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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
1985 - 1988 

 
VANAF 1985 KENNEN WE HET EERSTE OFFICIËLE 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AGILITY 
ONDER AUSPICIËN VAN DE KNK CYNOPHILIA 

 

1985 KC GOOI- EN EEMLAND 
(OFFICIEUS KAMPIOENSCHAP) 

 
  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Irene Moons (B) Billy Franse Bulldog 
 2e Tonny Borman Iso Schipperke 
 3e Geen uitslag Geen uitslag Geen uitslag 
Grote honden 1e Carla de Groot Jody Rasloos 
 2e Emma v. Lobbenstein Sarah Bearded Collie 
 3e Gerrit Kuik Ranka Rasloos 
Jeugd-klasse klein 1e Christine Prins Dewi  
Jeugd-klasse groot 1e Loes Bijlhout Merinda Tervuerense Herder 
Veteranen klein 1e H. Somers Jasper Hollandse Smous 
 2e Loes v.d. Boogaard Famke Kooikerhondje 
Veteranen groot 1e Loes Bijlhout Vura Tervuerense Herder 
 2e Jannie v. Heuven Tessa Schapendoes 
 3e Chris de Groot Sita Bouvier 

 

1986 KC ROTTERDAM 
(OFFICIEEL KAMPIOENSCHAP) 

 
21 september  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e A. Borman Iso Schipperke 
 2e Stan Diercks (B) Chico Schapendoes 
 3e C. Prins Dewi Rasloos 
Grote honden 1e C.S. Rotsteege Rabba Rasloos 
 2e J. Molenaar Cara Schotse Herder 
 3e Ronald Mouwen Sweep Border Collie 

 

1987 KC GOOI- EN EEMLAND 
 

16 augustus  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e    
 2e    
 3e    
Grote honden 1e Kees de Kok Herta Tervuerense Herder 
 2e Emiel Vervoort (B) Fly Border Collie 
 3e Jozef van Eester (B) Lady Duitse Staande (kort) 

 

1988 KC SCHELDEZOOM 
 

11 september  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Christa Claes (B) Hyunda Shetland Sheepdog 
 2e    
 3e    
Grote honden 1e Arie Witte Boomer Austr. Cattle Dog 
 2e    
 3e    
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EERSTE NK BEHENDIGHEID 1985 
EEN DOORSLAAND SUCCES! 

 
HET ZAG ER IN DE VROEGE OCHTENDUREN VAN DE GROTE DAG 

NOG WAT MISTIG UIT. TOCH ZORGDEN DE WEERGODEN VOOR 
IDEALE SPORTOMSTANDIGHEDEN: NIET TE WARM, NIET TE 

KOUD, DROOG, WEINIG WIND EN MET EEN HEERLIJK ZONNETJE. 
“ONZE HOND” ZAT UITERAARD WEER OP DE VOORSTE RIJ OM U 

VAN DIT EERSTE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAP 
BEHENDIGHEID UITGEBREID VERSLAG TE DOEN 

 
Speel  uw spel  
Maar liefst 96 honden en hun bazen hadden zich ingeschreven voor dit gebeuren, dat plaats-
vond op het terrein van de zestigjarige Kynologenclub Gooi- en Eemland in Hilversum.  

Als keurmeester en dus ook als parcoursontwerper had men 
Roger Farr uit Engeland uitgenodigd, voor velen in deze 
sport al geen onbekende meer. Gebruikmakend van de 
voortreffelijke hindernissen die tot zijn beschikking ston-
den, liet hij de bouwploeg allereerst een parcours klaarzet-
ten voor het 'speel uw spel', waarbij baas en hond dát par-
cours proberen te lopen, dat binnen de vastgestelde tijd de 
meeste punten opleverde. Tactiek was hier het belangrijkste 
wapen: binnen de laatste 5 seconden over een bepaalde hin-
dernis heen zijn betekende maar liefst een verdubbeling van 
het reeds gesprongen aantal punten! Het was voor alle deel-
nemers tevens een goede gelegenheid kennis te maken met 
de diverse obstakels, die er bij deze vereniging in voorraad 
waren. 

 
Internationaal  gebeuren 

Alle bloemetjes werden eerst goed buiten bij de hindernissen gezet toen men in de loop van 
de morgen aan het belangrijkste evenement van de dag begon: het kampioenschap van Ne-
derland. Het was een waarlijk internationaal gebeuren door de aanwezigheid van een be-
langrijke groep Belgen met hun viervoeters. Een ploeg die, dat bleek alras, hoge ogen ging 
gooien. Voor de vijftien beste combinaties bouwde men onder het toeziend oog van de heer 
Farr een finaleparcours op, waarbij bijvoorbeeld een open hindernis zorgde voor een ver-
hoogde moeilijkheidsgraad.  
Spanning en sensatie, zou een Belg dit eerste open kampioenschap in de wacht slepen? Het 
scheelde maar één hindernis; de allerlaatste. De Belgische hond vond het niet nodig deze 
ook nog te springen en schoot er langs op weg naar de finish. Bij de kleine honden stal het 
Belgische Franse bulletje aller harten, wat een enthousiasme en wat een springcapaciteiten. 
 
Estafet te  en vakgenoten 
Opnieuw kwam de bouwploeg het veld op om de hindernisbaan nu in tweeën te splitsen 
voor de estafette-team-race. Aangemoedigd door de kreten van hun teamgenoten probeer-
den alle deelnemers zo snel mogelijk één van de beide identieke parcoursen af te leggen, 
hetgeen hier en daar ook aardig tot vermakelijke problemen leidde als een al te zenuwachti-

ge combinatie de draad even kwijt was en wijs probeerde te wor-
den uit de kreten van zijn teamgenoten!  
 
Tot slot deden op uitnodiging van de keurmeester een aantal 
tweetallen mee voor een nieuw spel: de vakgenoten. Eén hond 
ligt in het vak terwijl zijn maat het parcours feilloos probeert af te 
leggen. Lukt dit niet dan moet er gewisseld worden. Staat de 
hond in het vak door al te veel enthousiasme op, dan weerklinkt 
eveneens het fluitje van de scheidsrechter en vindt er een wisse-
ling plaats. Dat lijkt allemaal vrij simpel, maar begint aanleiding 
te geven tot volkomen krankzinnige taferelen als de bazen door al 
het gerèn behoorlijk achter adem beginnen te komen en de hon-
den steeds doller worden.  
Hoe meer wisselingen, hoe meer pret en slechts enkele combina-
ties slaagden er in binnen de door de keurmeester vastgestelde 
twee minuten het parcours tweemaal zonder fouten af te leggen. 

Gespannen kijken geleider en 
keurmeester of Bouvier  

Sheba van John Bekkenkamp 
wel op de goede manier van 

de schutting af gaat.  
Hij mag namelijk pas na de 

witte streep springen 

Gerrit de Bruin 
met Max 
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Champagne 
Om half zeven kon de wethouder van sportzaken van Hilversum de bekers en medailles, de 
plaketten en vaantjes uitreiken aan de diverse prijswinnaars.  
Roger Farr had bovendien naast prijzen voor een voortreffelijke fles champagne gezorgd, 
die gedronken uit de grootste beker de Nederlandse Kampioene mevrouw C. de Groot uit 
Rotterdam uitstekend smaakte!!!  

 
Alle bazen en alle honden, van Schipperke tot  

St. Bernard, hebben van deze dag genoten.  
 

Jongste deelnemer: het Schapendoesje van Jannie van Heuven. 
Oudste deelnemer: de bijna 11-jarige Kooiker Famke. 
Bron: “Onze Hond” Tekst: Loes van den Bogaard  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Repko, directeur Sportzaken van de gemeente Hilversum, 
reikt de beker uit aan mejuffrouw  

C. de Groot, die met haar hond 'Jody' de  
Nederlands Kampioen 1985 is geworden. 

Deze Franse Bulldog van I. Moons was één van de honden uit 
de groep van de behendigheidsvereniging  

Merksem uit België.  
Hij viel op door zijn enthousiasme en springcapaciteit 

De slalom is vaak een moeilijk onderdeel in het 
parcours, dat veel tijd kan kosten.  

Deze Border Collie lijkt er overigens op dit moment 
geen moeite mee te hebben. 
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DE BEHENDIGSTE HONDEN VAN 1991 
DOOR ARIE WITTE 

 
Afgelopen jaar is de belangstelling voor behendigheidswedstrijden, evenals 
in voorgaande jaren, sterk toegenomen. Was het aantal deelnemers per wed-
strijd in 1990 meestal 160 en bij uitzondering 240, dit jaar werd het grootste 
aantal deelnemers bereikt bij de behendigheids wedstrijd georganiseerd door 
de Kynologen Club Zoys in Soest en wel met een aantal van 320 deelnemers. 
Uit deze cijfers blijkt wel dat de behendigheidssport bij ons een stormachtige 
groei doormaakt! Het Nederlands Kampioenschap Behendigheid 1991 werd 
gekenmerkt door een ouderwets gezellige en sportieve sfeer, waarbij ook de 
'concurrenten' elkaar stonden aan te moedigen. 
 
Twee soorten kampioenen 
In Nederland kennen wij twee soorten behendigheidskampioenen, te weten 
de behendigheidswedstrijdkampioen en de behendigheidskampioen.  
Per wedstrijdseizoen worden 9 wedstrijden aangewezen als zogenaamde 
kwalificatiewedstrijden. Bij deze wedstrijden kunnen de honden, die inge-
schreven mogen worden in de B- en de C-klasse, punten halen voor het wed-
strijdkampioenschap. Aan het eind van het wedstrijdseizoen worden de plaat-
singen van de beste vijf gelopen wedstrijden bij elkaar geteld. Wie over de 
vijf wedstrijden het laagste aantal punten heeft, is wedstrijdkampioen. 
 
Promotie  en degradat ie  

Om mee te mogen doen aan het Nederlands Kampioenschap behendigheid, moet je je we-
ten te plaatsen bij de kwalificatiewedstrijden. Het is namelijk zo, dat de beste 25 grote hon-
den uit de C-klasse, over 5 wedstrijden genomen, en de beste 20 grote honden uit de B-
klasse, uitgenodigd worden om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap. Bij de 
kleine honden geldt dit voor de beste 10 uit de C-klasse en de beste 5 uit de B-klasse. Vanaf 
de datum van het Nederlands Kampioenschap, dit jaar dus 29 september, worden de honden 
uit de B-klasse die mee mogen doen aan het Nederlands Kampioenschap bevorderd naar de 
C-klasse. Dit houdt in dat men verplicht is deze honden het volgend wedstrijdseizoen in de 
C-klasse in te schrijven.  
Voor de slechtste 20 grote en 5 kleine honden uit de C-klasse geldt, dat zij per datum van 
het Nederlands Kampioenschap gedegradeerd worden naar de B-klasse. 
 

Nederlands kampioenschap behendigheid  1991 
Na dit taaie stukje over het reglement dan eindelijk het ver-
slag waar het eigenlijk om gaat. Op zondag 29 september jl. 
werd op het terrein van de Kynologen Vereniging Voorne-
Putten en Omstreken het Nederlands Kampioenschap Be-
hendigheid gehouden. 's Morgens om half tien stonden de 
meeste deelnemers een beetje zenuwachtig en beteuterd naar 
de twee wedstrijdringen te kijken. Zenuwachtig natuurlijk 
door de bij de meeste deelnemers aanwezige spanning. Het 
legt uiteraard toch wel een druk op je om mee te mogen 
strijden naar de titel 'Nederlands Kampioen Behendigheid'. 
De reden voor het beteuterd kijken was denk ik toch wel het 
slechte weer, want het goot van de regen. Maar goed, er 
stonden twee complete parcoursen opgebouwd, waarvan één 
splinternieuwe, met door Cees Sterkens gemaakt hindernis-
sen. Deze hindernissen zijn het vermelden waard: alle spron-
gen werden geflankeerd door bekende stripfiguren, zoals As-
terix, Obelix, Suske en Wiske enzovoort. Een lust voor het 
oog. Op dit laatstgenoemde parcours werd de wedstrijd be-
gonnen met een Jumping. Het parcours was echt als warm-
loopparcours bedoeld. Keurmeester Adri v.d. Bosch had een 
leuk, niet te moeilijk parcours bedacht. Het was een echte 
Jumping, gemaakt op snelheid. De meeste deelnemers heb-
ben dit parcours afgelegd, terwijl het behoorlijk regende. De 
winnaar van de grote honden werd 'Joey' met eigenaar Jules 
de Vries en de wedstrijd van de kleine honden werd gewon-
nen door 'Niki' van Adèle Werners. 

Marja Meijer 
met Laddy 

Jan van der Linde 
met Maggy 
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Het eers te  parcours  
Om elf uur, gelukkig was het gestopt met regenen, ging het dan echt gebeuren. Het eerste 
Vast-parcours van de twee. Dick Lodder had een moeilijk, maar goed te lopen parcours be-
dacht. Er zat een aantal 'valkuilen' in, waarbij de honden een fout toestel konden nemen. Zo 
kwam je op weg naar de wip, de kattenloop tegen. Als je hond de kattenloop opliep, dan 
had je echt pech en werd je gediskwalificeerd wegens het lopen van een fout parcours. Een 
aantal combinaties werd hierop gediskwalificeerd. Eenzelfde soort moeilijkheid werd later 
in het parcours opgenomen. Hier moest je voorbij de tunnel naar de slurf. Ook hier ging een 
aantal deelnemende honden de fout in. Maar toch kwam er een groot aantal deelnemers, 
aangemoedigd door mede deelnemers en belangstellenden, goed doorheen.  
 
De uitslagen van dit eerste Vast-parcours: 
Grote honden: 1e : Rasloze hond 'Joey' van Jules de Vries, 2e : Dobermann 'Silvo' van Ge-
rard Desaunois, 3e : Duitse Staande Hond 'Alexandra' van Frank van Hoesel 
Kleine honden: 1e : Shetland Sheepdog 'Maggie' van Jan v.d. Linde, 2e : Shetland Sheepdog 
'Niki' van Adèle Werners, 3e : Markiesje 'Castor' van Ietje Postma 
 
Het tweede parcours  
Na een korte pauze begon het verkennen van het tweede Vast-parcours. Deze keer was Adri 
v.d. Bosch weer aan de beurt om te keuren. Hij had een parcours bedacht dat qua moeilijk-
heidsgraad gelijk was aan het eerste parcours en dus ook goed te lopen. Toen tijdens het 
parcoursverkennen de standaard parcourstijd bekendgemaakt werd, hoorde ik een aantal 
deelnemers mompelen dat dit wel ruim genomen was en dat de wedstrijd daardoor mogelijk 
niet zo spannend zou zijn. Maar, na een paar deelnemers werden al zulke 'scherpe (foutlo-
ze) tijden' neergezet, dat de deelnemers toch echt wel alles op alles moesten zetten om zo 
snel mogelijk foutloos rond te komen. 
 
Al met al werd het een uiterst spannende wedstrijd. Vooral voor hen die 's morgens goed 
gelopen hadden kwam het er nu op aan ook weer goed te lopen. Het was goed te merken dat 
een aantal deelnemers op het topje van hun zenuwen liep en fouten maakte die zij normaal 
gesproken nooit zouden maken. Wel was het jammer dat bij deze wedstrijd een aantal com-
binaties gediskwalificeerd werd, omdat de honden bij een hoogtesprong, waarvan de mid-
delste stok verwijderd was, tussen de liggers door sprongen en daarna de volgende hinder-
nis namen. Op deze wedstrijd werd dit beschouwd als een weigering en had de hindernis 
opnieuw gedaan moeten worden. Uit het behendigheidsreglement blijkt niet of een fout als 
deze beschouwd moet worden als een weigering of gewoon een springfout is. Het is dus 
heel belangrijk om de keurmeester voor een wedstrijd te vragen hoe hij dit soort fouten zal 
beoordelen, want gediskwalificeerd worden tijdens een wedstrijd wegens een onduidelijk-
heid in het reglement is jammer, maar ook niet nodig. 
 
De uitslagen van dit tweede Vast-parcours:  
Grote honden: 1e : rasloze hond 'Jody' van Carla Woudenberg, 2e : Shetland Sheepdog 
'Lucky' van Frank Maene, 3e : rasloze hond 'Joey' van Jules de Vries 
Kleine honden: 1e : Shetland Sheepdog 'Maggie' van Jan v.d. Linde, 2e : Shetland Sheepdog 
'Laddy' van M. Meijer, 3e : Welsh Corgi Pembroke 'Janis' van Marijke Lips 
 
Jumping 
Na het tweede Vast-parcours werd dit Nederlands Kampioenschap afgesloten met een Jum-
ping. Dick Lodder keurde hier en had een lekker lopend parcours bedacht.  
De winnaar van de grote honden was 'Jody' van Carla Woudenberg en bij de kleine honden 
won 'Mindy' van Yvonne Bon. 
 
Ouderwets  gezel l ig  
Inmiddels waren de uitslagen berekend en kon vrij snel overgegaan worden tot de prijsuit-
reiking. Ook begon het weer te regenen. Uiteindelijk hebben we met het weer geboft. Tij-
dens de belangrijkste wedstrijden was het droog en was het parcours goed te lopen. Over de 
sfeer die er op die dag heerste wil ik nog even vermelden dat die heel goed was. Iedereen 
stond elkaar aan te moedigen; het was gewoon een heerlijke wedstrijd met ouderwetse ge-
zelligheid. Of dit nu komt door het kleine aantal deelnemers of de goede organisatie of bei-
de, ik weet het niet, maar het valt mij wel op dat bij de 'gewone' wedstrijden een totaal an-
dere sfeer heerst. Misschien worden de mensen te fanatiek en vinden zij het niet leuk als 
anderen nog sneller en beter dan zijzelf het parcours kunnen afleggen. Ik hoop maar dat de 
behendigheid blijft zoals het was, leuk voor baas, hond en publiek; kortom 'eindeloos om te 
doen'. Bron: “Onze Hond” 1991  

Lucky van 
Frank Maene 
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NK 1993 
BEHENDIGHEID IN HET LAND AAN DE ANDERE KANT 

 
BOVENSTAANDE TITEL ZAL NIET IEDEREEN BEGRIJPEN.  

TOCH IS OP DIT BEDOELDE DEEL VAN NEDERLAND 
BEHENDIGHEIDSGESCHIEDENIS GESCHREVEN; 

BEDOELD WORDT HIERMEE ZEEUWS-VLAANDEREN 
 
Al een aantal keer had de KC in deze regio gevraagd om het Nederlands Kampioenschap te 
mogen organiseren. De werkcommissie O&O/Cynophilia had de 'boot' steeds afgehouden 
en wel om de volgende redenen: je moet met de boot, of via België, het ligt niet centraal, en 
. . komen er wel genoeg mensen? Maar dit jaar, na weer een aanvraag ontvangen te hebben 
van de Zeeuwen, besloot de genoemde commissie alle tegens over boord te zetten, en gun-
de de organisatie aan deze doordouwers. 
 
“Zuunig” 
Op zondag 3 oktober was het dan zover voor 60 combinaties die zich gekwalificeerd had-
den voor dit kampioenschap tijdens de 12 kwalificatiewedstrijden - de 7 beste resultaten 
waren doorslaggevend om tot deze selectie (45 grote en 15 kleine honden) door te dringen. 

Overal in Nederland regende 
het, behalve in Koewacht. 
Op de schitterende accom-
modatie van Louise en Henk 
Mieras scheen de zon.  
 
Onder leiding van Jo Sturms 
was alles keurig geregeld. 
Hoofdsponsor was Pedigree 
Pal. Aan het plafond van de 
feestelijk aangeklede kantine 
hingen 60 rood-wit-blauwe 
paraplu's, voor iedere deel-
nemer één, tafels stonden al 
gedekt voor al de deelnemers 
en supporters (totaal 140 
man). Ook de prijzen moch-
ten er wezen. Wat dacht u 
van 1500 kg aardappelen en 
uien? Ja je bent in Zeeuws-
Vlaanderen, maar 'ons bien 
zunig' geldt daar zeker niet. 

Om 09.30 uur opende de secretaris van KNK Cynophilia, Tine Honing-Verbarendse, dit 
kampioenschap. Tijdens een Ned. Kampioenschap wordt er na loting twee keer een Vast-
parcours gelopen. Als keurmeesters waren aanwezig Loes Bijlhout en Ger Dekker. 
 
Eerste  waarschuwing 
Allereerst als een soort opwarmronde een 'gambling' om even aan de toestellen te wennen, 
bij de grote honden gewonnen door Digger de Australian Cattle Dog - u hoort nog meer van 
hem- en bij de kleine honden was het Niki de Shetland Sheepdog van Adèle Werners. Maar 
gelijk daarna begon het echte werk. Loes Bijlhout had een prima parcours neer laten zetten 
en een uitstekende SPT.  
Bij de grote honden was het de Australian Cattle Dog Digger van Anja Smit gepromoveerd 
uit de B-klasse, die al de anderen z'n hielen liet zien met ruim 2 sec. voorsprong op nummer 
twee, Joey de rasloze hond van Sjuul de Vries en 4 sec. op Sheila, de Border Collie van Edu 
de Ronde. Dat waren nou net de vorige Nederlandse Kampioenen, Sjuul in '91 en Edu in 
'92. Op de vierde plaats de rasloze hond Dinkey van Wilco van Tellingen en vijfde de ouwe 
getrouwe Onyx van Theo Panen.  
 
Bij de kleine honden was het ook een hond net uit de B-klasse die als eerste door de finish 
ging, namelijk de Shetland Sheepdog Blue Wicket van Joyce van de Ven, met op de tweede 
plaats Rosie, de Welsh Terriër van Marjan Pleket, derde Maggie de Shetland Sheepdog van 
Jan v.d. Linde, op de vierde plaats weer een nieuwkomer met een Shetland Sheepdog Johan 
van Elderen, en vijfde de rasloze hond Tjappo van Mieke Komen-Beugelaar. 

De huldiging van L naar R 
2e Wilco van Tellingen 

1e Anja Smit 
op de achtergrond met baard 

Juul de Vries 
daarvoor Ruud Peschier 
daarachter Edu de Ronde 

Els Piroli en op de rug 
Sjaak Nagelkerke 
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Het tweede parcours  
Na de lunch was het de beurt aan Ger Dekker om zijn parcours te bouwen, uiteraard bijge-
staan door een groot aantal medewerkers van de KC Ook hier een prima lopend parcours en 
ook een zeer scherpe SPT.  
Er moest echter voor gelopen worden, risico's genomen. Anja met Digger moest lang wach-

ten, de concurrentie zette zeer scherpe tijden neer, 
bijvoorbeeld Ruud Peschier met de Laekense Herder 
Morris liep een tijd van 39.25 sec. Jan Reuvekamp 
met kruising Border Collie Donja kwam er heel 
dichtbij 41.16, Dinkey van Wilco liep 41.82. Maar 
er gingen er ook de fout in zoals Edu 41.28 één fout, 
en Sjuul met 39.00 sec., maar ja, ook één fout.  
 
Eindelijk was het zover. Zou Anja Digger in de hand 
kunnen houden? Iedereen was gespannen, één fout 
en het is gebeurd, maar Digger en Anja lieten zien 
wat een super eenheid ze zijn.  
 
Als een speer vertrokken ze en bij ieder commando 
zag je hem denken 'laat mij maar gaan' ik ben net zo 
geconcentreerd als jij baas. Hoogtesprongen, alles 
bleef liggen. Raakvlakken, hij raakte ze, tunnel en 
slurf geen probleem; en onder een enorm applaus 

ging hij door de finish, even later gevolgd door Anja. De klok stond stil op 38.76. 
 
Kanshebber 
De kleine honden waren aan de beurt.  
Ook hier een geweldige spanning. Plotseling gingen al de potentiële kanshebbers de fout in.  
Joyce met Blue Wicket stuurde haar hond over een verkeerde hindernis. Marjan Pleket 
maakte met Rosie een fout en ook Jan v.d. Linde met Meggie haperde bij de kattenloop wat 
hem op een weigering kwam te staan. Johan van Elderen, ook hij één fout. Maar dan was 
daar ineens Tjappo van Mieke Komen die een foutloos parcours liep en ineens was zij de 
grote kanshebber. Tweede werd Lineke Benjamins met Skippy de Shetland Sheepdog en 
derde Jaap Arnold met Vlinderhondje Hedda. Om de rekenkamer wat lucht te verschaffen 
werd er nog een 'Jumping' gelopen, bij de grote honden was Sheila van Edu de Ronde de 
snelste, bij de kleine honden Johan van Elderen met Joeri. 
 
“Aardappelraper” 
Onder toeziend oog van RTL 4 begon de prijsuitreiking. De burgemeester reikte een specia-
le prijs uit, een prachtig bronzen beeld (geschonken door de gemeente Axel) van een 'Aard-
appelraper', die bestemd was voor de beste deelnemer gerekend over alle die dag gelopen 
parcoursen. Dat werd Johan van Elderen met Joeri. 
 

Nederlands Kampioen bij de grote honden dus Digger van Anja 
Smit. Het was de tweede keer dat een Australian Cattle Dog de-
ze titel opeiste (de vader van Digger, Boemer van Arie Witte, 
werd in 1988 Nederlands Kampioen). Op de tweede plaats 
kwam de rasloze hond Dinky van Wilco van Tellingen. Bij deze 
hond is vorig jaar een kunstheup ingezet. Derde de Mechelse 
Herder Brenda van Sjaak Nagelkerke. Ook deze combinatie was 
net uit de B-klasse gepromoveerd. Vierde de Tervuerense Her-
der Onyx van Theo Panen, vijfde Morris de Laekense Herder 
van Ruud Peschier, zesde Joey van Sjuul de Vries, zevende 
Shiela van Edu de Ronde en de Drentsche Patrijshond Donar 
van Els Piroli eindigde op de achtste plaats. Bij de kleine hon-
den klom Tjappo van Mieke Komen op de hoogste trede, op de 
tweede plaats de combinatie die reeds driemaal Nederlands 
Kampioen op rij werd; Jan v.d. Linde met Maggie, op de derde 
plaats Rosie van Marjan Pleket en vierde werd Joeri van Johan 
van Elderen. Het was een kampioenschap met een stel prachtige 
winnaars, prima keurmeesters, zeer sportieve deelnemers en een 
organisatie die klonk als een klok.  

Zeeuws-Vlaanderen jullie hebben laten zien wat organiseren is!  
Bron “De Hondenwereld” Tekst: Dick Lodder  

Rien Verkade 
met Argos 

Ruud Peschier 
met Nova 

Jan-Willem van der Plas 
met Basco 
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NK 1995 
 

OP 8 OKTOBER WERD HET BEHENDIGHEIDSSEIZOEN 1995 
AFGESLOTEN MET HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP.  

DIT JAAR VIEL DE EER TE BEURT AAN DE KC ZOETERMEER OM 
DIT EVENEMENT TE ORGANISEREN.  

NA EEN SPANNENDE EINDSTRIJD KONDEN WE  
SJAAK NAGELKERKE, JOHN VERBRUGGE,  

MIEKE KOMEN EN ROBERTO GROOT ALS DE 
 NEDERLANDSE KAMPIOENEN HULDIGEN 

 
Het Nederlandse kampioenschap behendigheid 
is traditioneel de laatste wedstrijd van het sei-
zoen. Dit jaar waren we te gast bij de KC Zoe-
termeer die het evenement, uit naam van KNK 
Cynophilia, organiseerde. Zoals bekend heeft 
de KCZ haar trainingsterrein in een park en dat 
zorgde voor extra veel publiek die dag. Ook het 
uitstekende weer en de vlekkeloze organisatie 
hebben bijgedragen tot een goed verlopen Ne-
derlands Kampioenschap. Dat het eind van de 
dag toch nog een domper opliep door het onwel 
worden van Dick Lodder liet hij ieder van ons 
erg schrikken. 
 
Vast-parcours  1  grote  honden 
Nadat mevrouw Tittel de wedstrijd had geo-
pend en de loting had verricht gingen we van 

start met het eerste Vast-parcours. Keurmeester hiervoor was Piet Plasmans. Piet had een 
vlot lopend parcours neergezet waarbij de entree naar de paaltjes vanaf de kattenloop de 
grootste moeilijkheid was. Verder waren er een paar keurtechnische moeilijkheden, maar 
Piet loste dit op door flink in de kuiten te gaan.  
Bij de grote honden met stamboom liet Ben Willemse met een perfect rondje zien dat hij 
niet voor niets wedstrijdkampioen 1995 is geworden. Hij zette de snelste tijd neer (36.04 
seconden). Hij werd verrassende wijze gevolgd door Anneke Schellingerhout die met haar 
ex-A-klasse hond Jina de klok stilzette na 37.60 seconden. Op de derde plaats eindigde Bert 
van den Broek met zijn Kimber, na een foutloos rondje in 38.62 seconden.  
 
Bij de grote honden zonder stamboom tekende de top drie zich snel af. Paul van Eijk liet 
met Spike de beste resultaten noteren, een foutloos parcours in 36.94 seconden.  
Hij werd gevolgd door John Verbrugge met Marco die 37.31 seconden nodig had voor dit 
parcours. Ronald Kip liet Tosca 37.81 seconden genieten van een mooi rondje en eindigde 
op de derde plaats.  
 
Vast-parcours  1  kle ine honden 
Na het ombouwen was het de beurt aan de kleine honden, ook hier beten de honden mèt 
stamboom de spits af. Adèle Wemers, net terug uit Turijn, zette met Kane de klok stil na 

39.23 seconden. Piet Plasmans had geen fouten kunnen 
ontdekken en met deze tijd kwam Adèle op de vierde 
plaats, ondanks het feit dat zij de derde tijd liet noteren. 
Hilda Schriek met Blues en Han Wijers met Shelley lieten 
beiden dezelfde tijd noteren, 39.04 seconden. Het veld werd 
echter aangevoerd door de beste hond uit de A-klasse, 
Woody van Roberto Groot. De tijd voor dit duo: 37.26 se-
conden. Bij de stamboomloze kleine honden werd slechts 
gestreden door 4 combinaties. Hier was het meervoudig 
Nederlands kampioen Mieke Komen die haar Tjappo het 
snelst liet lopen, foutloos in 41.46 seconden. Nadat alle re-
sultaten bekend waren, werd een klassement opgemaakt. De 
combinaties kregen punten afhankelijk van hun plaats in het 
klassement. Hierdoor ontstond de situatie dat na één ronde 
nog niemand kansloos was, temeer omdat de hierop vol-
gende Jumping ook meetelde in het eindklassement.  

René Groeneveld 
met Tessa 

Roberto Groot 
met Woody 
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Jumping grote  honden 
Bij de Jumping was het eveneens Piet Plasmans die optrad als keurmeester. De Jumping 
zag er niet moeilijk uit, er stonden geen paaltjes in en slechts de tunnel als enige "niet-
spring"-toestel. De Jumping was opgebouwd uit enkele sterren, waardoor de combinaties 
die instaat waren hun hond "door te laten lopen" in het voordeel waren. Als startvolgorde 
werd gekozen voor de omgekeerde rangvolgorde van het klassement na het eerste onder-

deel het Vast-parcours. Hierdoor nam de spanning toe 
naarmate er meer combinaties gestart waren. Bij de 
grote rashonden verslikte Ben Willemse zich in de 
tunnel en werd helaas gediskwalificeerd.  
Anneke Schellingerhout moest genoegen nemen met 
een 34e plaats. Alleen Sjaak Nagelkerke, 5e op het 
Vast-parcours, wist zich in de top te handhaven (5de 
met 31.71 seconden). De winst in deze Jumping ging 
naar Theo Panen, die met Shaggy slechts 28.08 se-
conden nodig had op dit parcours. Cor Dielen liep 
met zijn Rock naar de tweede stek (29.38 seconden) 
en zij werden gevolgd door John Bekkenkamp met 
Jessy, die er 29.47 seconden over deed.  
Bij de grote honden zonder stamboom tekende zich 

een verbeten strijd af. Paul van Eijk eindigde met een tijd van 32.78 seconden op een 7de 
plaats. Ronald Kip liet de tweede tijd noteren (30.96 seconden). Hij werd op de voet ge-
volgd door John Verbrugge die met Marco 31.13 seconden liet noteren. Peggy Verheijen 
liep met haar Joep naar een eerste plaats in 30.40 seconden.  
 
Jumping kleine honden 
Bij de kleine honden met stamboom deed vooral Han Weijers goede zaken door wederom 

als tweede te eindigen. Hij liet de klok stilstaan na 29.44 seconden. Alleen 
Marola van der Vlist wist het sneller te doen en liet Cheryll racen naar een 
tijd van 29.30 seconden. Roberto Groot eindigde op de vierde plaats, omdat 
Johan van Elderen met Jouri net even sneller was.  
Bij de kleine honden zonder stamboom liet Mieke Komen er weinig twijfel 
over bestaan, zij had duidelijk zin haar titel van vorig jaar te prolongeren. 
Tjappo liep in 32.86 seconden naar de tweede overwinning op rij. Alleen 
Tommie van Brenda Fekkes kon dit bijbenen (2e in 33.10 seconden)  
 
Vast -parcours  2  
De beslissingen moesten vallen tijdens het laatste Vast-parcours. Hier trad 
Dick Lodder op als keurmeester. Zijn parcours zag er in eerste instantie 
makkelijker uit dan later zou blijken. Een sprongcombinatie na de katten-
loop leverde nogal wat hoofdbrekens op, temeer daar na deze combinatie de 
paaltjes opgezocht moesten worden. Menige hond prefereerde hier echter de 
kattenloop boven de palen. Dick had er voor gekozen de tafel op te nemen 
in het parcours. Na de tafel en de wip stond een slurf-breedte-sprong com-
binatie die ook nogal wat problemen opleverde. Kortom het parcours was de 
finale waardig. Hier komt nog bij dat dankzij de puntentelling die werd ge-
hanteerd het aantal kanshebbers groot was. Ook nu werd de startvolgorde 

bepaald door de omgekeerde rangvolgorde na de twee voorgaande onderdelen.  
Spanning volop.  
 
Rashonden klein 
De kleine rashonden moesten de spits afbijten. De titanenstrijd zou geleverd moeten wor-
den door Han Wijers (eerste met 140 pnt) en Roberto Groot (tweede met 133 pnt). Ook de 
strijd om de derde plaats was spannend want het verschil tussen Marola van der Vlist en 
Adèle Werners bedroeg slechts 5 punten. Uiteraard kon één van hen beide ook nog de titel 
pakken als Roberto of Han een steek liet vallen. Adèle Weners liep met Kane een foutloze 
ronde en liet 45.18 seconden noteren. Uiteindelijk goed voor een vierde plaats. Marola van 
der Vlist ging met Cheryll net even sneller en eindige op een derde plaats, waardoor zij zich 
in ieder geval verzekerd wist van een podiumplaats. Roberto Groot legde Han Wijers het 
vuur na aan de schenen. Woody liep een foutloos parcours in slechts 41.96 seconden. Om-
dat Han maar 7 punten voorsprong had, moest hij sneller dan Roberto. Wel ging Shelley 
foutloos, maar zij had 44.19 seconden nodig en dat leverde Han "slechts" een 8ste plaats 
op. Hierdoor werd Roberto met Woody Nederlands kampioen en Han met Shelley eindigde 
op de tweede plaats. Marola maakte met Cheryll het podium vol.  

Han Wijers met Shelley 

Sjaak Nagelkerke 
met King 
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Stamboomloos  klein 
Bij de stamboomloze honden 
stond Brenda Fekkes na twee on-
derdelen op de tweede plaats, zij 
had 20 punten achterstand op 
Mieke Komen. Helaas verslikte 
Tommie zich in de slurf-breedte-
sprongcombinatie en kon Dick 
Lodder niets anders doen dan hen 
diskwalificeren. Mieke Komen 
liep met Tjappo als vanouds naar 
de eerste plaats (48.72 seconden) 
en was zij met drie eerste plaatsen 
zeker Nederlands kampioen. 
Ruud ten Hoeve legde uiteindelijk 
met Floor beslag op de tweede plaats.  
 

De f inale  
Bij de grote honden was de strijd verschrikkelijk spannend en daarom werd 
besloten voor het laatste onderdeel de geleiders van de honden met en zon-
der stamboom afzonderlijk te laten verkennen. De honden met stamboom 
gingen voorop. 
 
Dick Lodder keurde ook hier het finale-onderdeel. Echter toen nog maar 5 
honden hoefden te lopen werd Dick tot grote ontsteltenis van iedereen on-
wel. Hoewel hij nog trachtte het keuren tot een goed einde te brengen moest 
hij helaas het veld verlaten. Hij werd opgevangen door de aanwezige 
EHBO. Ook Cathy McDonald bekommerde zich om Dick. Omdat zijn toe-
stand niet duidelijk, maar zeker ernstig was, werd hij met een ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. Om de overige honden toch de gelegenheid te 
geven te lopen, werd zijn plaats ingenomen door Piet Plasmans.  
 
Of het nu kwam door het onwel worden van Dick Lodder, door de spanning 
of door beide weet ik niet, maar de hele top van het klassement ging danig 
door elkaar. Ben Willemse die met Alice tot dan toe op een derde plaats 
stond, maakte een fout. Cor Dielen die met Rock de tweede plaats bezette 
werd bij de sprongcombinatie na de kattenloop zelfs gediskwalificeerd. Al-
leen Sjaak Nagelkerke liep zoals hij de hele dag al gedaan had en bleef 
foutloos in 43.28 seconden naar een vijfde plaats. Dit leverde hem de felbe-

geerde titel op. Gerrit Kooij wist met Ascot dit Vast-parcours op zijn naam te schrijven, ter-
wijl Jeroen Diemer op de tweede plaats eindigde. De derde plaats van Jan-Piet van Cadzand 
leverde hem en Trixy ook de derde plaats in het eindklassement op. Anneke Schellinger-
hout liep met Jina naar een vierde plaats en werd tweede in het eindklassement.  

Jan-Piet van Cadzand 
met Trixy 

Paul van Eijk 
met Spike 

Ruud ten Hoeve 
met Floor 
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Spanning en commotie  
De grootste spanning leverde de strijd bij de stamboomloze grote honden. Hier werd het 
veld aangevoerd door Ronald Kip met Tosca en John Verbrugge met Marco. Beiden had-
den na twee onderdelen 131 punten. Paul van Eijk bezette de derde plaats met 115 punten.  
Geenszins een voorspelbare strijd. Paul van Eijk had enorm veel pech bij de tafel. Of Piet 
nu niet goed telde of iets verkeerds zei of dat Paul het fout begreep is niet duidelijk. Spike 
kwam echter te vroeg van de tafel en hiervoor kreeg Paul een fout. De tijd van 53.55 secon-
den leverde Paul een 10de plaats op. Hierdoor kwam hij net naast het podium op de vierde 
plaats terecht. Ronald Kip, zeer ervaren en met uitzicht op zijn tweede titel verslikte zich 
ook in de sprongcombinatie na de kattenloop. Hij werd gediskwalificeerd. Wel liep Ronald 
het parcours nog uit, maar John Verbrugge, door de zenuwen overmand, zag dit niet. In alle 
commotie ging hij te vroeg van start en werd na de derde hindernis opnieuw naar de start 
verwezen. Marco maakte ook een fout in de sprongcombinatie na de kattenloop, de tijd van 
John, 40.63 seconden, was goed voor een vierde plaats. De 53 punten die hij daarmee ver-
diende waren voldoende voor de titel 
Nederlands kampioen.  
 
Sylvia van Belzen had met haar Jerry al 
goed gelopen vandaag. Ze wist dit Vast-
parcours zelfs te winnen in 45.16 secon-
den. De 80 punten die zij hiermee ver-
diende brachten haar op de tweede plaats 
in het eindklassement. Peggy Verheijen 
eindigde op dit Nederlands Kampioen-
schap op de derde plaats, mede dankzij 
de zesde plaats in dit Vast-parcours.  
 
We kunnen terug kijken op een erg ge-
slaagd Nederlands Kampioenschap. De 
organisatie, in handen van Jan-Willem 
van der Plas, verliep zonder problemen. 
Ook de Nederlands Kampioenen zijn te-
rechte Kampioenen.  
Het onwel worden van Dick Lodder 
heeft op iedereen een onuitwisbare in-
druk achter gelaten en ik weet dat ik na-
mens iedereen spreek als ik Dick van 
hieruit een spoedig herstel toewens.  
 
Bron “Het Contactvlak” 1995 
Tekst: Frank van Nimwegen  

Ronald Kip 
met Tosca 

John Verbrugge 
met Marco 

Barend Beyaard 
met Cheri 
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Lukie Postma 
met Joy  

Jeroen Diemer 
met Madoc 

Sylvia van Belzen 
met Jerry  

Anette Termeer 
met Cashlie 

Bert Bouman 
met Tara 

John Bekkenkamp 
met Jessy 

Bob Veerman 
met Mirzam 
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
1989 - 1993 

 

1989 KC UDEN 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Renate Bongertman Shetly Shetland Sheepdog 
 2e Christa Claes (B) Hyunda Shetland Sheepdog 
 3e Anita Dobbe Friso Shetland Sheepdog 
Grote Honden 1e Marc Phillippaert (B) Timmy Fox Terriër 
 2e Emiel Vervoort (B) Fly Border Collie 
 3e Rien Verkade Nouschka Tervuerense Herder 

    

1990 KC AMSTERDAM 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Jan v.d. Linde Maggie Shetland Sheepdog 
 2e Henk Postma Castor Markiesje 
 3e Marja Meijer Laddy Shetland Sheepdog 
Grote Honden 1e Ronald Mouwen Spot Border Collie 
 2e Rien Verkade Nouschka Tervuerense Herder 
 3e Frans de Bok Spike Shetland Sheepdog 

     

1991 KV VOORNE-PUTTEN 
 

29 september  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Jan v.d. Linde Maggie Shetland Sheepdog 
 2e Anita Dobbe Friso Shetland Sheepdog 
 3e Yvonne Bon Mindy Rasloos 
Grote Honden 1e Sjuul de Vries Joey Rasloos 
 2e Gerard Desaunois Silvo Dobermann 
 3e Carla Woudenberg Jody Rasloos 

     

1992 KC ZOYS 
 

27 september  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Jan v.d. Linde Maggie Shetland Sheepdog 
 2e Francijntje Dijkers Olaf Shetland Sheepdog 
 3e Hans Goossens Giulia Pyreneese Herder 
Grote Honden 1e Edu de Ronde Sheila Border Collie 
 2e Gerrie van Baaren Kaja Bearded Collie  
 3e J. Voskamp Buddy Border Collie 

     

1993 ZEEUWS-VLAAMSE KC 
 

03 oktober  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Mieke Komen Tjappo Rasloos 
 2e Jan v.d. Linde Maggie Shetland Sheepdog 
 3e Marjan Pleket Rosie Welsh Terriër 
Grote Honden 1e Anja Smit Digger Australian Cattle Dog 
 2e Wilco v. Tellingen Dinkey Rasloos 
 3e Sjaak Nagelkerke Brenda X-Mechelse Herder 
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Nico Habermehl 
met Friso 

Albert van Drongelenen 
met Djoeri 

Adrie v.d. Bosch
met Micah

Carool Dielen 
met Rock 

Carla Groen 
met Zoë 
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP  
1994 - 1996 

 

1994 KC ZOYS 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden  1e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
(Ras) 2e Francijntje Dijkers Olaf Shetland Sheepdog 
 3e Lineke Benjamins Skippy Shetland Sheepdog 
Grote honden  1e Ben Willemse Alice Border Collie 
(Ras) 2e Anja Smit Digger Austr. Cattle Dog 
 3e Co Kole Enero Gos D’Atura 
Kleine honden) 1e Mieke Komen Tjappo Rasloos 
(Rasloos 2e Manon Rutgers Tresor X-Corgi 
 3e Carla van Beek Beertje X-Keeshond 
Grote honden  1e Ronald Kip Tosca Rasloos 
(Rasloos) 2e Peggy Verheijen Joep X-Tervuerense Herder 
 3e Bas Jacobs Doerak Rasloos 

    

1995 KC ZOETERMEER 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden  1e Roberto Groot Woody Shetland Sheepdog 
(Ras) 2e Han Wijers Shelly Shetland Sheepdog 
 3e Marola v.d. Vlist Cherryl Shetland Sheepdog 
Grote honden  1e Sjaak Nagelkerke King Groenendaeler 
(Ras) 2e Anneke Schellingerhout Jina Border Collie 
 3e Jan-Piet van Cadsand Trixy Border Collie 
Kleine honden  1e Mieke Komen Tjappo Rasloos 
(Rasloos) 2e Ruud ten Hoeve Floor Rasloos 
 3e Wil Lutters Floortje Rasloos 
Grote honden  1e John Verbrugge Marco X-Mechelse Herder 
(Rasloos) 2e Sylvia van Belzen Jerry Rasloos 
 3e Peggy Verheijen Joep X-Tervuerense Herder 

     

1996 KC ZOYS 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
 2e Roberto Groot Woody Shetland Sheepdog 
 3e Arjan Maurits Barney X-Jack Russel Terriër 
Grote honden 1e Carool Dielen Megan Border Collie 
 2e Jan Sprij Tommy Border Collie 
 3e Ben Willemse Alice Border Collie 

 
 
 
 
 

 

Arjan Maurits 
met Barney 
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NK 2002 
 
HONDERDZESENDERTIG HONDEN NAMEN OP ZATERDAG 22 JUNI 

DEEL AAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AGILITY.   
ONDER EEN SOMS WATERIG ZONNETJE STREED MEN OM DE EER 

EN DE FELBEGEERDE PLAATSING VOOR HET 
WERELDKAMPIOENSCHAP 

 
Aan het NK mogen de combinaties uit de hoogste klasse, de C-klasse, deelne-
men. Sinds enkele jaren plaatst de Nederlands Kampioen zich automatisch 
voor het Wereldkampioenschap, wat het speciale karakter van deze wedstrijd 
nog verder versterkt.  
 
Organisat ie  
De organisatie van het NK is officieel in handen van de KNK Cynophilia. Zij 
organiseert elk jaar de wedstrijd in samenwerking met een kynologenclub of 
hondensportvereniging, die zich hiervoor aanmeldt.  
Dit jaar viel de eer te beurt aan Hondensportvereniging Willen Is Kunnen in 

Zaandam. Het organisatieteam van deze vereniging is nog tamelijk onervaren, eerder dit 
jaar organiseerden zij hun eerste selectiewedstrijd, maar wel enthousiast. Onderdelen die op 
eerdere NK's voor succes zorgden, werden overgenomen, zoals de openingsceremonie 
waarbij alle deelnemers achter de fanfare en majorettes aan de ring binnenkwamen. In te-
genstelling tot de opening werd de afsluiting vrij sober gehouden. Voor de liefhebbers was 
aansluitend nog een feestavond georganiseerd. 
Op het ruime terrein van WIK was 1 ring uitgezet, zodat de toeschouwers geen enkel on-
derdeel hoefden te missen. De rest van het terrein werd ingenomen door de talloze tentjes 
van deelnemers en stoelen langs de ring waarboven bij tijd en wijle wat paraplu's versche-
nen. Gelukkig bleef het het grootste deel van de dag droog. 
 
Vast-parcours  
Het eerste parcours op dit NK was het Vast-parcours van keurmeester Corrie Vink. De 
deelnemers kregen niets cadeau op dit parcours, dat vereiste dat handlers constant gecon-
centreerd bleven. De afstanden tussen de toestellen waren vrij kort en moeilijke situaties 
waren over het hele parcours verspreid. Een kleine handlingsfout of miscommunicatie tus-
sen hond en handler leidde onherroepelijk tot een diskwalificatie. Het parcours bood echt 
de gelegenheid aan de handlers om hun kunnen te tonen en naast de vele diskwalificaties 
vielen er dan ook schitterende rondjes te bewonderen. 
 

Small  
Van de dertien deelnemers in de klasse Small (onder 35 cm) 
verlieten maar liefst 9 het parcours met een diskwalificatie. 
Van de resterende vier bleven er twee geheel foutloos. Op de 
eerste plaats eindigde Floor Goddijn met de Sheltie Bommeltje, 
leider van het wedstrijdklassement in deze klasse, met een 
ogenschijnlijk moeiteloos rondje. Als tweede eindigde Jacob 
Muis met zijn Border Terriër Alma en hij werd gevolgd door 
Kitty Bergman met het Poedeltje Elja, die een paar tijdfouten 
moest laten staan. 

 
Medium 
In de klasse Medium (tussen 35 en 43 cm) kwamen 11 van de 25 deelnemers zonder dis-
kwalificatie door het parcours heen. Nummer 1, Willem-Alexander Kelders met Sheltie 
Jacky, liep een prachtig foutloos parcours. Ron van Straten maakte het flink spannend door 
zijn Sheltie Blues bijna over 
een verkeerde sprong te stu-
ren. Gelukkig corrigeerde 
Ron tijdig en eindigde op een 
tweede plaats. Vijf seconden 
achter Ron en Blues kwam, 
eveneens foutloos, Hanny 
Bouter met de Staffordshire 
Bull Terriër Ozzy op de der-
de plaats. 

Ron van Straten 
met Blues 

Het afstellen van de 
electronische tijd-
waarneming is een 

secuur werkje 

Kelly 
Vindt iets anders 
even belangrijker 
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Large 
Het aantal diskwalificaties in de klasse Large (43 cm en hoger) lag ver-
houdingsgewijs hetzelfde als bij de Medium, namelijk 46 van de 86 
deelnemers. Veel favorieten gingen de fout in. Uit de top tien van het 
wedstrijdklassement bleef slechts 1 combinatie foutloos: Ton v.d. Laar 
met zijn Border Collie Rex, op de eerste plaats. Tweede werd Rick van 
Veeren met haar Border Collie Queen, die vorig jaar op het NK eerste 
stond na het eerste parcours. Op de derde plaats eindigde Bob Veerman 
met zijn Tervuerense Herder Djerba.  
 

Jumping 
Het tweede en beslissende onderdeel van dit Nederlands Kampioenschap was een Jumping 
van keurmeester Jan-Willem v.d. Plas. Na wat bochten en korte afstanden in het eerste deel 
van het parcours, konden de honden in het tweede deel goed op snelheid komen. Er werd in 
omgekeerde volgorde van het tussenklassement gestart, zodat de nummer 1 van het Vast-
parcours nu als laatste startte. Dit systeem zorgt ervoor dat de wedstrijd steeds spannender 
wordt naar het einde toe. Relinde Peschier trad op als speaker om het publiek te informeren 
over de combinaties in de ring en de spanning nog verder te verhogen. 
 

Small  
Bij de Small wist geen van de combinaties uit de top drie geheel foutloos 
rond te komen. Kitty Bergman had een minieme tijdfout en ook Jacob 
Muis liep tegen tijdfouten aan. De nummer 1 van het Vast-parcours, 
Floor Goddijn, kon deze prestatie niet herhalen en werd gediskwalifi-
ceerd. De eerste plaats op de Jumping ging naar de nummer twee van het 
wedstrijdklassement: Natasja Ebben met haar Sheltie Djoura.  
Gerry v.d. Velden werd met de Papillon Mirza tweede en als derde ein-
digde Tiny Guth met Sheltie Kimmy, de Nederlands Kampioen van 
2000. De uitslag van de Jumping zorgde voor enig rekenwerk voor dui-

delijk werd wie Nederlands Kampioen geworden was: Jacob Muis met Alma. 
 
Medium 
Bij de Medium werd wat constanter gelopen. De top drie wist ook dit parcours zonder par-
coursfouten door te komen, alhoewel Ozzy wat tijdfouten had. Als eerste eindigde de 
nummer twee van het wedstrijdklassement van deze klasse: Susan Ophorst met haar Sheltie 
Chippie. Ron van Straten behaalde wederom de tweede plaats, terwijl de derde plaats naar 
Monique Bos met Sheltie Magic ging.  
Werd Ron van Straten daarmee Nederlands Kampioen? Nee, Willem-Alexander Kelders 
werd vierde met Jacky en had de snelste totaaltijd over de beide parcoursen. Hij behaalde 
daarmee het Nederlands Kampioenschap Medium 2002. 
 

 
 
Large 
Bob Veerman wist Djerba ook op de Jumping foutloos rond te sturen, terwijl Rick van Vee-
ren met Queen tegen twee fouten aanliep. Alle ogen waren dan ook gericht op Ton v.d. 
Laar die als laatste aan de start verscheen. Hij wist met Rex foutloos rond te komen en werd 
daarmee Nederlands Kampioen. Winnaar van de Jumping Large werd de razendsnelle Bor-
der Collie Tica van Bert Bouwman, tweede werd de trainer van Bert en Tica: Wilco van 
Tellingen met zijn Border Collie Flash. Op de derde plaats eindigde Bianca van Gastel met 
haar Border Collie Diestro, die eerste staat in het wedstrijdklassement. 

Willem-Alexander Kelders 
kijkt naar tijdwaarneming 

na een flitsend rondje. 
Het was de winnende tijd 

Jacob Muis 
met Alma 

Yvonne Clements 
en Disney 
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De Nederlandse Kampioenen 
De Nederlands Kampioen 2002 in de klasse Small is Jacob Muis met Kyloe's Annan Alma, 
een Border Terriër. Jacob staat met Alma vierde in het wedstrijdklassement en staat bekend 
als een stabiele combinatie. Alma is de enige Border Terriër in de C-klasse Small, alhoewel 
het ras in andere landen zeer populair is voor agility. 
 

De Nederlands Kampioen 2002 in de 
klasse Medium is Willem-Alexander Kel-
ders met Gwensigor's Catchy Jacky. Deze 
combinatie werd vooraf door velen als 
outsider gezien, omdat Jacky net hersteld 
was van een zware blessure waardoor zij 
een half jaar rust nodig had. Het NK was 
haar eerste wedstrijd, waar zij meteen 
haar kwaliteit weer bewees, een fantasti-
sche prestatie! 
 
De Nederlands Kampioen 2002 in de 
klasse Large is Ton van der Laar met 
Kayleigh's Dutch Rex. In 2001 werden zij 
ook al Nederlands Kampioen. Slechts 1 

andere combinatie wist in deze klasse eerder al tweemaal Nederlands Kampioen te worden: 
Anne-Mieke Wijshake met Layla. Ton en Rex namen al verschillende keren deel aan het 
WK en werden vorig jaar wedstrijdkampioen, een ervaren combinatie dus. 
 

 
 
Het  Wereldkampioenschap 
De drie Nederlands kampioenen hebben zich geplaatst voor het WK dat op 4, 5 en 6 okto-
ber in Dortmund gehouden wordt. De teams bestaan verder uit de nummers 1 en 2 van het 
wedstrijdklassement. 

 
In de klasse Small zijn dit Floor 
Goddijn met Bommeltje, Marbree's 
Shadow Dancer, en Natasja Ebben 
met Saxa Vord My Beautifull Djou-
ra. Voor het Mediumteam zijn dit 
Marjo de Ruijter met Casey, Wil-
lowditch Freya Blue Frosty Mist, en 
Susan Ophorst met Chippendale 
from Abigael's Voice.  
 
In het Large-team lopen Bianca van 
Gastel met Diestro en Rob Peen 
met Nice of you to come bye Twis-
ter. Deze teams zullen hun beste 
beentjes en pootjes voorzetten en 
kunnen daarbij natuurlijk de steun 
gebruiken van veel oranjesuppor-
ters. Bron: “Onze Hond”  
Tekst: Susan Ophorst  

Susan Ophorst 
met Chippie 

Naast het wedstrijd-
gebeuren is agility 

ook een  
gezellig samenzijn 

Nicole Veerman 
en Scylla 
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NK 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurgen Smit 
met Ashley 

Gerwin Gerritsen 
met Amir bij de Medium 

Debbie Leensma 
met Bumper 

Ietje Postma 

Jannie de Ruyter
en Boris 

Aukje Swarte 
en Tara 

Jolanda van Beek 
Wordt het een raak-

vlakfout?
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP  
1997 - 2001 

 
 

1997 KC DORDRECHT 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Hilda Schriek Blues Shetland Sheepdog 
 2e Veronica Morsink Sindy Hollandse Smous 
 3e Lineke Benjamins Skippy Shetland Sheepdog 
Grote honden 1e Anne Mieke Wijshake Layla Border Collie 
 2e Jan Sprij Tommy Border Collie 
 3e Ben Willemse Alice Border Collie 

 

1998 KC HOEKSCHE WAARD 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
 2e Roberto Groot Woody Shetland Sheepdog 
 3e Veronica Morsink Sindy Hollandse Smous 
Grote Honden 1e Wilco van Tellingen Flash Border Collie  
 2e Henri van Steenis Mitchell Border Collie 
 3e Werner Rosseau Onyx Groenendaeler 

 

1999 KC SCHELDEZOOM 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
 2e Hilda Schriek Blues Shetland Sheepdog 
 3e Anette Termeer Cashlie Shetland Sheepdog 
Grote Honden 1e Henri van Steenis Mitchell Border Collie 
 2e Brenda Fekkes-Bottema Floss Border Collie 
 3e Wilco van Tellingen Flash Border Collie 

 

2000 KC ZEELAND 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Tiny Guth Kimmy Shetland Sheepdog 
 2e Marola v.d. Vlist Cayuse Shetland Sheepdog 
 3e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
Grote Honden 1e Anne Mieke Wijshake Layla Border Collie 
 2e Jacq. van Vlimmeren Inouck Tervuerense Herder 
 3e Jan Sprij Tommy Border Collie 

 

2001 KV LAND VAN CUIJCK 
 

  Naam Naam hond Ras 
Kleine honden 1e Monique Kist Nigel Shetland Sheepdog 
 2e Leo Mouchart Lizzy Shetland Sheepdog 
 3e Nico Habermehl Juultje Staff. Bull Terriër 
Grote Honden 1e Ton v.d. Laar Rex Border Collie 
 2e Walter Sontrop Ayla Border Collie 
 3e Kees Stoel Uschi Tervuerense Herder 
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KAMPIOENEN 
MONIQUE KIST EN HILDA SCHRIEK 

AFSCHEID VAN NIGEL EN BLUES 
 

“WE WILLEN VANDAAG EEN TWEETAL HONDEN EN HANDLERS 
IN HET ZONNETJE ZETTEN. BEIDEN HEBBEN HUN SPOREN 

RUIMSCHOOTS VERDIEND BINNEN DE NEDERLANDSE AGILITY. 
WE HEBBEN HET OVER HUN HONDEN DIE EEN 

HONDENGENERATIE BEHEERST EN GEDOMINEERD HEBBEN IN 
DE NEDERLANDSE WEDSTRIJDSPORT” 

 
“Hilda Schriek en Monique Kist lopen nu met andere 
honden en doen hun uiterste best om ook nu goede 
resultaten te boeken. Ik, en met mij vele anderen, wensen 
jullie veel succes nu en in de toekomst. Ook bedanken we 
jullie voor de vele mooie- en sportieve behendigheidsjaren 
met Blues en Nigel. Als jullie op de wedstrijden aan de start 
verschenen konden we alleen maar genieten. Als dank 
daarvoor wil ik jullie iets aanbieden namens die velen. Een 
schilderij van jullie hond met daaronder de nationale 
vlaggen van die landen waar jullie voor Nederland 
uitgekomen zijn.” 
 
Dit was (zoals altijd kort en krachtig) de afscheidsspeech 
van Adri van den Bosch in 2003 voor de twee kampioenen 
kleine honden en hun handlers. Van 1994 tot en met 2001 
hebben ze bijna zonder uitzondering alles gewonnen wat er 
aan prijzen te verdelen viel in de klasse “kleine honden”. 
Beide honden zijn nu 11 jaar en hun handlers zijn nog 
steeds op het hoogste niveau actief. 

Monique Kist met Nigel 

Hilda Schriek met Blues 
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PALMARÈS 
 

BLUES: EEN SHETLAND SHEEPDOG NIGEL: EEN SHETLAND SHEEPDOG 
ROEPNAAM: Blues          HANDLER: Hilda Schriek ROEPNAAM: Nigel          HANDLER: Monique Kist 

Geboorte datum: 09-09-1991 Geboorte datum: 25-12-1990 
Stamboomnaam:  

Such a Symphonie of the Happy voice 
Stamboomnaam:  

Ringmaster Nigel van de Vuuf Ringen 
VADER: Kegan my Keymaster v 't Raalterwoold VADER: Lionell's Bardley the Barnstormer 

MOEDER: Jazzy in Blue of the Happy Voice MOEDER: Vikings Kirsten van de Vuuf Ringen 
EERSTE WEDSTRIJDJAAR: 1993 LAATSTE: 2003 EERSTE WEDSTRIJDJAAR: 1993 LAATSTE: 2001 

  
Behaalde kampioenschappen Behaalde kampioenschappen 
Indoor slalom Kampioen 1993  

(Winner RAI Amsterdam) Royal Canin Masters 1995 en 1996 

Grote Prijs van Zoetermeer 1994 De Grote Prijs van Utrecht 1997 
Jan van Driel Wisselbeker 1996 (K.C. Dordrecht) Elfstedenkampioen 1998 

Grote Prijs van Utrecht 1996 Royal Canin Masters Finale 1995 en 1996 
Flevopolder Kampioen 1996, 1997 en 1998  

Winnaar Ko Kole Bokaal 1997 en 1998  
Cynophilia Bokaal 1998  

Behendigheids Trofee NSV 1997, 1999 en 2000 CACAG 1997 
Kampioenskruis Behendigheid Raad van Beheer Kampioenskruis Behendigheid Raad van Beheer 

Winner Kampioen CACAG 1997 Winner Kampioen CACAG 1998 
Nederlands Kampioen Nederlands Kampioen 

1997 1994, 1996, 1998, 1999 en 2001 
Wedstrijdkampioen Wedstrijdkampioen 

B - klasse 1994, C - klasse 1996, 1997, 1998 en 2000 C – klasse 1995 en 1999 
WERELD KAMPIOEN  
1996 Morges, Zwitserland  

Afgevaardigd naar EK/WK Afgevaardigd naar EK/WK 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 

TENTOONSTELLINGEN TENTOONSTELLINGEN 
KC Rotterdam 1997 Open klasse “U” 3e plaats Arnhem Open klasse “Zeer Goed” 1995 

DIPLOMA’S  DIPLOMA’S 
 GG1 en VZH 

BUITENLAND BUITENLAND 

Winnaar Golden Spur Trophy CACIAG 1996 België 
Deelname Finale van de Grand Prix of Dog Agility 

World Championships van de USDAA IN 2001,  
Del Mar, California (USA) plaats 9e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huldiging 
Hilda en Blues als  

Wereldkampioen 1996 
Met vlag: 

technisch coach 
Nederlands team 

Anja Smit 



 134

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP  
2002 - 2004 

 

2002 HSV WIK 
 

  Naam Naam hond Ras 
Small 1e Jacob Muis Alma Border Terriër 
 2e Kitty Bergman Elja Dwergpoedel 
 3e Gerrie v.d. Velden Mirza Papillon 
Medium 1e W.A. Kelders Jacky Shetland Sheepdog 
 2e Ron van Straten Blues Shetland Sheepdog 
 3e Manon Proost Luna Pyreneese Herder 
Large 1e Ton v.d. Laar Rex Border Collie 
 2e Bob Veerman Djerba Tervuerense Herder 
 3e Cor Groen in ‘t Woud  Kelly Mechelse Herder 

 

2003 KC CULEMBORG 
 

28 juni  Naam Naam hond Ras 
Small 1e Natsja Kelders Djoura Shetland Sheepdog 
 2e Floor Goddijn Bommeltje Shetland Sheepdog 
 3e Gerrie v.d. Velden Mirza Papillon 
Medium 1e Jurgen Smit Max Shetland Sheepdog 
 2e Marjo de Ruijter Casey Shetland Sheepdog 
 3e Adèle Werners Djuna Shetland Sheepdog 
Large 1e Bert Bouwman Tica Border Collie 
 2e Harold van Kesteren Kim Tervuerense Herder 
 3e Cora Jansen Fester Tervuerense Herder 

 

2004 KC ZOYS 
 

26 juni  Naam Naam hond Ras 
Small 1e Natasja Kelders Djoura Shetland Sheepdog 
 2e Jacob Muis Alma Border Terriër 
 3e Marijke Bullens Guus Duitse Dwergpinscher 
Medium 1e Adèle Werners Djuna Shetland Sheepdog 
 2e Roger v.d. Laarschot Zizou Shetland Sheepdog 
 3e Marjo de Ruijter Casey Shetland Sheepdog 
Large 1e Ineke Happée Kesmo Tervuerense Herder 
 2e Sylvia Heijkoop Bento Tervuerense Herder 
 3e Mellanie de Koster Jen-Ai Border Collie 

 

 

Wilco van Tellingen 
(één van de betere free-style 

specialisten) 
hier aan het werk met Flash 
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NK 2003 
 

POEH, WAT WAS HET SPANNEND OP  
28 JUNI BIJ KC CULEMBORG.  

OP DIE DATUM WAS DAT NAMELIJK HET TONEEL VOOR HET  
NK AGILITY,  WAAR 93 LARGE-,  53  MEDIUM- EN 25 SMALL-
HONDEN MET HUN HANDLERS STREDEN OM DE TITEL EN  

DE DAARAAN GEKOPPELDE PLAATS IN HET WK-TEAM 
 

Die ochtend was het weer ideaal voor de deelne-
mers: bewolkt en niet te warm. In de middag veran-
derde het weer ten gunste van de toeschouwers: zon-
nig en warm. Ondanks de spanning van de wedstrijd 
soesde menigeen heerlijk weg langs de ring, om 
door buren wakker geschud te worden als de kans-
rijke combinaties in de ring verschenen. 
 
Small  Vast -parcours  

Het Vast-parcours voor de klasse Small stond als eerste onderdeel van de dag op het pro-
gramma. Keurmeester Dick Lodder had gekozen voor een parcours dat voldoende uitdaging 
bood, maar ook rekening hield met de gespannen zenuwen van de deelnemers. De tunnel, 
voor veel honden het meest geliefde toestel, was tweemaal als afleidingstoestel opgenomen 
in het parcours en ondanks zorgvuldig verkennen wist een flink aantal handlers hun hond 
toch niet uit de tunnel te houden.  
 
De zware wip bleek een groot obstakel voor met name de heel lichte, snelle honden, die 
veelal het geduld niet op konden brengen om te wachten tot de wip de grond raakte of hier 
in ieder geval veel tijd mee verloren. Drie combinaties kwamen foutloos rond op dit par-
cours: Sebastiaan Gums met Vlinderhondje Mirza op de derde, Floor Goddijn met Sheltie 
Bommeltje op de tweede en Natasja Kelders met Sheltie Djoura op de eerste plaats. 
 
Small  f inale  
In de middag mochten de Small-honden de spits afbijten voor de finale. Een snelle Jumping 
van de hand van keurmeester Piet Plasmans, met de tunnel nu op maar liefst drie plaatsen 
als valkuil. De finish bleek lastig en ook het onthouden van de juiste route was voor som-
mige deelnemers door alle bochten een hele kluif. De omgekeerde startvolgorde ten opzich-
te van de ranglijst zorgde voor toenemende spanning in en langs de ring. De top wist hier 
echter goed mee om te gaan en liet prachtige foutloze rondjes zien, die resulteerden in de 
winst voor Natasja Kelders, die Djoura op haar onnavolgbare wijze over het parcours han-
delde en daarmee het eerste Nederlands Kampioenschap 2003 veroverde. Op de tweede 
plaats eindigde Floor Goddijn en derde werd Sebastiaan Gums met Mirza. 

Roger v.d. Laarschot 
begint met Zizou 

aan het startritueel 

Met supersnel schoeisel, 
op blote voeten 
Cees Sterkens 

(hier met Anouk) 
loopt dikwijls op klompen. 
En! Is nog nooit gevallen! 

Applaus voor de 
 Kampioen Small 2003 

Natasja Kelders 
met Djoura 
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Medium Vast-parcours 
De Mediumcombinaties kwamen uit op dezelfde parcoursen als de Smalls. Zij kenden ech-
ter iets andere problemen op de parcoursen. Op het Vast-parcours bleek het raakvlak van 
met name de kattenloop een bron van fouten, terwijl de zwaardere Mediums minder last 
van de zware wip hadden.  
 
Zeven combinaties wisten het parcours foutloos te voltooien met op de derde plaats Gerwin 
Gerritsen met Amir, op de tweede plaats Marjo de Ruijter met Casey en als eerste Jurgen 
Smit met Max, allen Shelties. 
 

 
Medium f inale  
Door de vrij grote tijdsverschillen in het Vast-parcours moesten lager geëindigde combina-
ties alles op alles zetten in een poging de titel te veroveren. Dit leverde een spannende Jum-
ping op met hoge snelheden en de nodige fouten, die horen bij het nemen van risico's. De 
nummer één, Jurgen Smit, hield het hoofd echter koel en wist een kleine voorsprong te be-
houden en daarmee samen met Max het Nederlands Kampioenschap 2003 in de wacht te 
slepen. Tweede werd Marjo de Ruijter met Casey en de derde plaats werd ingenomen door 
Adèle Werners met haar Sheltie Djuna. 
 

 
Large Vast -parcours 
De grootste klasse kreeg andere parcoursen voorgeschoteld. Het Vast-parcours dat Piet 
Plasmans bood was zeker geen gemakkelijke opgave. Ingewikkelde lijnen boden veel kans 
op latten en diskwalificaties. Slechts zeven combinaties wisten dit parcours geheel foutloos 
te doorlopen, maar zij slaagden er ook nog in dit zeer soepel te doen. Absolute toppresta-
ties. Derde werd Harold van Kesteren met Tervuerense Herder Kim.  
De tweede plaats was voor Brenda Fekkes met haar Border Collie Floss en de eerste plaats 
ging naar Hein van Bommel met Border Collie Duke, met een spectaculaire voorsprong van 
ruim drie seconden. 

Marjo de Ruijter-Hannema 
en Casey 2e op het NK 2003 

voor Medium honden 

De keurmeester 
feliciteert als eerste 

de kampioen Medium 2003 
Jurgen Smit met Max 
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Large f inale  
De Jumping van Dick Lodder bood ook veel 
spannende momenten, met name de start- en 
finishsituatie waren voor velen een obstakel, 
terwijl in het middendeel de breedtesprong als 
afleiding veel handlers in de problemen bracht. 
Met name de deelnemers die zonder veel 
spanning konden lopen, doordat zij kansloos 
waren door hun resultaat op het Vast-parcours, 
lieten hier prachtige staaltjes zien.  
 
Onder de hoogst geplaatsten werd het echter 
zeer spannend. De oh's en ah's bij het vallen 
van een lat of het nemen van een verkeerde 
sprong waren niet van de lucht. In deze zinde-

rende strijd wist Bert Bouwman zijn Border Collie Tica op prachtige wijze foutloos rond te 
sturen en zo het Nederlands Kampioenschap 2003 te behalen. Tweede werd Harold van 
Kesteren met Kim, derde Cora Jansen met Tervuerense Herder Fester en de vierde plaats 
kwam toe aan Debby Leensma met Australian Cattle Dog Bumper. 
 
Niveau 
Bij de Smalls en Mediums zijn dit jaar voor het eerst de B2 en C-klasse samengevoegd tot 
C-klasse. Dit heeft grote niveauverschillen in de C-klasse tot gevolg. Hier lopen immers nu 
ook veel combinaties in die vorig jaar van de A naar de B1 promoveerden. Naast wat ge-
brek aan ervaring speelt ook gebrek aan snelheid hen parten, wat resulteerde in flink wat 
tijdfouten. Alleen foutloos over het parcours gaan is immers in de hoogste klasse niet meer 
voldoende. Nog voldoende ruimte voor verbetering dus. De top op dit NK bestond dan ook 
uit die combinaties die al wat langer meelopen.  
 

 
Verder waren het allemaal honden van de populaire rassen in deze klassen: Shelties en 
Vlinderhondjes bij Small en Shelties bij Medium. Bij de Large-honden stonden weinig Bor-
der Collies in het eindklassement aan de top, met als grote uitzondering natuurlijk de Ne-
derlands Kampioen. Gezien het aantal Border Collies dat aan de start verscheen is dit zeer 
opmerkelijk. Door hun veelal hoge snelheid blijkt het echter lastig om op deze moeilijke 
parcoursen tweemaal foutloos rond te komen.  
Toch werd snelheid zeker ook beloond, aangezien de Standaard-Parcours-Tijden scherp te 
noemen waren. 

Hein van Bommel 
met Duke 

Bert Bouman ontvangt als 
Kampioen 2003 

bij de Large honden 
welgemeende felicitaties 
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Organisat ie  
Uiteindelijk hebben veel deelnemers en toeschouwers kunnen genieten van de degelijke or-
ganisatie van dit NK door KC Culemborg en KNK Cynophilia. Het inzetten van een spea-
ker en een aparte geluidsman zorgde voor extra sfeer op het kampioenschap. De parcoursen 
lagen er piekfijn bij, dankzij de sponsors Favoriet Behendigheidsmateriaal en Ben Gräfe. 
De winnaars ontvingen toepasselijke oranje halsbanden en lijnen van sponsor Jan van 
Driel’s Dierbenodigdheden. De winnende honden zullen ongetwijfeld blij zijn met de Pedi-
gree voerprijzen. Door vergroting van de klassen moest gewerkt worden met een strak tijd-
schema om alle deelnemers hun kans te geven op een Vast-parcours en een Jumping. Dit 
lukte wonderwel binnen de gestelde tijd. Een nadeel hiervan was echter dat Small en Medi-
um achter elkaar moesten verkennen, terwijl de sprongen op Small-hoogte stonden. Dit 
maakt het voor Medium-handlers net iets moeilijker om het parcours in te schatten. Was 
zo'n constructie bij de Large-klasse toegepast, dan zou er ongetwijfeld een golf van protest 
zijn ontstaan. 

 
Overlapping 
Ander nadeel was dat de Large-klasse moest verkennen in de ene ring, terwijl de Medium-
klasse in de andere ring nog liep. Buiten dat dit lastig is voor deelnemers in beide klassen 
(deze keer gelukkig maar één), krijgt de wedstrijd van de Mediums daardoor minder aan-
dacht dan zij verdient, wat met name bij de finale erg jammer is. Wellicht zou het goed zijn 
om van het Nederlands Kampioenschap een tweedaagse wedstrijd te maken of een voorse-
lectie toe te passen, zodat slechts de bovenste helft van het C-klassement kan starten op het 
NK. De nog steeds groeiende agility vraagt immers doorlopend om aanpassingen die de 

sport zowel in praktisch- als in sportief opzicht aantrek-
kelijk houden. 
 
Succes  
Alle medewerkers, sponsors, toeschouwers en deelne-
mers hebben van het Nederlands Kampioenschap 2003 
weer een groot succes weten te maken.  
Felicitaties aan de Nederlands Kampioenen: Natasja 
Kelders met Djoura, Jurgen Smit met Max en Bert 
Bouwman met Tica.  
 
En daarnaast: heel veel succes op het Wereld Kampi-
oenschap 2003 te Lievin, Frankrijk, op 28 en 29 sep-
tember!  
 
Bron “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst  

Bij mooi weer kan het 
wedstrijdsecretariaat 

gewoon buiten. 
Hier Louis Hillebrand 

achter de laptop. 
Hij is ook de man achter 

de internetsite van  
LHB systems 

Hierop staan alle gege-
vens van alle wedstrij-
den en alle deelnemers 

Jan Langius met Rakker 
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NK 2003 
UITSLAGEN LARGE 

 
Pl Naam Handler Tijd Pl Naam Handler Tijd 
1 Tica Bert Bouwman 66.49 52 Mac Susan Ophorst 27.76
2 Kim Harold van Kesteren 68.52 53 Tomba Fred Barendregt 30.24
3 Fester Cora Jansen 71.39 54 Twister Rob Peen 34.91
4 Bumper Debby Leensma 73.34 55 Nik Arjen van Gastel 38.58
5 Duke Hein van Bommel 60.63 56 Donnoly Arie Geenen 32.29
6 Diestro Bianca van Gastel 64.43 57 Megan Marcel Verbruggen 40.21
7 Flash Wilco van Tellingen 65.45 58 Magic Tanja Wiersma 41.32
8 Aram Sjaak Nagelkerke 65.54 59 Arco Patrick Tunders 43.30
9 Rex Ton van der Laar 68.39 60 Fylan Frank van Nimwegen 31.64
10 Max Rick Molenkamp 68.87 61 Dusty Marcel van der Ven 37.45
11 Wammes J. van Kempen 76.09 62 Bo Fieny Mennen-Koppen 44.22
12 Dorus Janny de Ruijter 72.90 63 Bilbo Wilbert Ebben 44.98
13 Ayla Walter Sontrop 72.05 64 Elby Dick Franke 40.32
14 Kesmo Ineke Happée 73.97 65 Sjaak Marcel Verbruggen 45.65
15 Remi M. van de Rijdt 71.81 66 Sweep P. den Dekker 48.11
16 Tjess Jacqueline Oonincx 68.96 67 Yetro Elly-May Tunders 37.05
17 Lady Betty Spijkerboer 76.11 68 Lute Ronald Mouwen 39.46
18 Scylla Nicole / Bob Veerman 74.29 69 Floris Peter Hennink 48.18
19 Elquinta Michel Groen in 't Woud 76.51 70 Yagush A. Vermeulen 48.76
20 Harry Piet Hugen 82.66 71 Syrah Dina Bakker 55.73
21 Jazz Nel Usmany 72.65 72 Bootz Henriëtte Geerling 0.00 
22 Louis Piet en Sanne Hugen 77.88 72 Vaquera Jeanne Willemse 0.00 
23 Smirnoff Martienke Broer 82.90 72 Jill Paul van Eijk 0.00 
24 Jentl Paula van Zutphen 79.23 72 July Riet Baan 0.00 
25 Quickly J. Nouwen 79.26 72 Tim Brigitte Janssen 0.00 
26 Britt Peter vd Zwet 84.41 72 Buster Arjen van Gastel 0.00 
27 Crony Esther Booker 85.00 72 Chica John Hoogvliet 0.00 
28 Angel Charles de Fijter 80.80 72 Dunja Corné van Ginneken 0.00 
29 Linnhe Ton Gruijters 77.50 72 Bento Sylvia Heijkoop 0.00 
30 Luna Ron Baltus 79.54 72 Sam Tijs Klop 0.00 
31 Tjenka Aad van Embden 80.89 72 Faith Annemarie Ploegmakers 0.00 
32 Gael Joy Oostrom 71.17 72 Farna Alexandra Scherbeijn 0.00 
33 Doeby Jeanne Hornikx 97.46 72 Daisy Tina ten Brink 0.00 
34 Djo Anja Smit 28.46 72 Fellow Bep Boon 0.00 
35 Gayle Cathy McDonald 28.70 72 Risk Miranda de Jager 0.00 
36 Rakker Jan Langius 29.28 72 Kilian Adri van den Bosch 0.00 
37 Jen-Ai Mellanie de Koster 30.09 72 Disney Yvonne Clements 0.00 
38 Ewan Brenda Bottema 31.24 72 Glen Paul v. Dongen 0.00 
39 Floss Brenda Bottema 37.42 72 Lounah Frank van Nimwegen 0.00 
40 Jim Wendy Willemse 37.81 72 Darcy Desiree Vrolijk 0.00 
41 Noah Cees Pisuisse 38.60 92 Mitchell Henrie van Steenis 0.00 
42 Kelly Cor Groen in 't Woud 32.70 93 Djenkal Hanny Meijdam 0.00 
43 Ushi Kees Stoel 32.97  
44 Exit Arjan Matser 40.37  
45 Swift Paul v. Dongen 40.57  
46 Blacky Margreet Muurling 33.84  
47 Rasja Inge de Heer 34.04  
48 Shera Jacqueline van Vlimmeren 34.80  
49 Abbey Nico Ackermans 34.88  
50 Sally Annelies van Meeuwen 42.01  
51 Gaelic Ank Knuvers 43.96  
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NK 2003 
 

UITSLAGEN MEDIUM    UITSLAGEN SMALL 
 
Pl Naam Handler Tijd Pl Naam Handler Tijd 
1 Max Jurgen Smit 66.24 1 Djoura Natasja Kelders 65.88 
2 Casey Marjo de Ruijter-Hannema 66.78 2 Bommeltje Floor Goddijn 70.54 
3 Djuna Adèle Werners 71.53 3 Mirza Gerry v.d. Velden 72.52 
4 Ilva Arie en Hermien v/d Waal 77.22 4 Alma Jakob Muis 79.58 
5 Blues Ron van Straten 67.08 5 Bowie Piet v.d. Voort 82.05 
6 Chippie Susan Ophorst 67.30 6 Kimmy Tiny Guth 77.34 
7 Amir Gerwin Gerritsen 67.85 7 Nona Marjan Abbekerk 78.63 
8 Filan Sharon Broeders 66.52 8 Marsu Marouschka Weijgers 89.66 
9 Jacky Willem-Alexander Kelders 66.64 9 Gisel Gerrit Elgersma 84.74 
10 Noortje Lia Romeijn 81.02 10 Banjo Annemiek Notenboom 86.64 
11 Anouk Cees Sterkens 75.77 11 Jari André van de Linden 81.92 
12 Fleur Corrie Blanke 87.60 12 Lola Henk Postma 33.16 
13 Nina Wil Lutters 87.71 13 Joey Peter Borsje 35.87 
14 Spirou Marouschka Weijgers 83.21 14 Spiky Patrick van Dijk 34.66 
15 Lucky Tiny & Wim Guth 88.76 15 Cindy L. Heijndijk 48.09 
16 Kyon Pieter de Haan 72.40 16 Dixie Loes Mouchart-Kleingeld 36.18 
17 Ulette Ada Brandenburg 85.14 17 Maxy Angie Tan 39.10 
18 Danco Sandra van den Brink 82.15 18 Kelly Ria Jacobs-IJkhout 47.08 
19 Ozzy Hanny Bouter-Feenstra 74.45 19 Djerba Narda van Proosdij 52.37 
20 Katie Christa Berenpas 83.06 20 Brutus Connie Louwen 0.00 
21 Tirza Tineke Duurland 88.35 20 Dido Kitty Bergman 0.00 
22 Rico Linda vd Meer 84.63 20 Chefke Marian Bruine de Bruin 0.00 
23 Floppie Serge Meeuws 86.85 20 Pam Riet Bunnik-Lansink 0.00 
24 Misty Jopie van Hoorn 87.59 20 Zapper Petra Knol 0.00 
25 Dender Marleen Francke 89.08 25 Lex Inge Esselbrugge 0.00 
26 Luca Linda Schoor 95.05 
27 Kay Monique Rensink 94.90 
28 Bella C.L.J. Quellhorst 77.85 
29 Randy Rene Kamp 78.50 
30 Gijs Ike van der Sluijs 96.73 
31 Dino Majorie van Diest 33.17 
32 Kinkajou Diana van Bree 37.73 
33 Utha Hester van Galen 35.03 
34 Ezra Willem-Alexander Kelders 45.63 
35 Charlie Michiel Franken 32.74 
36 Zizou R. v.d. Laarschot 35.58 
37 Goofy Ruud ten Hoeve 36.63 
38 Luna Manon Proost 40.09 
39 Spooky Corina Meyer 47.53 
40 Chico Monique Remmen 40.56 
41 Kelly Arie Schild 41.24 
42 Sharif Maria Linders 43.32 
43 Funny M.D. van Althuis 50.43 
44 Bohdi Jaap de Ruiter 36.20 
45 Chakaya Mieke Komen 48.45 
46 Noushka Karin Waal 47.67 
47 Ashley Jurgen Smit 31.50 
48 Shadow W. Schouten 35.87 
49 Yoshi Lucie Furer 0.00 
49 Jilly Ans Sint 0.00 
49 Free Rineke Smit 0.00 
49 Loekie Jolanda van Beek 0.00 

 

Joyce van de Ven 
met Wicket 
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NK 2003 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rineke Smit 
met Free 

Gerwin Gerritsen 
en Amir 

Sebastiaan Gums 
met Mirza 

Ernstige gezichten bij het 
parcours verkennen 

Debbie Leensma 
en Bumper 

Fred Barendrecht 
en Tomba 

Rick Molenkamp 
en Max 
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
AGILITY 2004 

DOOR SUSAN OPHORST 
 

KC ZOYS WAS DIT JAAR GASTHEER VOOR HET NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP AGILITY.  EEN KAMPIOENSCHAP DAT IN HET 

TEKEN VAN “DE OUDJES” LEEK TE STAAN; ERVAREN 
COMBINATIES AAN DE TOP, GOED PRESTERENDE HONDEN EN 
HANDLERS OP LEEFTIJD EN EEN AANTAL HONDEN VOOR WIE 

DIT NK HUN LAATSTE PUBLIEKE OPTREDEN WAS 
 

 
 
Daarnaast was ook dit NK weer spannend tot het einde. Gingen de gedoodverfde toppers 
met de eer strijken of was het toch de outsider, die de titel opeiste? De verschillende klassen 
lieten hierin een afwisselend verloop zien. Wel bleek duidelijk dat het ook op het hoogste 
niveau moeilijk blijft om twee foutloze parcoursen op een dag te lopen. Hierbij zullen de 
zenuwen zeker een woordje meespreken.  
 

Small  
In de categorie Small, waarin de honden onder 35 cm schofthoogte 
lopen, bestaat de top in de competitie uit kleine Shelties, Vlinder-
hondjes en ook een enkele Border Terriër weet aansluiting te houden. 
Op het eerste parcours van het NK, de Jumping van keurmeester 
Kees Stoel, lieten de Vlinderhondjes het afweten. Een latje van een 
sprong af of een fout in de slalom is zo gebeurd, waardoor een aantal 
favorieten voor de titel meteen afviel.  
Natasja Kelders wist haar Sheltie Djoura met de voor haar zo ken-
merkende vloeiende wissels naar een eerste plaats op dit parcours te 
begeleiden.  

 
Op het Vast-parcours werd in omgekeerde volgorde van de ranglijst gestart, zodat de span-
ning voor de kanshebbers duidelijk oploopt. Met name de raakvlakken, maar vooral ook de 
standaard-parcours-tijd bleek voor veel deelnemers een obstakel op dit parcours. Het ver-
schil in snelheid in deze klasse is erg groot en veel deelnemers liepen tegen tijdfouten aan. 
Daarnaast dan nog wat fouten op de slalom en honden die in de wat lastige start over een 
verkeerd toestel gingen en er bleven niet veel foutloze combinaties over. De nummer 5 van 
de Jumping, Jacob Muis met Border Terriër Alma, leek een serieuze kanshebber voor de ti-
tel te worden toen nummer 4, 3 en 2 allemaal de fout ingingen. De nummer 1 wist echter 
wat haar te doen stond en na 33,97 bloedstollende seconden ging de overwinning ook op dit 
parcours naar Natasja Kelders met Djoura. 

Ook Terriërs kunnen 
goed uit de voeten in de 

Medium-klasse 

Handler Natasja Kelders 
en het publiek kijken 

geconcentreerd naar het 
rondje van Djoura  
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Weer op het  podium 
Op het podium dan ook als Nederlands Kampioen Natasja Kelders met Djoura. Zij sleepten 
ook in 2003 de titel in de wacht en lopen al jaren in de top mee, zowel nationaal als interna-
tionaal. Natasja en Djoura verdedigden Nederland namelijk al enkele malen op het WK en 
zij wonnen zelfs goud op de IMCA in 2002.  
Als Nederlands Kampioen kunnen zij ook dit jaar weer in actie komen op het WK. Eervol 
tweede op dit NK werd Jacob Muis met zijn 11,5 jaar oude Alma. De derde plaats ging naar 
Marijke Bullens met haar Duitse Dwergpinscher Guus. 
 
Medium 
In de categorie Medium komen de honden uit, die een schofthoogte tot 43 cm hebben. 
Voornamelijk Shelties bevolken deze klasse, maar de Pyreneese Herders zijn duidelijk aan 
een opmars bezig. Op de Jumping wist ongeveer een kwart van de deelnemers geheel fout-
loos rond te komen. Veel favorieten liepen echter tegen een fout of een weigering aan, 
doordat de handlers iets teveel risico namen. In een klasse met toch een behoorlijk aantal 
serieuze kanshebbers is een NK echter een kwestie van alles of niets en uiteraard loopt het 
voor een deel van deze deelnemers dan op niets uit. Adèle Werners hield haar hoofd echter 
koel en behaalde de overwinning op de Jumping met haar Sheltie Djuna. 
Het Vast-parcours werd op spectaculaire wijze gewonnen door Willem-Alexander Kelders 
met zijn inmiddels ruim 8 jaar oude Sheltie Jacky. Van de negen foutloze combinaties op 
dit parcours bleken er slechts twee ook foutloos gebleven te zijn over twee parcoursen. 
 
Nederlands Kampioen 2004 in deze klasse werd Adèle Werners met Djuna. Adèle is een 
echte `oude rot` in de agility, waarin zij achtereenvolgens Nikky, Kane en nu Djuna naar de 

top bracht. Op de tweede plaats nieuwkomer Roger van 
Laarschot met zijn Sheltie Zizou, waarvan we ongetwijfeld 
in de komende jaren nog veel zullen horen. Derde werd Mar-
jo de Ruijter met haar inmiddels ook alweer ruim 8 jaar oude 
Sheltie Casey. 
 
Large 
Bij de grote honden leek het aantal kanshebbers in de Jum-
ping meteen aardig te worden uitgedund met een score van 
12 foutlozen van de 81 deelnemers. Het was beslist een uit-
dagend parcours van keurmeester Adri v.d. Bosch, waarbij 
vooral de vele wissels een grote kans op afgesprongen latjes 
gaven. Daarnaast stond de standaard-parcours-tijd buitenge-
woon scherp, waardoor veel combinaties tijdfouten hadden. 
Ton v.d. Laar wist met zijn Border Collie Djo in een bloed-
stollend rondje toch de snelste tijd neer te zetten onder de 

foutlozen en won daarmee dit parcours. 
 
Het Vast-parcours leek een niet al te grote opgave, maar veel deelnemers verslikten zich 
hierin toch, waardoor uiteindelijk slechts 11 combinaties op dit parcours foutloos bleven. 

Met name in de top van het klassement liepen de 
kanshebbers tegen een fout aan. Met hoge snelhe-
den en een flinke dosis spanning is een foutje na-
tuurlijk ook zo gemaakt. De overwinning ging 
naar de Nederlands Kampioen van 2003, Bert 
Bouwman met zijn Border Collie Tica. 
 
Het klassement ging door dit parcours flink op zijn 
kop, wat resulteerde in de eindoverwinning voor 
Ineke Happée met haar Tervuerense Herder Kes-
mo. Ineke laat daarmee zien dat de pensioenge-
rechtigde leeftijd ook een WK-gerechtigde leeftijd 
kan zijn, want met deze titel plaatste zij zich au-
tomatisch voor het WK in Italië.  
Ook de tweede plaats ging naar een Tervuerense 
Herder, wat opmerkelijk is in deze door Border 
Collies gedomineerde klasse, namelijk Bento van 
Sylvia Heijkoop. Op de derde plaats kwam Mella-
nie de Koster met haar ruim 8 jaar oude Border 
Collie Jen-Ai. 

Op de voorgrond 
Ineke Happée 

Kampioen Large honden 
2004 

Arie Geenen 
met Tzigane 

Mediumsprong 
van Goofy van 

Ruud ten Hoeve 
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Afscheid  
Er zijn veel redenen aan te 
geven waarom een hond moet 
stoppen met agilitywedstrij-
den. Zo kan de handler zich 
willen concentreren op jonger 
talent, kan de hond met bles-
sures kampen of te oud wor-
den voor de grote inspannin-
gen. Op dit Nederlands Kam-
pioenschap namen we af-
scheid van maar liefst 6 hon-
den uit de Large-klasse, die 
van een welverdiend pensioen 
mogen gaan genieten: Rex en 
Nik van Ton v.d. Laar, Axel 
en Fester van Cora Jansen, 
Kavik van Nel Meeusen en 
Queen van Rick van Veeren. 
Zij zetten op het Vast-
parcours nog eenmaal hun 
beste pootje voor, terwijl 
sommigen daarnaast ook nog 
welbekende streken lieten 

zien. Zij werden voor dit laatste optreden beloond met een daverend applaus van het pu-
bliek.  
 

 
 
Emoties  
Het Nederlands Kampioenschap behalen is een droom van menig wedstrijdloper. Naast de 
bekers, de bloemen en het Wilhelmus, is het voornamelijk de eer waarvoor gelopen wordt. 
Dit uit zich op een NK dan ook altijd in emotievolle momenten, waarbij blijdschap en te-
leurstelling elkaar afwisselen. Uiteindelijk kunnen er echter jaarlijks slechts drie mensen 
die felbegeerde titel in de wacht slepen. De anderen rest een prettige dag met hun hond en 
frisse moed voor volgend jaar. Bron: “Onze Hond” (2004)  
 

 

José Schipper 
en Miros 

Marja Welten 
met Tommie 

Rick van Veeren 
en Queen 


