige handler tot de conclusie dat het er simpeler uitzag dan het was. Wellicht dat in veel gevallen de spanning ook meetelde. Winnaar van de
Jumping werd uiteindelijk Rudy Wynants (B) met zijn Groenendaeler 'Nero' in de tijd van
28 seconden. Bij de kleine honden was het 'Rakker' van Margaret Verhoeven die met 33 seconden de snelste tijd neerzette.
V a st -pa r c o u r s
In ring 3 ambteerde de Nederlandse keurmeester Loes van den Boogaard. Samen met haar
collega Guy Lenaerts keurde zij het Vast-parcours. Volgens een jaarlijkse traditie maakt
een enorme Golden Spur deel uit van de te nemen hindernissen. Winnaar van het Vastparcours werd de uit Nederland afkomstige Frans de Bok met zijn Sheltie 'Spike'. Hij bleef
hiermee Jan Meir 7/100 van een seconde voor. Bij de kleine honden werd de snelste tijd op
de klokken gebracht door Alex Kimps met zijn Sheltie 'Blach Syzan'.
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E sta fett e
In ring 4 werd de teamestafette gelopen. Aan het eind van de dag bleek het team van Sloeber het door de keurmeesters René Geens en José Misselyn opgestelde parcours het beste te
hebben afgelegd. De wedstrijd wordt in blokken gelopen, wat wil, zeggen dat op ieder moment van de dag alle ringen bezet zijn door verenigingen. Na een blok schuiven alle verenigingen door naar het volgende, door hen te lopen, parcours. Alleen de estafettetijden staan
vast en worden volgens catalogusvolgorde gelopen.

Eén van de typische
toestellen bij de wedstrijd te
Kortrijk
Deze sprong stelt de poort
van de stad voor

Jeanne Willemse
enthousiasmeert het publiek tijdens een WK

S pa n ni ng
Ook dit jaar was er sprake van een spannende
strijd. De KC Uden was bij winst eigenaar van
de huidige trofee. Na het lopen van het eerste
blok tekenden zich de concurrentieposities
reeds af en het had er alle schijn van dat de
strijd dit jaar gestreden zou worden tussen Tielt,
KKK en Uden. Bij alle drie de clubs verliep het
eerste blok prima, zodat de kaarten nog zeker
niet geschud waren. In het tweede blok lieten
zowel KKK als Tielt steken vallen op het Vastparcours, waarbij de eerstgenoemde vereniging
betere uitgangspunten behield. Wanneer KC
Uden zijn laatste blok goed af zou sluiten was
de buit zo goed als zeker binnen. Echter de
spanningen speelden een grote rol mee, zodat
de Jumping behoorlijk slecht werd gelopen. Dit
opende perspectieven voor de uit Turnhout afkomstige KKK, want zij kon in de Gambling de eerste plaats nog zeker stellen. Wat eerder
de Udenaren overkwam gebeurde nu onze Belgische vrienden: door de grote spanning werd
de Gambling verre van goed gelopen.
Tot het ei nd
Tijdens de teruggave van de werkboekjes aan alle deelnemers werd er door de teamcaptains
druk gerekend en het werd duidelijk dat niemand de uitslag met zekerheid kon voorspellen.
Vast stond het feit dat de verschillen klein zouden zijn. Om 18.30 uur kwam dan het verlossende woord. Met slechts acht seconden verschil kon de KC Uden de Golden Spur Trophy
definitief meenemen naar Nederland! De bokaal voor de beste Belgische club krijgt een
plaats in de kantine van de Tieltse Hondenvereniging, die de tweede plaats voor zich opeiste. Bron: “Onze Hond” 1992 Tekst: Frank van Nimwegen ×

Vóór, tijdens of
bijna nah et feit dat
er weer een iets te
vieren viel:
van L naar R
Will Lodder,
Henrie van Steenis
en John Verbrugge

Zonder woorden!
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TEAMWEDSTRIJD W.I.K
DOOR LEO MOUCHART
Op zaterdag 11 en zondag 12 juli werd de tweede internationale teamwedstrijd
georganiseerd door W.I.K te Zaandam. Dit jaar namen 24 teams grote honden,
waarvan twee uit Duitsland, en 12 teams kleine honden deel (totaal 218 honden) en wij konden ons bij aankomst op zaterdagochtend (7.00 uur!) niet geheel aan de indruk onttrekken, dat bijna al deze teams al op vrijdagavond hun
tent c.q. caravan of camper neergezet hadden, want het "kampeerterrein" was
toen al praktisch vol.

De prijzentafel
van W.I.K

Het podium van L naar R
Paul de Jong,
Adrie Diepenbroek
Ruud ten Hoeve
Gert Woudenberg
Carla van Beek
Wilfried Bosch,
Lucie Furer,
Hennie Frans<
Ank Knuvers en
Barend Beijaard

Voor Loes en mij was het de eerste keer in Nederland, dat we zouden meedoen aan zo'n teamwedstrijd. (De Golden Spur in België hadden we al eens
gedaan). Samen met onze trainingsmaatjes van de KC Dordrecht (te weten:
Anzella de Vries, Paul Straver, Arie en Hermien v. d. Waal) hadden we een
team gevormd: "De Shorties". Hermien zorgde tot onze verrassing voor Tshirts en petjes, met daarop een rood-wit-blauw vlaggetje. Daar er met koeienletters "Kaaskop" op deze petjes stond, werd ons team dan ook in de kortste keren omgedoopt tot "De Dordtse Kaaskoppen". Er waren heel leuke namen door de teams verzonnen
zoals: HSL (Hoge Snelheids Lijn), LAT (Leg Alles Terug), De Cuykentjes (uit Cuyk) en
nog vele andere. Zo'n wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen, is ontzettend leuk en de
sfeer ontspannen. Je ziet dan ook eens mensen uit een andere klasse lopen, want op een selectiewedstrijd ga je over het algemeen bij je "eigen" ring gaan en meestal zijn niet alle
klassen aanwezig omdat de meeste wedstrijden over twee dagen zijn verdeeld. Per dag
moest tweemaal een Vast-parcours en éénmaal een Jumping gelopen worden. Tevens was
er de mogelijkheid om individueel aan een spelletje mee te doen. Dit spelletje werd vorig
jaar zowel op zaterdag als op zondag gewonnen door Jan Sprij (tweemaal een opblaasbare
krokodil) en ziedaar, ook dit jaar wist Jan dit te presteren, hetgeen hem ook nu tweemaal
een opblaasbaar beest opleverde. De keurmeesters (Adri v.d. Bosch, Jan-Willem v.d. Plas
en Benny Willemse) hadden mijns inziens heel leuke, niet altijd eenvoudige parcoursen
neergezet en er ontstond in de loop van de zaterdag een spannende, doch zeer sportieve
strijd tussen de teams.
Zaterdagavond was er nog een BBQ die klonk als een klok. Daar wij ons eigen bed verkozen boven het overnachten in de tent misten wij helaas de karaoke, die naar wij de volgende
dag hoorden, zeer geslaagd was. Zondag waren de weergoden ons helaas niet gunstig gezind. Het regende verschrikkelijk en de wind bereikte soms kracht acht. Bij de kleine honden een probleempje, omdat de wip niet altijd kantelde maar terugging, waardoor er nogal
wat honden vanaf sprongen. Wij waren in twee dagen tijd met ons team van de 9e naar een
3e plaats gestegen en hadden dat graag willen behouden maar het laatste rondje leverde helaas een disk op voor één van de teamleden en omdat de concurrent foutloos bleef, zakten
we een plaats. De winnaars bij de grote honden "Agility Dream Springers" (uit Duitsland)
en bij de kleine honden "98-C" gingen met een fantastische hoofdprijs naar huis, te weten:
een behendigheidstoestel (de band). Ondanks het slechte weer of misschien wel dankzij het
weer heb ik (en met mij velen) zeer genoten en veel lol gehad. Dit dankzij een goede organisatie, goed en vriendelijk ringpersoneel evenals een prima kantine met uitstekend, behulpzaam en goed gehumeurd personeel. Organisatie, heel hartelijk dank voor dit fijne
weekend en tot volgend jaar. Ik heb mooi weer besteld. Bron: “Het Contactvlak” 1998 ×
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”WINNER” 1998
NEDERLANDS KAMPIOENEN
BEVESTIGEN TITEL OP DE WINNER
D E W I N NER I S E N B L I J F T DE GR O OT S T E T E N T O O N ST E L L I N G I N
NE DE RLAND E N GENIE T V EEL AA N Z I E N . D E O R GA NI SA T I E D O E T
ER A L LE S A A N OM E E N V ER GEL IJK I N G ME T DE A ANS P REK EN DE
C R UFT S TE K U N NE N M AK E N . OP D E E ER STE DA G VAN D E ZE
W I N NE R W A S DE E R ER I N G H E T D O M E I N V A N DE A G I L I T Y , W A A R
D E C OMBI NA T IE S STR E DE N OM D E C AC AG - T I TEL .
B IJ D E K LEI NE H OND E N WE R D RE GE RE ND N E DE RLA ND S
K A M P I OE NE M O N I Q UE K I ST A LS W I N NA A R GEH U L DI G D
Bij de grote honden schreef Wilco "Obelix" van Tellingen weer een titel bij. De CACAg
werd gelopen over twee Vaste-parcoursen. Als keurmeester was de Duitser Hans-Günther
Hertrich uitgenodigd. Deze zal tijdens de WK in 1999 in Duitsland ook als keurmeester optreden. Zijn eerste parcours was een mooi vloeiend lopend rondje, waarbij met name de insteek naar de palen tijdens het parcours verkennen als grootste moeilijkheid werd erkend.
Tijdens het lopen bleek echter, dat er 21 hindernissen waren opgesteld. Je kon namelijk het
gladde, slecht geplakte tapijt ook als hindernis bestempelen.
De grote honden beten de spits af, en zetten meteen de toon voor een waar Agilityspektakel. Als nummer twee ging Monique Bos met de Sheltie Darco van start. Met name
de Shelties lijken gemaakt voor dit soort wedstrijden. Lichtvoetig ging Darco door de ring
en zette de klok al stil na 42.79 seconden. Bij een SPT van 52 dus een goede prestatie. Helaas kon Monique niet lang genieten van de eerste plaats. Wilco had namelijk startnummer
vijf. Dat deze combinatie een pracht jaar doormaakt is iedereen wel duidelijk, en Wilco was
vast besloten dat nu weer eens te bevestigen. Op zijn eigen bekende wijze loodste hij Flash
door het parcours, en meer dan 34.63 sec. had deze combinatie niet nodig. Dit was Agility
op hogeschoolniveau.
Zo'n acht nummers later liet
Jacqueline van der Boom
zien, dat ook zij niet voor
niets naar de WK-selectie is
geweest. Met een prachtige
39.21 seconden eiste zij de
derde plaats op. Natuurlijk
waren uiteindelijk alle ogen
gericht op Wilco's "aards rivaal" Henri van Steenis met
Mitch. Ook Mitch is in
vorm dit jaar en de nummer
drie van de WK wilde graag
de
vice-wereld-kampioen
van zijn eerste plaats aflopen. Het werd een "close finish", want ook Henri bleef onder de 35 seconden: 34.97 was zijn eindtijd.
D e t op vij f “ G rote h o nd en” na het ee r st e par co ur s
1e Wilco van Tellingen met Flash, 2e Henri van Steenis met Mitch, 3e Jacqueline van der
Boom met lnouck, 4e Martijn Servaas met Spot, 5e Yvonne Clements met Tjico.
K lei ne ho nden
Na de grote honden was het uiteraard de beurt aan de honden met een schofthoogte < 40
cm, ook wel genoemd de kleine honden. Hier had Monique Kist startnummer twee. Zij liep
met haar Nigel naar een prachtige 39.83 seconden. Deze tijd werd niet meer verbeterd, al
wist Jacco Jacobs met Byoux akelig dicht in de buurt te komen (39.84 sec.). Met WillemAlexander Kelders met Jacky op de derde plaats werd het erepodium voor de eerste ronde
geheel gevuld met Shelties.
D e t op 5 “Kl ei ne ho n den ” n a het ee r st e par cour s
1e Monique Kist met Nigel, 2e Jacco Jacobs met Byoux, 3e Willem-Alexander Kelders met
Jacky, 4e Kitty Bergman met Dido, 5e Lea Verschuren met Talitha.
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Tw eede ro nd e kl ei ne ho nd en
De tweede ronde werd in omgekeerde rangvolgorde gelopen, en er werd met de kleine honden gestart. De grote kanshebbers waren natuurlijk die combinaties die in de eerste ronden
zonder fouten waren gebleven. Van de combinaties die wel een fout hadden opgelopen in
de eerste ronde, had Hilda Schriek de snelste tijd op de klokken gebracht (37.06 sec.). Een
opvallende combinatie bij de kanshebbers werd gevormd door Robert Brouwer met Balou.
Balou is namelijk een Leeuwhondje en een zeldzaamheid op de Nederlandse Agilityvelden. Helaas liep hij in de tweede ronden nogal wat fouten op, zodat hij in het klassement
duikelde. Kitty Bergman liep met Dido tegen een foutje aan en ook zij moest een val in het
klassement accepteren. Met een zevende plaats op dit tweede parcours wist WillemAlexander Kelders zich te handhaven in de top drie.
Jacco Jacobs zette met Byoux de tot dan toe derde tijd op de klokken (41.38 seconden),
Monique Kist startte als laatste. Zij had slechts 0.1 seconde voorsprong op Jacco en moest
dus een top-drie-presetatie neer zetten om de CACAg titel bij te schrijven. Hierover liet zij
maar weinig twijfel. Zonder overdreven risico te nemen stuurde zij Nigel naar een tijd van
39.25 seconden, een tijd die weliswaar 1,5 seconden "langzamer" was dan de tijd van
Blues, maar snel genoeg om de tweede plaats voor zich op te eisen. Hierdoor wist zij zich
verzekerd van de CACAg titel en krijgt het Nederlands kampioenschap iets meer glans.
Tw eede ro nd e gr ot e h ond e n
Hierna was het de beurt aan de grote honden, en maakte iedereen zich op voor de strijd tussen Wilco en Henri. Uiteraard waren er nog andere kapers op de kust. Bep van de Berg met
Fellow, tijdens het eerste rondje nog 22e, had al een fantastische tijd neergezet (34.53 seconden) en ook Wendy Willemse had met Alice een demonstratie gelopen (40.35 seconden). Deze combinaties konden echter de foutlozen uit de eerste ronde niet meer bedreigen.
Aad van Emben wist met de Groenendaeler Tjenka een prima rondje te lopen. Hij liet de
klokken 41.10 afdrukken en maakte duidelijk aanspraak te willen maken op een topnotering. Ook Jacqueline van der Boom deed wat er van haar verwacht kon worden en liep foutloos naar een tijd van 43.40 seconden.
Als een na laatste verscheen Henri van Steenis aan de start. Zoals we inmiddels van hem
gewend zijn, liep hij vol zelfvertrouwen het parcours in, ging nog even door de hurken en
liet toen Mitch starten. Het eerste gedeelte ging fantastisch en zonder fouten. Helaas moest
ook Henri de keurmeester een fout laten aangeven, doordat een contactvlak werd gemist.
Wilco kreeg nu van speaker Herma Jansen te horen, dat hij een tijd moest lopen van 47.70
seconden om de titel te behalen. Even overwoog "Obelix" om in volle vaart tweemaal het
parcours in deze tijd af te leggen, maar al snel werd duidelijk, dat Wilco koos voor de veilige weg. Met een klein beetje handrem werd Flash zeker door het parcours geloodst. Na
37.52 seconden was duidelijk dat Wilco met twee eerste plaatsen de CACAg op zijn naam
schreef. De einduitslagen van groot en klein zijn:

GROTE HONDEN

KLEINE HONDEN

1e en CACAg
Wilco van Tellingen met Flash (Border Collie)
2e Jacqueline van der Boom met lnouck (Tervueren)
3e Aad van den Emben met Tjenka (Groenendaeler)
4e Yvonne Clements met Tjico (Sheltie)
5e Miranda de Jager met Fate (Flatcoated retriever)
6e Wendy Willemse met Alice (Border Collie)

1e en CACAg
Monique Kist met Nigel (Sheltie)
2e Jacco Jacobs met Byoux (Sheltie)
3e Willem-Alexander Kelders met Jacky (Sheltie)
4e Meta Meulenbelt met Bully (Cairn Terriër)

Door de prestaties van alle deelnemers werd de Agility-wedstrijd in de erering wederom
een demonstratie van onze prachtige sport. De mooie parcoursen van de keurmeester werkten hieraan nadrukkelijk mee. Het blijft jammer, dat de kwaliteit
van het tapijt zo'n invloed heeft.
Wel moet me van het hart, dat het tapijt dit jaar wel erg slecht geplakt was. Nicole Veerman, Cindy Willemse en Arie Witte waren
veelvuldig met plakband in de weer om herstelwerkzaamheden te
verrichten. Door hun inspanningen werden de losse eindjes steeds
weer aan elkaar geplakt. De prijsuitreiking was rommelig en stond
helaas niet in verhouding tot de geleverde prestaties.
Bron: “Contactvlak” Tekst: Frank van Nimwegen ×
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MINI-INTERLAND
NEDERLAND-BELGIE
Op zaterdag 25 maart was het dan zo ver. De eerste
MINI-Agility-slag bij Merksem. Dit idee kwam van
Jean Pierre Verbesselt en Susan Ophorst. Én was ook
een beetje om de Mini-Agility te promoten. Voor de
meeste deelnemers de eerste wedstrijd waarbij we onze tent weer konden opzetten. Na dit vaste ritueel,
gingen we ons melden bij het secretariaat waar Jean
Pierre de kaas al stond te raspen (bijnaam voor de Nederlanders DE SNODE KEZEN). Het Nederlandse
team bestond uit 25 honden, waarvan 11 Shelties.

Joke v.d. Molen
met Bunty

We begonnen vol goede moed aan het eerste Vastparcours. Een goed en snel te lopen parcours gebouwd
door keurmeester Michel Liekens. Er werd om en om
gelopen. De Belgen (bijnaam DE DAPPERE
BELGEN) hadden een even startnummer gekregen.
En DE SNODE KEZEN de oneven startnummers.
Door dit startsysteem werd het een spannende wedstrijd. Jammer, na dit parcours was het al heel snel duidelijk dat wij op de volgende parcoursen alles op alles op alles moesten zetten om nog van DE DAPPERE BELGEN te kunnen winnen.
Het tweede parcours was een Jumping van keurmeester Ronald Mouwen. Deze Jumping
liep bij de Nederlanders een stuk beter. Ik kreeg als coach van het Nederlandse team al
weer een beetje hoop. Er waren zes honden geëindigd bij de eerste tien. Dit leverde aardig
wat punten op. De tweede Jumping van keurmeester Michel Liekens had een andere stijl.
De drie andere parcoursen waren echt op kleine honden gebouwd. Na drie onderdelen stonden de Belgen nog steeds Dapper op de eerste plaats. Ik, als coach, ging al denken aan mijn
ontslag (met gouden handdruk).
Voor het laatste Vast-parcours heb ik mijn teamleden bij elkaar geroepen voor een Pep-talk.
We dachten dat we een voordeel zouden hebben op dit parcours omdat daar een tafel in
stond. Ik hoorde namelijk van de Belgische coach dat zij de tafel al een hele tijd niet hadden getraind. Deze laatste ronde zijn we gelijk geëindigd. Maar liepen nog steeds achter
met de punten. Toen volgde de knock-out. Dit was pas echt spannend. Hier waren we de
echte overwinnaars, maar dit was niet voldoende voor de eindoverwinning want die ging
naar DE DAPPERE BELGEN.

Cees van Vliet
met Tessa

Het was een perfect georganiseerde wedstrijd met veel sfeer, gezelligheid en leuke prijzen.
Natuurlijk houd ik als coach de moed er in en gaan we met z’n allen op 21 oktober revanche nemen op Nederlands grondgebied.
Hier volgt de uitslag van 3 beste Nederlandse Shelties:
1. Hilda Schriek Blues 260 pnt.
2. Monique Bos Magic 179 pnt.
3. Monique Kist Nigel 165 pnt
Monique Remmen
Bron: “Het Contactvlak” Tekst: Ron van Straten ×
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GRANDPRIX 2001
EEN REISVERSLAG VAN LEO EN LOES MOUCHART
D e r ei s
Even zag het ernaar uit dat onze trip naar Amerika helemaal niet door zou gaan want door
de gebeurtenissen op 11 september in New York en Washington ging het Amerikaanse
luchtruim dicht. Ook vroegen wij ons af of de behendigheidswedstrijd waaraan Leo met
Lizzy zou deelnemen wel doorging. Maar de wedstrijd, die in Del Mar (Californië, aan de
andere kant van Amerika) gehouden werd, ging door en ook konden wij op 17 september,
zij het met de nodige vertraging door de extra veiligheidsmaatregels op Schiphol, toch naar
Los Angeles vliegen. Lizzy moest in een skykennel in het ruim en wij zaten pas rustig nadat
de stewardess ons verzekerd had dat onze hond echt aan boord was.
Op de heenweg reisden Sjaan en Gerrit Kooy met ons mee (hun Border Collie Ascot ging
met een ander teamlid mee, omdat Sjaan en Gerrit na de Grandprix nog een week met een
camper gingen trekken). De vliegreis zelf duurde al meer dan tien uur en dan nog het in- en
uitchecken, een heel lange tijd voor een hond in een kenneltje zonder uitgelaten te kunnen
worden, maar Lizzy doorstond de reis prima. Eenmaal in Los Angeles aangekomen, zou
daar onze huurauto klaarstaan, maar we hadden er een hard hoofd in of we in deze auto
zouden passen. Om deze reden lieten wij ons dan ook al snel een grotere auto aansmeren
(men had ons daar al voor gewaarschuwd), want ach voor een paar dolars meer per dag?!
Zo reden we dan met een flink soort jeep naar het ongeveer 200 km verderop gelegen Encinitas waar voor ons een hotelkamer gereserveerd was. Aan het eind van de middag arriveerden daar ook Relinde en Ruud Peschier met Border Collie Nike, Nico Habermehl met
Staffordshire Bull Terriër Juultje en Arie Schild met Kooikerhondje Kelly en de hond van
Gerrit. Zij waren via San Diego gekomen en hadden ook een goede reis gehad. ’s Avonds
werden de Nederlanders door de organisatie (USDAA) uitgenodigd voor een etentje bij een
Japans restaurant.

Boven van L naar R
Ton v.d. Laar
Kees Stoel,
Gerrit Kooy
Walter Sontrop
Onder van L naar R
Leo Mouchart,
Arie Schild,
Relinde Peschier
Monique Kist en
Nico Habermehl

E en e e rst e ind r uk
De volgende dag bezochten wij samen San Diego, de op één na grootste stad van Californië. De anderen brachten de dag elders door. Wat opvalt in Amerika is dat het er erg schoon
is (geen papiertje of blikje op straat, zelfs geen hondenhoop) en dat de mensen er bijna allemaal veel te dik zijn, hetgeen met het ongezonde eetpatroon niet zo verwonderlijk is. Ook
wij kregen als ontbijt alleen de keus uit verschillende muffins en donuts. Een broodje gezond zijn we er niet tegengekomen, wel flinke broodjes met grote braadworsten. Alles
groot, ja ook de prijzen. Om even een idee te geven: patatje $ 2,50, kleine cola $ 2,75,
glaasje wijn $ 6,95 (sneller blut dan teut). Teruggekomen bij het hotel bleek dat Relinde
haar rugzak met daarin o.a. haar paspoort en het rijbewijs van Ruud was kwijtgeraakt. Leo
is samen met haar in de auto de plaatsen langsgegaan waar ze geweest was, maar helaas
werd de rugzak niet gevonden. Nog meer ellende diende zich aan, want Kees Stoel en Ton
van der Laar, die via Brussel zouden reizen, konden niet vertrekken omdat hun vlucht afgelast werd. Walter Sontrop, die vanuit Canada was aangekomen, zat daardoor ook in spanning want Kees en Ton zouden zijn Border Collie Ayla meenemen. Gelukkig arriveerden
Kees en Ton alsnog de volgende dag en ook de rugzak van Relinde kwam alsnog boven
water bij McDonald’s, terwijl ze daar toch ook gezocht hadden.
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T ra i ni ng
Op woensdagmiddag kon er door de buitenlandse deelnemers een trainingsrondje gelopen
worden op het wedstrijdterrein. Het geheel zag er indrukwekkend uit hetgeen al begon bij
het immense parkeerterrein. Wij waren dan ook blij met onze VIP-parkeerkaart waarmee
we helemaal vooraan konden staan. Er waren vier ruime ringen omgeven door grote tribunes, die op zondag, de dag van de Grandprix-finale, ook afgeladen vol zouden zitten. De
benching was in een, naast de ringen gelegen, grote hal. Er was ook een mooie VIP-tribune,
waar wij als buitenlanders gebruik van mochten maken, die uitzicht bood op de hoofdring.
Verschill en
Het grootste verschil met onze parcoursen zat hem in de enorme afstanden tussen de verschillende hindernissen. Wij zagen dan ook geen Duitse bochten of doorhalingen. Bij de
sprongen liggen er altijd dubbele latten en deze zijn vierkant i.p.v. rond. Ook een dubbelsprong staat er eigenlijk altijd wel in. Op donderdagochtend vond de openingsceremonie
plaats. Er deden negen landen mee: België, Spanje, Brazilië, Mexico, Canada, Rusland, Japan, Nederland en Amerika. De Hongaarse ploeg kon door de omstandigheden niet komen,
net als een aantal Amerikanen doordat hun vlucht was afgelast en het met de auto veel te
ver was.

Leo Mouchard met
Aika

Iedere morgen werd in het openingswoord stilgestaan bij de tragedie in New York en Washington en werd het Amerikaanse volkslied ten gehore gebracht. Op de eerste dag vonden
de verschillende spelonderdelen plaats waarvoor men had kunnen inschrijven en allemaal
apart betaald moest worden (variërend in prijs van zo’n 11 tot 18 dollar per onderdeel). Zo
was er een timegambling (onze tijdgambling), de power & speed (onze Neuhauser) en de
steeplechase (een Jumping met daarin de schutting, bij een fout werd dan 3 seconden bij de
tijd geteld). Leo had alleen voor de steeplechase ingeschreven in verband met de te verwachten warmte en de leeftijd (11 jaar) van Lizzy. Ze deed het niet slecht, want van de
meer dan 80 honden werd ze (met een foutloos rondje) 22e. In de finale van de steeplechase
is een flinke geldprijs te winnen, maar niemand van de Nederlanders heeft dit in de wacht
kunnen slepen. ’s Avonds was er voor de deelnemers een Mexicaans buffet.
Ee rst e ro nde
Op vrijdag werd dan de eerste ronde van de
Grandprix gehouden en daar werd Lizzy 9e
van de ongeveer 88 deelnemende honden in
haar klas van 16 inch (de andere klassen zijn
12, 22 en 26 inch). Het leverde een mooi
blauw poloshirt op met het logo van de
Grandprix en het was de bedoeling dat je
daarin ook startte in de halve finale op zaterdag. Ook Nico, Arie, Ton en Gerrit, die
met Ascot zelfs een prachtige 10e plaats van
de 147 honden in zijn klas behaalde, kwamen een ronde verder. Als je in die halve finale bij de beste 16 kwam, kreeg je een rood
poloshirt waarin je dan de Grandprix-finale
moest lopen. Maar helaas het rode shirt (en
naar later bleek ook nog een mooie sporttas
en een plaquette) gingen aan Leo’s neus
voorbij want Lizzy schoot de slurf in terwijl dit toestel op dat moment niet genomen moest
worden. Ook Nico en Arie lukte het niet om de finale te bereiken omdat ze tegen een disk
aanliepen en Gerrit wist zich evenmin te plaatsen.
Deelname aan de Grandprix kost 45 dollar en als je een disk oploopt, moet je direct het parcours verlaten. Dus als je hond in de eerste ronde na de tweede hindernis een disk opliep,
was je wel heel snel die 45 dollar kwijt en ging je met lege handen naar huis. Kees Stoel
had echt heel veel pech in de eerste ronde. Ushi zette een prachtig rondje neer, maar liep
langs de laatste hindernis heen. In Nederland zou dit alleen een weigering betekend hebben,
maar in het land waar de computer zowat uitgevonden is, was geen electronische tijdwaarneming, hetgeen betekende dat er bij een tussen twee pionnen denkbeeldig getrokken lijn
met de hand geklokt werd. Ushi liep bij de weigering aan het eind van het parcours door
deze denkbeeldige finishlijn en liep daarmee een disk op. Ook de uitslagen werden met de
hand verwerkt. Even hebben we overwogen om met elkaar te lappen om Wilco en Anita
van Tellingen over te laten komen, maar ja alles was al zo duur.
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Pa s g etro u wd
Intussen was op vrijdagavond Monique Kist gearriveerd die de dag ervoor in Nederland
met Michel getrouwd was. Monique kon later komen omdat zij zich met Sheltie Nigel als
Nederlands kampioen direct voor de finale op zondag geplaatst had. Het bruidspaar werd
bij aankomst onder gezang naar de feestelijk versierde, door ons tot bruidssuite omgedoopte, kamer begeleid waar ze nog een cadeau van het team kregen.
D e h a v e fi nal e
Ook op zaterdag werden er naast de halve finale van de Grandprix nog andere onderdelen
gelopen: Jumping, Gambling en Snooker. Bij de spelonderdelen op de verschillende dagen
vielen Ton en Ruud in de prijzen hetgeen een mooie rozet opleverde. Wij hebben allemaal
onze ogen uitgekeken bij bepaalde rondjes die gelopen werden. Werkelijk ongelooflijk
snelle Borders (waarvan sommige in de 22 inch klas lopen en andere in de 26 inch).
Er bleken zelfs professionele handlers bij te zijn, die niet anders doen dan zo’n tweemaal
per dag een aantal, vooral Border Collies, honden te trainen en deze op wedstrijden voor te
brengen. Ook bij de Shelties liepen professionele handlers. De meest voorkomende rassen
waren net als bij ons de Border Collie en de Sheltie, maar er was ook een groot aantal Staffordshire Bull Terriërs (waarvan er één de finale bij de 16 inch klas zou winnen vóór de als
tweede eindigende Sheltie). Bij de 12 inch veel Corgi’s, Jack Russels en Papillons. In de 22
inch klasse bijna uitsluitend Border Collies en Australian Shepherds (een in Amerika razend populair ras) die hele verschillende prestaties lieten zien, van op het langzame af tot
net zo snel als een Border. In de 26 inch klas veel Australian Shepherds en uiteraard Border
Collies. Daar ook een aantal Belgische herders. In alle klassen een aanzienlijk aantal “All
Americans” oftewel raslozen. In totaal deden zo’n 470 honden mee.
R ui l ha n del
Inmiddels had Loes bij de aanwezige standjes het nodige gekocht aan T-shirts, riempjes,
e.d. en wij waren dan ook bijzonder blij met het aanbod van een Amerikaanse ploeg die
echt van alles bij zich had aan drank en snoepgoed voor mens en hond, aan de buitenlandse
deelnemers om hier vrij van te nemen. Het heeft ons een vermogen gescheeld en ja, daar
kon weer een shirtje voor aangeschaft worden. Onze in Nederland gemaakte shirts met
daarop aan de voorkant een foto van het hele hondenteam of de eigen hond en achterop een
typisch Hollandse prent met molens, tulpen etc. werden alom bewonderd en een aantal is
dan ook in Amerikaanse handen overgegaan, geruild tegen Amerikaanse shirts of bijv. voor
ter plaatse gemaakte actiefoto’s.
Loes Mouchard
en Lizzy

D e f i nal e
Op de laatste dag vonden dan de Grandprix-finales plaats, waaraan voor Nederland Monique Kist met haar Sheltie en Ton van der Laar met zijn Border Collie meededen. Monique
liep een goed rondje en werd daarmee negende. Helaas liep Ton
een disk op. Op de laatste avond gingen wij, net als alle andere
dagen, met z’n allen eten. Ditmaal bij de pizzeria. Nadat Relinde
met iedereen zijn/haar prestaties tijdens het toernooi had doorgenomen, werd ze zelf als teamcaptain in het zonnetje gezet en
kreeg ze een poloshirt met daarop geborduurd “Agility-judge” .
Epi loog
We maakten het niet laat want de groep die via San Diego reisde,
moest al om 5.00 uur op het vliegveld zijn. Zelf reden we op
maandagochtend met Sjaan en Gerrit in de auto naar Los Angeles, waar vandaan zij de campertocht zouden gaan maken. Monique en Michel zouden er met een campertocht een echte huwelijksreis van maken. Wij checkten weer met Lizzy in en dit ging
weer anders dan op de heenreis. Nu kregen we bij het naar binnengaan van het vliegtuig van de stewardess een kopie van het
door onszelf ingevulde en aan de skykennel bevestigde formulier
zodat we daarmee wisten dat ze ook aan boord van het vliegtuig
was. In Amsterdam werd ze, nadat de koffers uitgeladen waren,
op een bagagewagentje gebracht. Hierna moesten we nog even
onze twee andere Shelties van het hondenpension ophalen en we
waren na een reis van zo’n 23 uur weer thuis (mèt jetlag!). Alles
overziend een geweldige ervaring die we niet hadden willen missen! Tekst: Leo en Loes Mouchart ×
461

INTERNATIONAAL SAMEN KOMEN
BEHENDIGHEIDSWEEKEND GEEL-LARUM (BELGIË)
DE NOOR DERW IJKSE HONDENVRIE N DE N (NHV )
O R GA NI SE ER DE N , OND E R LE ID I N G VA N C ARL DE RO U C K ,
O P 1 0 E N 1 1 J U N I E E N B E H E N DI G H E I DSWE E K E N D I N G E E L
Gekozen was voor het Landgoed "Zonnedauw" op een steenworp afstand van Bobbejaanland. Op het terrein kon men met tent of caravan kamperen, of kiezen voor een (meerpersoons) kamer. Deelnemers waren er uit Kroatië, Duitsland, Zwitserland, Finland en natuurlijk uit Nederland en België. Als keurmeesters waren de Belgen Wilfried Claes, Emiel Vervoort en Theo van Litsenborg uitgenodigd. Uit Engeland waren Gwyn Roberts en Rob
Hunter overgekomen om te keuren. Toen we halverwege vorig jaar de uitnodiging kregen
van Carl waren we direct enthousiast voor zo'n weekend. Gezien de datum konden we bijna
rekenen op mooi weer en dus besloten we de tent als kampeergelegenheid te kiezen. Naarmate het jaar vorderde veranderde onze mening en uiteindelijk besloten we een caravan te
huren en daarmee naar België te reizen. Dat bleek een verstandige keuze.
D e r ei s e n de o nt va ng s t
Op vrijdag 9 juni heb ik "onze" sleurhut opgehaald en dat werd meteen een regendoop. De
hele dag regende het behoorlijk en ik mocht meteen oefenen in het rijden met slecht weer.
Op de weg was het behoorlijk druk daar voor veel mensen de vakantie begon. We hadden
met onze kampeerexperts, Jan en Yvonne Bon, bij ons in Oisterwijk afgesproken. Hiervandaan reden we in kleine colonne naar België, vanuit Oisterwijk via Turnhout (maar een
klein stukkie). De regen hield gestaag aan, toch hebben we zonder kleerscheuren Geel bereikt. Wel hebben we een toeristische route langs Bobejaanland gehad, maar dat lag aan onze Belgische collega's. Op een kruising aangekomen waren er namelijk geen bordjes te
zien, dus moesten we gokken links of rechts. Op aanraden van een grote camper met een
Belgische plak, deskundig dus (?), zijn we rechts gegaan. Na enkele kilometers kregen we
de bordjes met "Agility" in het vizier, echter ze wezen de kant op waar we net vandaan
kwamen. Snel keren dus. Met de richtingsbordjes als gids hebben we het landgoed vervolgens snel gevonden.
Ter plekke werden we opgewacht door mensen die ons een prima plekje bezorgden, zodat
we slechts tien meter van de ring en redelijk droog stonden. Bij nadere inspectie bleken de
'vroege vogels' op een weilandje verder op te staan, waar een laagje water van ca. vijf cm.
stond. Onze caravans hebben we parallel neergezet zodat de tent van Ronald en Aukje de
"U-vorm" compleet konden maken. Ook werd onze tent opgezet en ingericht als kennel.
Toen alles naar behoren stond zijn we gaan eten, een prima verzorgde maaltijd. 's Nachts
regende het rustig door en ook die zaterdag hebben we het niet droog gehouden. Voordat
we mochten beginnen werden de campinggasten door Sjef Thijs vergast op een Deens kruidendrankje tegen de zenuwen. Hiertoe ging Sjef in alle vroegte de caravans en tenten langs.
D e e e rst e d ag
Het Vast-parcours werd gekeurd door Gwyn Roberts, die we in Nederland nog kennen van
de handlersdagen. Hij had een moeilijk parcours neergezet waarbij de box menigeen hoofdbrekens bezorgde. Het bleek goed te doen. Geheel in de stijl van de huidige Engelse 'hot
items' werd benadrukt dat "kangaroe-zakjes" in de ring verboden zijn. De teamwedstrijd,
centraal in het hele evenement, werd gekeurd door Emiel Vervoort. Ook hier kregen we een
vlot te lopen parcours voorgeschoteld. Carl de Rouck had iedereen in een team geplaatst,
ook als die zich niet als zodanig had opgegeven. Dat leverde een aantal leuke combinaties
op. Jammer dat een aantal "team leden" er voor koos hun kersverse team in de steek te laten. Theo van Litsenborg mocht zich beide dagen om de Jumping bekommeren. Voor de
eerste dag ontwierp hij een parcours met veel draaien en keren rond een centrale hindernis.
Op zich geen enkel bezwaar, maar hij had daarbij het natste gedeelte van het terrein toegewezen gekregen. Na een halve dag leek zijn Jumping nog het meest op "hindernissen in
chocolade mousse". Hoewel de meeste geleiders glibberend en glijdend rondgingen, hadden
de meeste honden enorm veel lol. Over de twee dagen werd op dit onderdeel een JumpingStar berekend. Nadat de laatste hond gelopen had, konden we ons wat opfrissen om daarna
naar de kantine te gaan. De mensen achter het buffet begrepen dat je flink hongerig wordt
van zo'n dag en schepten royaal op. Na de maaltijd werden de tafels aan de kant geschoven
om plaats te maken voor de dansvloer die bij de disco hoorde. Het duurde lang voor het stil
werd op het landgoed.
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De t we ed e dag
's Zondags werd beter weer voorspeld, niet bloedheet, maar in
ieder geval droog. Kort na het ontwaken kwamen we Sjef
weer tegen die deze dag op pad was met Apfelkorn, volgens
zijn zeggen vanwege "vaderkensdag", maar ik zag ook dames
nippen. Het Vast-parcours deze dag werd opgesteld en gekeurd door Rob Hunter, die er geheel tegen zijn gewoonte in,
geen box in had opgenomen. Hij had gekozen voor een vloeiende, maar beslist niet gemakkelijke opstelling.
Wilfried Claes keurde de teamwedstrijd en Theo van Litsenborg had met zijn Jumping weer plaatsgenomen in de "chocolade mousse". Onder het af en toe schijnend zonnetje genoot
iedereen van deze wedstrijddag, waarvan de teamwedstrijd de
langste tijd nodig had en aldus voor de afsluiting zorgde. Intussen was menige kampeerder al begonnen met inpakken
want het meeste kon "droog" mee naar huis. Toen de laatste
teams zich hadden gemeld, toog iedereen naar de plaats waar
de prijsuitreiking plaatsvond.

Staand van L naar R
Sjuul de Vries en
Ruud Peschier
Zittend
Gerdien Ayles-Averink
met Willow

Staand van L naar R
Zus Sterkens, Guus Scherbijn,
Jan-Willem v.d. Plas,
Theo Panen, Dick Lodder,
Cees Sterkens, Chris,
Riet Baan, Ron van Straten,
Jan van Driel en gehurkt
Jeanne Willemsen,
Hilda Schriek, Ben Willemse
en Anja Smit

D e p rijs uit rei ki ng
Voordat het eremetaal werd verdeeld sprak de Schepen van
Sport en Cultuur van Herentals nog een woordje. Uiteindelijk
verdeelde Carl de Rouck de prijzen. Helaas ontbreken mij de
officiële uitslagen dus kan ik die hier niet noemen. Zeker weet ik dat Yvonne Bon met
Mischa werd gehuldigd als "Royal Canin Jumping Star", en dat is vooral te danken aan "de
truc van Gwyn". Ook het team van Hans Goossens heeft het goed gedaan en dat geldt ook
voor het team waarin Bennie Willemse en Anja Smit acteerden. Na de prijsuitreiking kreeg
iedereen zijn boekje terug met daarbij de nodige hebbedingetjes.
Vanaf 17.30 u was de buurman van Sjef paraat om de verzonken caravans uit de modder te
trekken, en zo werd 'in no time' het hele campingterrein weer ontruimd. Ook wij togen moe
maar voldaan terug naar Nederland. Carl de Rouck kan met zijn team van de N.H.V. terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement. Het enige wat tegen zat was het weer, maar
daar is niets tegen te doen. Gelukkig zijn onze Belgische vrienden vast van plan volgend
jaar weer een dergelijk weekend te organiseren. Voor mij staat vast dat die datum weer in
de agenda gereserveerd zal worden en ik denk dat dat voor velen geldt.
Bron “Het Contactvlak” 1993 Tekst: Frank van Nimwegen ×
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INTERNATIONAAL
JUNIOREN-KAMPIOENSCHAP 2004

Jarno v.d. Bosch
met Rogan

Mijn vader hoorde over een junioren-kampioenschap in Tsjechië en vroeg
aan mij of het me wat leek om er aan mee te doen ik zei natuurlijk: Ja met
plezier! Dus ik had me ingeschreven en op een woensdag vertrokken we
naar Tsjechië , via een overnachting bij vrienden in Duitsland, kwamen op
donderdag aan op een camping waar nog meer landen aanwezig waren,
waaronder: Tsjechië, Hongarije,Slowakije en Duitsland. De volgende dag,
vrijdag, was het de training voor alle landen. Ik moest pas rond kwart over
één en mocht 20 min. trainen met twee honden. Het was in een basketbalhal en er waren twee hallen beschikbaar. In de tweede hal stonden de toestellen omdat daar de tribune stond. Eenmaal klaar met trainen gingen we
even de stad in om eens rond te kijken wat er allemaal te beleven viel.
Maar we konden niet lang in het stadje blijven want we moesten terug
naar de veterinaire keuring. Eenmaal aangekomen was de keuring al voorbij maar ze zeiden dat het geen probleem was en dat ik gewoon mocht lopen. We gingen toen maar terug naar de camping. Eén ding viel me wel
op: het waren bijna allemaal meiden die meededen en maar een paar jongens (niet dat ik dat
erg vond!). Er zijn verschillende klassen voor de junioren, je hebt de “Childrens” klas, dat
is van 8 t/m 14 jaar en de “Juniors” klas dat is van 15 t/m 18 jaar.
De v olge n de dag (z at erdag )
We begonnen met de opening, net zoals die wordt gehouden op het wereldkampioenschap.
Elk land werd opgeroepen. Er waren drie landen met maar één deelnemer, Luxemburg,
Duitsland en Nederland. Daarna werd het eerste parcours opgebouwd voor de Childrensindividual-Jumping. En wat me opviel was dat ik het gewoon leuk vond om naar de Small
te kijken, anders dan in Nederland lopen daar veel meer goede en snelle honden. En er liepen bij de Large twee kleine meisjes van acht jaar en die waren erg goed ,daar stond ik echt
van te kijken. Ik had er echt bewondering voor hoe goed die hun hond handelden! Daarna
was het de Jumping-juniors-individual. Het was een prachtig B1-rondje. Ik liep met Cracker een DK en met Rogan foutloos en een achtste plaats. Want hij, Rogan, gleed nog al
vaak uit, hij had geen goede grip op het tapijt. Het was wel jammer, maar ach ja ik was toch
foutloos en daar was ik best blij mee. Rogan viel op omdat hij zo fanatiek was en ik kreeg
veel positieve reacties van mensen. Als laatste onderdeel hadden we het Agility voor teams.
Ik dacht dat ik niet mee kon doen maar integendeel, ik mocht wel meedoen samen met een
Oostenrijkse en een Duitse deelnemer. Het was weer een lekker parcours maar toch had ik
een paar latjes met allebei de honden! Bij de teamwedstrijd waren er twee landen die bijzonder goed waren, dat waren de Russen en de Tsjechen.
Zo ndag
We begonnen met de team-Jumping. Het was een leuk rondje voor iedereen niet te moeilijk, niet te makkelijk gewoon lekker vloeiend. Het team waar ik in mee liep was op de
Jumping het snelste team! Daarna was het de finale van de Children-individual het was een
spannende finale. Een Russisch meisje van acht jaar stond na de Jumping eerste en derde.
Ze liep met de hond die derde stond foutloos en met de hond die eerste stond liep ze jammer genoeg een DK. Ze lette even niet goed op en weg was haar titel. Maar tot haar troost
was ze nog tweede met de andere hond. Na de finale van Children was het de beurt aan de
Juniors. Ik moest eerst met Cracker lopen en daarna met Rogan. Met Cracker liep ik het
slechtste rondje ooit, ik was moedeloos, daarna moest ik gelijk met Rogan lopen en dat
werd ook een puinhoop. Ik was er gewoon niet bij met mijn hoofd. De winnaar was een
Russisch meisje en ze verdiende het ook; ze was gewoon de beste!! Toen kregen we de
prijsuitreiking en de slotceremonie, die was ook weer precies hetzelfde zoals op het WK,
echt het was perfect geregeld. Alles werd heel officieel gedaan en zelfs ik mocht een prijs
gaan halen omdat ik bij het beste internationale team zat en omdat het de eerste keer was
dat Nederland meedeed aan het WK voor junioren. Ik heb op het kampioenschap veel
vrienden gemaakt waaronder jongens en meiden uit Tsjechië, Rusland, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg. Na de slotceremonie hebben er nog een paar gevraagd of ik
op de foto wou met mijn honden. En heb ik samen met de Luxemburger en Oostenrijkse afgesproken om ergens te gaan eten samen met hun begeleiders(ouders). Als ik er op terug
kijk zou ik het voor geen goud hebben willen missen, het is echt iets speciaals dat je niet
zomaar mee maakt. Het is gewoon super. Ik ga dit jaar zeker weer. Jarno van den Bosch ×
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DOOR INGE DE HEER
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GE H O U DE N I N D E K U ST P L A A T S D E H A A N I N B E L GI Ë

Nummer 150 Kees Stoel
in conclaaf met Caty Both

Vijftien tot twintig buitenlanders die de
laatste jaren met een Belgische Herder aan
het WK-FCI alle rassen hadden meegedaan
waren aanwezig. Dat beloofde wat voor het
niveau, en daarin werden we niet teleurgesteld. Het werd uiteindelijk een kampioenschap met supergoede behendigheid, zowel
wat controle betreft als snelheid. Om te
kijken hoe hoog de snelheid lag op dit
kampioenschap t.o.v. het andere grote ras
in Agility: vergelijkingsmateriaal is Sandrine Corbet met Mechelaar teefje Ores (
roepnaam Notie), zij loopt in Frankrijk bijna elke week tegen wereldkampioen Olivier Adyns met Border Collie Onyx Red.
Regelmatig loopt zij een seconde sneller
dan Olivier. Verder is de dominantie van
kleine en wendbare Mechelaar-teefjes in de top van alle klassementen op dit toernooi opvallend. Op de wat technischere parcoursen zien we meer langharen zich bij de top scharen.
De v oorro nd es
Het WK begon met vier parcoursen als een soort “voorrondes”. Deze vier parcoursen waren
een selectie voor de finaleronde op zondag. Van elk land ging in ieder geval degene met de
minste fouten en de snelste tijd, dus de stabielste combinatie. Want over vier parcoursen
foutloos blijven is niet makkelijk. Van de veertig finaleplaatsen waren er vijftien voor de
stabielste combinatie per land. Bij Nederland waren voor deze ene plek de kanshebbers
Kees Stoel met Munchanga’s Ultra Ushi (1e op de selectiewedstrijd met vier foutloze parcoursen), Inge de Heer met Halusetha’s Rafale Rasja (2e op de selectiewedstrijd met één
fout over vier parcoursen) en Piet Hugen met Xtra vd Cart Hill Village Louis (winnaar
Deurne 2002). Ook Harold van Kesteren met Duchesse Kim Bergers du Rayon, die sneller
is dan Ushi, Rasja en Louis, was als hoogst geplaatste Belg in de competitie een kanshebber
om vier keer foutloos te kunnen rondkomen.
Verder waren er vijfentwintig finaleplaatsen te verdienen door hoog te scoren op een individueel parcours, en daarvoor waren de beste kanshebbers de snelste honden uit het team,
namelijk Piet Tunders met Rowan van Kucuk Asya, Cees Pisuisse met Noah of Dark
Brightness, Michel Groen in ’t Woud met Halusetha’s Elquinta en Sylvia Heijkoop met
Tyboki’s Bento, en ook van Kim kon op dit punt wat verwacht worden.
Na het eerste VP, een niet al te technisch maar ook zeker geen eenvoudig parcours, sloeg de
schrik ons enigszins om het hart. Die ene finaleplaats hadden we al, voorbestemd voor onze
stabielste hond Ushi, maar het niveau van de buitenlandse concurrentie was zo hoog dat het
nog knap moeilijk zou worden om meer finaleplaatsen te bemachtigen. Ook onze Zuiderburen de Belgen werden wat zenuwachtig, zij zagen het ook wat somber in. Diverse landen
hadden echt steengoede en razendsnelle honden, sommige ploegen hadden vijf of zes kanshebbers op de titel in hun ploeg. Je moest op het eerste parcours bij de eerste zes of zeven
zitten voor een individuele uitnodiging voor de finale.
V P 1 do nd er d ag 9 mei 2003 :
1.
Guy Blancke ( België) met Unia (G)
2.
Alexander Beitl ( Duitsland) met Chagall (M)
3.
Andrea Bellachioma ( Italië) met Paloma (M)
4.
Sandrine Corbet ( Frankrijk) met Ores/Notie (M)
5.
Karin Hellriegel ( Duitsland) met Franzi (M)
6.
Joseph Pineda ( Spanje) met Drack (G)
7.
José Linares ( Spanje) met Usa (T)
8.
Christian Faurie ( Frankrijk) met Nossi-Bé (M)
Percentage DK’s: 10%
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28,62
29,90
30,55
31,15
31,24
31,51
31,66
31,82

H el a a s
De toon was gezet, het ging dus ongelofelijk hard, en nog gecontroleerd ook. Qua tijden
kwamen Piet Tunders met Rowan (31,11 en 3 fout) en Harold met Kim (32, 58 en 1 fout)
gelukkig wel in de buurt van een mogelijk finaleticket. Michel met Elquinta liep een prima
rondje en werd op dit parcours de beste Nederlander op plaats 31 met een tijd van 36,12
foutloos. Kees Stoel liep voorzichtig en iets minder snel dan we gewend zijn, hij finishte in
37, 38 foutloos en kwam op plaats 33. Piet Hugen met Louis kwam binnen foutloos in 40,6
op plaats 35. Rasja van Inge de Heer was geweldig in vorm en liep zo hard als ze dit jaar
nog niet had laten zien, helaas was Inge iets minder in vorm en lette op het eind van het
parcours even niet goed op en liet Rasja om een sprong heen lopen. Het terughalen kostte
minimaal 5,5 seconden plus 1 fout, eindtijd 39,16. Na vijfentwintig toernooiseconden geen
zicht meer op de finale, dat is ook de sport. Sylvia met Bento werden helaas gediskt.

Boven staand van L naar R
Patric Tunders,
Kees Stoel,
Cees Pissuisse,
Harold van Kesteren en
Piet Hugen
Gehurkt van L naar R
Caty Both (coach)
Inge de Heer,
Sylvia Heykoop en
Michel Groen in ‘t Woud

Annet van Zantbeek
met Luka

J u mpi ng 1 do nd e rdag 9 mei 2003
Niet te makkelijk, vrij technisch en in principe goed te doen voor alle honden van dit niveau. En weer kwam een aantal kanjers bovendrijven, je zag al enkele zelfde namen als op
het VP.
1.
Sandrine Corbet (Frankrijk) met Ores/Notie (M)
28,95
2.
Sylvie Pilat (Frankrijk) met Nokia (T)
29,22
3.
Andrea Bellachioma (Italië) met Paloma (M)
29,47
4.
Alain Remund (Frankrijk) met Lola (M)
29,85
5.
Guy Blancke (België) met Unia (G)
30,14
6.
Alexander Beitl (Duitsland) met Chagall (M)
30,26
7.
Isabelle De Coninck (Frankrijk) met Nitsch (M)
30,30
Percentage DK’s: 12 %
We hebben allemaal een prima Jumping gelopen, helaas nog geen extra finaleplek verdiend. Qua tijden kwamen Rowan en Bento in de buurt, helaas maakten zij een foutje. Maar
het gaf ons goede moed. Noah had nog iets harder gekund maar draaide een ruime bocht op
een lastig punt, Rasja liep voor haar doen een top Jumping waarin alles klopte en zij ook de
goede slalomsnelheid had, Uschi kreeg iets meer vertrouwen in Kees en liep wat harder,
Louis was iets langzamer dan normaal maar wel foutloos.
Uitslag Nederlanders Jumping:
28. Cees Pisuisse met Noah
31. Inge de Heer met Rasja
38. Kees Stoel met Ushi
43. Piet Hugen met Louis
47. Piet Tunders met Rowan
48. Sylvia Heijkoop met Bento
Harold en Michel werden gediskt.

32,26
32,76
34,15
35,15
29,16
29,30

1 fout
1 fout

V P 2 vrijdag 10 mei 2003
Dit VP was alweer iets moeilijker dan het parcours van
de dag ervoor. Een aantal technische sprong-sessies
waar te ruime bochten gedraaid konden worden, moeilijk geplaatste sprongen na het raakvlak, diverse DKmomenten, twee zeer strenge doch rechtvaardige Belgische keurders die ieder een deel van de raakvlakken in
de gaten hielden. Moeilijkere entree palen ook.
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T u s s e nst a nd
1. Guy Blancke ( België)met Unia (G)
2. Isabelle Deconinck ( Frankrijk) met Nitsch (M)
3. Patrick de Greef ( België) met U2 ( G)
4. Lisa Bowers (USA) met Diva(M)
5. Ikumi Yamaguchi ( Japan) met Oro ( T)
6. Barbara Schenkel ( Zwitserland) met Amber ( M)
7. Alexander Beitl ( Duitsland) met Chagall ( M)
8. Loic Le Floc’h ( Frankrijk) met Onyx ( T)
9. Jitka Novotna ( Tsjechië) met Hazel ( M)
10. Harold van Kesteren ( Nederland) met Kim ( T)
Percentage DK-s: 12 %

32,23
32,43
33,34
33,54
33,61
33,75
34,02
34,33
34,78
34,94

Harold behaalde hier het felbegeerde finaleticket, zoals achteraf
duidelijk werd. Cees liep heel goed, en heeft hier dus net de finale
gemist. Pech. De grenzen om in de finale te komen werden almaar
ruimer naarmate de parcoursen vorderden, ik vermoed dat de teller
op zestien is blijven steken.
Annemarie v.d. Berg
met Gearoid

U it slag ov eri g e N ed erl a nd e rs
17.
Cees Pisuisse met Noah
30.
Kees Stoel met Ushi
37.
Piet Tunders met Rowan
40.
Sylvia Heijkoop met Bento
60.
Inge de Heer met Rasja
62.
Piet Hugen met Louis
70.
Michel Groen in ’t Woud

36,45
39,68
35,19
36,24
40,11
40,69
44,16

1 fout
1 fout
2 fout
2 fout
2 fout

J u mpi ng 2 v rij dag 10 m ei 2003
Selectie voor finale, laatste kansen. In de pauze voor de laatste Jumping kregen de teamleiders te horen dat de reglementen m.b.t. de verdeling van de finaleplaatsen aangepast werden. Omdat steeds vaker dezelfde namen bij de bovenste zeven zaten, werden deze mensen
(die al een individueel ticket behaald hadden) niet meegeteld voor de nieuwe ronde tickets,
waardoor een plek bij de eerste zestien op bepaalde parcoursen achteraf al genoeg was. Elk
systeem heeft zijn voor- en nadelen. Dit systeem beloonde vijftien stabiele en (vrij) snelle
honden en vijfentwintig zeer snelle honden. Voordeel is dat heel veel snelle honden in de
finale te zien zijn. Een nadeel is bijv. dat éénmaal een 16e plaats en driemaal DK een finaleplaats oplevert, en viermaal een 21e plaats niet. Goed voorbeeld van hoe onverwacht dingen kunnen lopen met dit systeem: een van de Belgische favorieten, Karin Marien, die met
haar snelle hond de Nederlanders bijna elke wedstrijd verslaat, had de grootste moeite om
tot de finale door te dringen. Zij was snel, maar steeds net niet snel genoeg, en was niet stabiel genoeg om de beste Belg over 4 rondes te worden. Zij eindigde in de stand na vier
wedstrijden op plaats 49, wist zich via één goed gelopen VP met een 16e plaats als een van
de laatsten te plaatsen voor de finale en legde vervolgens beslag op de vierde plaats in de
eindklassering als beste Belg. Met iets meer pech was zij niet in de finale gekomen, gelukkig voor haar en de Belgen kreeg zij de kans om te laten zien wat
ze kan. De laatste Jumping was een echte “race-Jumping” met
wat middelmatig moeilijke sprongseries en één groot DKmoment. De laatste kans om nog een paar Nederlanders naar de
finale te krijgen. Sylvia met Bento grepen de kans door foutloos
rond te komen, en zij kregen hun finaleplek.
1. Alain Remund (Frankrijk) met Lola ( M)
2. Barbara Schenkel (Zwitserland) met Amber ( M)
3. Sandrine Corbet (Frankrijk) met Ores / Notie (M)
4. Andrea Bellachioma (Italië) met Paloma ( M)
5. Sylvie Pilat (Frankrijk) met Nokia ( T)
6. Jitka Novotna (Tsjechië) met Aktij ( M)
7. Isabelle Deconinck (Frankrijk) met Nitch ( M)
8. Karin Hellriegel (Duitsland) met Franzi (M)
9. Sylvia Heijkoop (Nederland) met Bento ( T)
10. Jesus Cid Basquero (Spanje) met Roy (T)
Percentage DK’s: 20%
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24,53
24,56
24,64
24,66
24,90
25,28
25,52
25,58
25,60
25,87

U i tslag ov er ig e N ed erl a nd e rs
28. Harold van Kesteren met Kim 27,65
40. Kees Stoel met Ushi
29,80
44. Inge de Heer met Rasja
30,86
45. Piet Hugen met Louis
30,99
52. Piet Tunders met Rowan
26,37
Michel en Cees werden gediskt.

1 fout

K l a s se m e n t n a 4 p a r co u r s e n
83 deelnemers. Tijden totaal over 4 parcoursen
09. Kees Stoel met Ushi
141,01
37. Piet Hugen met Louis
147,43 2 fout
39. Inge de Heer met Rasja
142,89 3 fout
44. Piet Tunders met Rowan
121,83 6 fout (3e beste tijd)
54. Harold van Kesteren met Kim 1 DK en 1 fout
55. Cees Pisuisse met Noah
1 DK en 1 fout
61. Sylvia Heijkoop met Bento
1 DK en 2 fout
78. Michel Groen in ’t Woud met Elquinta 2 DK en 3 fout
De hond van Erik Bontan,
Chivas Rigal
zoekt de juiste richting

F i nal edag Teamw ed st rij d
Was voor veel landen een tegenvaller, ook voor ons helaas. Er moest 1 VP gelopen worden,
vier mensen zaten in het team, en de drie beste resultaten telden. Ushi, Bento, Kim en Noah
maakten fouten. Aan de uitslag is te zien, dat Spanje niet het snelste land was, maar wel het
stabielste. De aangegeven tijden zijn de 3 snelste tijden opgeteld met daarachter de fouten.
Snelste teams: Italië, Frankrijk, Zwitserland en België met zeer knappe tijden.
1. Spanje, 110,69, 0,45; 2. Frankrijk, 101,72, 1 fout; 3. Tsjechië,
108,24, 1 fout en 0,13 tijd; 4. Duitsland, 111,96; 1 fout + 0,81 tijd
5. Zwitserland, 102,73, 2 fout; 6. Finland, 108,69, 2 fout; 7. Slovenia, 115,04, 2 fout + 0,4; 8. Italië,100,88, 3 fout; 9. België, 103,79,
3 fout; 10. Denemarken, 113,26, 3 fout + 3,26; 11. Nederland,
115,9, 4 fout + 2,6; 12. Oostenrijk, 133,86, 4 fout + 4,86 en
13. Engeland

Sylvia Heykoop
met Bento

Marianne Vroegop
met Sisco

Fi nal e i ndi vi d ueel
Met drie Nederlanders in de finale gingen we de laatste dag van dit
toernooi in. Veertig combinaties konden meedoen. Het eindklassement van deze dag zou bestaan uit de optelling van Jumping en
VP. Als je op de Jumping niet foutloos rondkomt, kun je de titel
vergeten. De Jumping was het enige echt heel moeilijke parcours
van dit toernooi en richtte meteen een slachting aan onder de favorieten. Door diverse oorzaken. Er zat een gigantisch DK-moment na de drie startsprongen. Daar lag de tunnel zeer
uitnodigend en de honden moesten die op volle snelheid vooral niet nemen. Vier tophonden
werden direct uitgeschakeld: Guy Blancke met Unia, Alain Remund met Lola, Lisa Bowers
met Diva en Jitka Novotna met Aktij. Volgende zeer onverwachte factor was de slurf. Het
“materiaal” speelt op veel toernooien een speciale rol, niet omdat het slecht is, maar doordat de honden er soms vreemd op reageren. Het vaste gedeelte van de slurf bestond uit
twee gekleurde banen en een witte baan in het midden. Diverse honden, vooral Franse en
Italiaanse, die zelfstandig vooruit gestuurd werden om de entree slurf te vinden ( lag in tegengestelde looprichting) dachten dat ze de entree gevonden hadden en knalden vol overtuiging met hun kop tegen het witgeverfde houten gedeelte. Vooral de felsten en de snelsten, dus weer werden enkele toppers onderuitgehaald. Behalve dat dit heel vervelend is
voor de honden, was dit ook de uitschakeling voor een aantal zeer goede en technische
combinaties. Dit soort factoren speelt op elk groot toernooi een rol, denk aan WK Porto
waar veel zeer ervaren honden een zwarte tunnel niet namen, de wip in Porto die door veel
honden als kattenloop werd ingeschat en flyers veroorzaakte en het gladde tapijt op het
WK Dortmund, dat bijna de hoofdrol speelde in bepaalde parcoursen. De entree palen: zoals het hoort op een groot toernooi: ontzettend moeilijk. Beste performance van de Japanse
deelnemer die zijn hond scheef en met volle snelheid tegen de looprichting de palen in
stuurde. Hier sneuvelde o.a. een grote Franse favoriet, Nokia, kampioen van Frankrijk en
als 3e in de finale gekomen. Tenslotte de muur. Op de muur wordt zeker wel getraind, maar
minder dan op gewone sprongen. Het blijft een risico-toestel. Bovendien stond de muur op
een zeer moeilijk punt in het parcours. De honden moesten in een draai naar de muur en
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moesten na de muur weer heel kort draaien. Een aantal toppers, waaronder Isabelle DeConinck met Nitsch, overkwam het: er vloog een blokje uit de muur. Einde verhaal. Ondertussen stegen de kansen voor de Nederlanders. Het was sowieso een echt parcours voor Ushi
en Kim, en ook Bento is heel sterk op Jumpings, waardoor alle Nederlanders erdoor heen
kwamen en Sylvia zelfs in de top-drie stond.
Ui tsla g J umpi ng
1. Sandrine Corbet (Frankrijk) met Notie
2. Jesus Cid Basquero (Spanje) met Roy
3. Sylvia Heijkoop (Nederland) met Bento
4. Ronald Vlemincx (België) met Ulco
5. Barbara Schenkel (Zwitserland) met Amber
6. Carlos Mateos (Spanje) met Viqui
7. Andrea Bellachioma (Italië) met Paloma
8. Christian Faurie (Frankrijk) met Nossi-Be
9. Loic Le Floch (Frankrijk) met Onyx
10. Michele perlberger (Zwitserland) met Laska
11. Jitka Novotna (Tsjechië) met Hazel
12. Harold van Kesteren (Nederland) met Kim
16. Karin Marien (België) met Yoggie
17. Kees Stoel (Nederland) met Ushi
Twanneke Hertzenberg
en Balou

27,24
27,38
27,45
27,83
28,24
28,34
28,37
28,50
28,51
28,73
29,05
29,54
30,61
30,91

H et V a st -parco ur s
Geen echt moeilijk parcours. De start was lastig, door de richting van een serie sprongen
was het moeilijk om goed in positie te komen voor de kattenloop. Een sprong voor de
schutting veroorzaakte onvoorziene weigeringen, de entree palen was zeer pittig doordat de
honden opzij van de entree uitkwamen, en de raakvlakken blijven altijd lastig.
D e g r ote a f v alra ce ko n b egi n ne n
Nummer 17: Eerst Kees. Gaandeweg het toernooi was Kees steeds beter gaan lopen en had
de zenuwen afgeschud. Ushi liep goed en foutloos, nu afwachten hoe hoog ze zouden eindigen. Nummer 16: Karin Marien (België) kwam na matig verlopen voorrondes nu heel
goed uit de voeten en liep foutloos en sneller dan Kees. Nummer 12: Harold had zwaar
pech, hij kwam wat ongelukkig uit voor de wip en stapte iets over de oploop wip of raakte
de wip nog even aan. Fout. Kans weg. Nummer 11: Novotna liet de hond om een sprong
draaien (weigering) en vervolgens was het een DK. Nummer 10: Michele Perlberger hield
het hoofd koel, geen spectaculaire combinatie maar wel foutloos. De spanning begon te
stijgen. Drie kanshebbers tot nu toe foutloos. Welke combinaties konden dit nog meer?
Nummer 9: Loic: 1 raakvlakfout, nummer 8: Christian Faurie: geweldig rondje, foutloos en
snel, nummer 7: Andrea: 1 raakvlakfout, nummer 6: Carlos: 1 raakvlakfout, nummer 5:
Barbara Schenkel: geweldig rondje, foutloos en snel, nummer 4: Ronald: raakvlakfout,
nummer 3: Sylvia: raakvlakfout, nummer 2: Cid: raakvlakfouten, nummer 1: Sandrine: lat
eraf; alle Fransen in tranen, de beste van dit toernooi uitgeschakeld. Spanning en sensatie
zoals gewoonlijk bij een WK. Een zeer terechte en dolgelukkige Zwitserse wereldkampioene Barbara Schenkel met het zeer snelle Mechelaarteefje Amber. Handelt op afstand en
geeft de hond ruimte, prachtig om te zien. Amber is bijna zeven jaar, vader is L’Cosaque
des deux Pottois, moeder is Gaya du Colombophile. Vice-wereldkampioen een eveneens
dolgelukkige Fransman Christian Faurie met Mechelaar-teefje Nossi-Bé. Hij handelt zeer
motiverend, roept hard, beweegt veel en jut zijn hond het hele parcours op. Kortom echt
Frans, mooi om aan het werk te zien op die manier. Nossi-Bé is 5 jaar oud, moeder is Javeline, vader is Ienky des Loups Mutins. Voor Nederland hield Kees Stoel met Ushi de eer
hoog: een zeer eervolle 7e plaats in het eindklassement van de finale. Kees, proficiat, het
was weer de moeite waard om jullie aan het werk te zien. Foutloos moet, hoe dan ook, en
dat was de basis voor deze prestatie. Sylvia met Bento eindigden op een zeer eervolle 17e
plaats en Harold met Kim legden beslag op plaats 20.
U it slag e n f in al e N ed er la nd e rs
7.
Kees Stoel met Ushi, beste Nederlander, proficiat Kees !!!
17.
Sylvia Heijkoop met Bento, proficiat Sylvia !!!
20.
Harold van Kesteren met Kim, proficiat Harold !!!
We kunnen terugkijken op een prachtig toernooi met een zeer hoog niveau in behendigheid.
Alle bestaande verschillende handlingstijlen waren te zien. Gecombineerd met de hoge
snelheden werd prachtige hondensport geboden voor alle toeschouwers.
Tekst: Inge de Heer ×
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