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BEHENDIGHEID  
MET BELGISCHE HERDERS 

 
De Belgische herder is een van de gezichtsbepalende rassen in de agility. De relatief lichte 
bouw, maakt de Belg snel en wendbaar. Dit gekoppeld aan werklust en leervermogen levert 
een veelzijdige sporthond op. 
Binnen de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden (NVBH) neemt de 
hondensport een vooraanstaande plaats in. Africhting (lees IPO), G&G en Agility hebben 
eigen commissies die sportbeoefening met Belgische herdershonden propageren en 
stimuleren. 
De NVBH-agilitycommissie: 
– organiseert wedstrijden om het clubkampioenschap: gestreden wordt om ‘de spelende 

hondjes’, een wisseltrofee waarop inmiddels een indrukwekkend rijtje namen staat 
gegraveerd; 

– houdt handlersdagen en geeft via het verenigingsblad informatie over verantwoorde 
sportbeoefening; 

– vaardigt een team af naar het WK-agility voor Belgische Herders. 
Actuele gegevens over de NVBH vindt u op www.nvbh.nl 
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BELGISCHE HERDERS VIEREN 
JUBILEUM MET CACAG 

 
DIT JAAR VIERT DE NVBH (NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 

BELGISCHE HERDERS) HAAR DIAMANTEN JUBILEUM (60 JAAR).  
HOOGTEPUNT VAN DIT JUBILEUMJAAR WAREN DE "DIAMOND 

DAYS", EEN WEEKEND DAT BOL STOND VAN DE ACTIVITEITEN. 
VOOR DE AGILITYLIEFHEBBERS WAS EEN CACAG 

GEORGANISEERD, MET VOOR DE A-KLASSE EN DE VETERANEN 
EEN OPEN WEDSTRIJD. NA EEN SPANNENDE FINALE WIST NEL 

PRIEM MET HAAR MECHELSE HERDER  
THAI VAN DE MEULENBARG DE TITEL TE VEROVEREN 

 
Het weekend van 23 en 24 mei 1998 stond voor de Belgische Herders in het teken van de 
Diamond Days. Op zaterdag werd voor het eerst een openlucht clubmatch georganiseerd 
onder goede weersomstandigheden.  
 
Zondag was ingericht voor het werken met de Belgen: naast een gedragtest, demonstraties 

met G&G, reddingshonden en KNPV, een schapen-
instincttest en de prime-ring was door de Agilitycommissie 
een CACAg georganiseerd. De A-klasse en de Veteranen 
konden inschrijven in een open wedstrijd. Bijna 100 
combinaties waren ingeschreven. 
Plaats van handeling was het Nederlands Hippisch 
Centrum in Deurne. De ringen waren op een goede 
ondergrond uitgezet in de dressuur- en menbak. Door de 
weersomstandigheden van 's morgens waren de bakken 
helaas zwaarder begaanbaar dan voorzien. 
 
De A-klasse startte met een “Penalty & Speed” bij 
keurmeester Jan-Willem van der Plas. In dit onderdeel 
werken de combinaties eerst een contactvlaksectie af, 
waarna een Jumpingsectie volgt met een strafrondje. Het 

aantal fouten in de eerste sectie wordt omgezet naar het aantal te lopen strafrondjes in de 
tweede sectie, een werkwijze die is afgekeken van de Biathlon. Dit onderdeel werd 
gewonnen door Hans de Bruin met zijn Groenendaeler Jaroek. Hij versloeg Cor Groen in 't 
Woud met Kelly, de Mechelaar. De Tervuerense herder Joeri van André Tempelaars 
bezette de derde plaats. 
 
In de andere ring werd onder toeziend oog van keurmeester Relinde Peschier het eerste 
Vast-parcours voor de CACAg gelopen. Relinde had een boeiend parcours neergezet, 
waarop niet veel handlers zich verkeken. De top drie van dit parcours werd gevormd door 
drie Tervuerense Herders. De Belgische Anja Diels voerde het veld aan met Simpthos. De 
zeer ervaren Caty Both had met Gandor 2,5 seconden meer nodig gehad. Zij bleef Frank 
van Nimwegen met Fylan voor die met een tijd van 35.03 seconden derde was. Met Wemer 
Rosseau op de vierde en Nel Priem op de vijfde plaats waren drie van de vier variëteiten in 
de top vijf vertegenwoordigd. 
 

Hierna was het tijd voor de 2e en 3e graad om 
zich wat te ontspannen. Relinde keurde een 
prima neergezette Jumping. Van de toppers 
op het Vast-parcours kon alleen Caty Both 
indruk maken. Zij stuurde haar Gandor naar 
een keurige derde plaats, die ze overigens 
deelde met Cees Pisuisse met Kaya. Theo 
Panen liet zien, dat hij niet voor niets 
Jumping-expert bij uitstek is. Shaggy raasde 
over het parcours en zette zo de tweede tijd 
neer. Hij moest zijn meerdere erkennen in de 
Duitse Christiane Klar die haar ook in 
Nederland erg bekende Mechelaar Ole als 
snelste over het parcours liet gaan. 

Keurmeester 
Wilfried Claes (België) 

Ruud Peschier 
met Laekense Herdershond 
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A-klasse  
Terwijl de Jumping in deze ring als 
ontspanning gold, liepen de spanningen 
nu juist in de ring bij Jan-Willem op. 
Hier konden de A-klasse combinaties nu 
hun "U”tje verdienen. Elf combinaties 
slaagden hierin, waarbij Patrick de Greef 
als beste naar voren kwam. Met Ulka 
nam hij de eerste prijs mee naar het land 
van oorsprong. Joke van Egmond en A. 
Slingerland maakten met respectievelijk 
Herault en Shadow het trio Groe-
nendaelers vol. Na de pauze, die werd 
gevuld met een KNPV-demonstratie, 
startte Jan-Willem met zijn Jumping. 
Het zou een ontzettend spannende strijd 

worden. Hans de Bruin zette met zijn Jaroek al snel de toon. Hij had slechts 27.50 seconden 
nodig voor het voltooien van dit rondje.  
Lange tijd voerde hij de standlijst aan, totdat Paula van Zutphen haar Jentl aan de start 
plaatste. Na 27.30 seconden was deze combinatie weer terug, terwijl Jan-Willem niets fouts 
had gezien. Het was slechts een gaatje van 0.2 seconde dat nu de nummers één en twee 
scheidde. Toch wist Hennie Stender zich hier nog tussen te wringen. Deze handler liep 0.02 
seconden sneller dan Hans en eiste zo voor Kim de tweede plaats op. 
 
In ring 1 keurde Relinde nu een 
koppelrace. De computer van 
Anita van Tellingen had wil-
lekeurig koppels gemaakt, zodat 
een aantal verrassende koppels in 
de ring verscheen. De derde 
plaats werd veroverd door het 
Belgisch/Nederlandse koppel Jan 
Meir en Monique Kist. Zij 
moesten hun meerdere erkennen 
in het koppel gevormd door Katja 
Hendrickx en Margot Hoekstra. 
Gerard Desaunois en Lisette 
Suntjens wisten dit onderdeel te winnen. Hierna werd het tijd voor de ontknoping. Het 
tweede Vast-parcours voor de CACAg werd gekeurd door Jan-Willem van der Plas. Hij had 
een parcours ontworpen dat er niet echt moeilijk uitzag. Tijdens het verkennen al bleken er 
echter genoeg adders onder het gras. Tel hierbij het feit op dat het een finaleparcours was 
dat in omgekeerde rangvolgorde werd verlopen en je hebt alle ingrediënten voor een 
boeiend eindspel. Pia van der Vall, die met Himoroki in het eerste parcours werd 
gediskwalificeerd, wilde graag aan het toegestroomde publiek laten zien, dat zij niet voor 
niets naar het WK was uitgezonden. Zij slaagde hierin door een prima tijd neer te zetten. 
Met 37.13 seconden hadden de favorieten een prima richttijd. Van de kanshebbers mocht 
Gilbert Reypens met Skah het eerst het strijdperk betreden. Hij liep een perfect rondje en 
maakte geen fouten. Zijn 
tijd was de beste tot dan 
toe: 35.17 seconden.  
De andere kanshebbers 
wisten waar zij zich aan 
te houden hadden. Na 
Gilbert was het de beurt 
aan Nel Priem.  
Zoals gewoonlijk deed 
Nel niets "bijzonders", 
zij liep gewoon haar 
rondje. Niemand keek er 
van op, dat het foutloos 
en snel ging. Thai had 
slechts 35.30 seconden 
nodig, maar er kwamen 
nog meer favorieten.  

Sylvia Heijkoop 
met Bento 

Ing de Heer 
Cees Pissuisse en 

Bep Boon 

Piet Tunders 
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Werner Rosseau met Onyx bijvoorbeeld, maar Werner en Onyx verslikten zich met 1 fout 
en met een tijd van 37.89 seconden was deze combinatie kansloos voor de titel. Hierna 
verscheen Frank van Nimwegen met Fylan aan de start. Geheel tegen de gewoonte in werd 
geen tijd verspild op het contactvlak van de kattenloop. Het was nu immers een finale. 
Direct werd doorgestuurd naar de tunnel en het sterretje daarna. Hier sneuvelde een latje en 
koos Fylan voor de slurf in plaats van de schutting, dus ook deze combinatie kon geen 
aanspraak maken op de titel. 
 

 
 
Gilbert en Nel hielden hun adem in toen Caty Both aan de start verscheen. Caty en Gandor 
vormen een zeer ervaren combinatie die al eens een CACAg wisten te winnen. Bovendien 
was Caty gebrand op een herhaling, wellicht iets té gebrand. Gandor werd te snel van de 
kattenloop gestuurd, waardoor Jan-Willem niets anders kon doen dan een fout geven voor 
het missen van de afloop. Hoewel de tijd van 33.51 sec. een toptijd was, weerhield deze 
fout Caty van een nieuwe titel. Alle ogen waren nu gericht op Anja Diels en Simpthos. 
Deze combinatie is ook zeer ervaren en zeer snel. Zouden we een Belgische winnares 
krijgen? Of de spanning te groot was, of welke reden we moeten aanvoeren weten we niet, 
maar ook Anja sneuvelde op dit parcours. Helaas klonk het fluitje van Jan-Willem ten teken 
van een fout parcours.  
Het was nu rekenen geblazen. Onze Belgische vrienden feliciteerden Gilbert Reypens, en 
Nel Priem schudde alleen maar het hoofd; zij wist het niet. Het verlossende woord kwam 
van Anita van Tellingen die de volgende einduitslag uit de computer toverde: 
 
1e plaats en CACAg: Nel Priem met Thai van de Meulenbarg  
2e plaats   Gilbert Reypens met Skah Valiant and Beauty 
3e plaats   Jacqueline van der Boom met lnouck Zynou v. Astritahof 
 
Deze dag werd er door de Veteranen ook een volledig programma afgewerkt. Alle 
onderdelen werden gewonnen door Jolanda van Beek met Onyx. 
De NVBH kijkt terug op een geslaagde dag, die na een spannende finale een terechte 
kampioene opleverde. Bron: “Het Contactvlak” 1998 Tekst: Frank van Nimwegen  

Eline Teygeler 

Werner Rosseau 
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NVBH 
AGILITYCOMPETITIE 2000 

 
DIT JAAR HAD CYNOPHILIA EEN ANDERE PUNTENTELLING 

VOOR DE COMPETITIE INGEVOERD.  
KORT GEZEGD KWAM HET EROP NEER, DAT REGELMATIG SNEL 

EN FOUTLOOS LOPEN BETER BELOOND WERD DAN EEN ENKELE 
KEER EEN ZEER SNEL EN FOUTLOOS RONDJE 

 
Vorig jaar was het nog mogelijk, om te promoveren met bijvoorbeeld 18 
diskwalificaties en tweemaal een eerste plaats. Dit jaar was de situatie dus 
totaal anders. Iedereen was echt benieuwd hoe alles zou uitpakken. Na afloop 
was er nauwelijks kritiek hoorbaar op de nieuwe puntentelling. Snelle en goed 
lopende combinaties promoveerden sowieso en er was ook ruimte voor iets 
langzamere combinaties die vaak foutloos liepen. 
Discussie over de veiligheid van de toestellen was er meer dan andere jaren. 
Sommige verenigingen hebben niet het juiste materiaal voor deze sport. Ook 
lagen keurmeesters dit jaar onder vuur vanwege het opnemen van onveilige 
benaderingen van toestellen (bv. schuine benadering slurf waardoor 
onstuimige honden tegen de rand knallen) of over het opstellen van een te 
moeilijk parcours (bv. het tegen elkaar plaatsen van toestellen terwijl je als 
handler niet in de buurt kon komen).  
 

B1-KLASSE 
In het “moeras” van de B1, eufemistisch ook wel genoemd “de 
overgangsklasse” (beheers je het spelletje nu wel of niet) kwamen tussen de 
200 en 300 combinaties aan de start. Niet alle deelnemende Belgen staan in 
het klassement, omdat er ook combinaties zijn die geen punten verdienden. De 
B1 is ongetwijfeld de meest spannende klasse. Er kunnen slechts 45 

combinaties promoveren. De strijd was hard, maar sportief. Het niveau lag weer hoger dan 
in eerdere jaren. Om een voorbeeld te noemen: twee jaar geleden ging ik eens kijken hoe 
mijn niveau ongeveer moest worden om in de B1 mee te kunnen draaien. Van die wedstrijd 
herinner ik mij onder andere, dat 70% van de combinaties op een zeer makkelijke 
slalominsteek de mist in ging, of de slalom niet kon voltooien. Als je nu kijkt, gebeurt het 
incidenteel dat een combinatie de slalom niet goed doet. De moeilijkheidsgraad van de 
insteek slalom is  enorm verhoogd, maar de combinaties kunnen het aan. Zo kan het dus 
gebeuren, dat je best een goede combinatie vormt met je hond, maar dat je blijft hangen in 
de B1. Absoluut geen schande, kop op iedereen, volgend jaar ben je weer een stuk beter. 
 
Wat ik dit jaar opvallend vond in de B1, is dat er inderdaad weer prachtig werkende honden 
blijven hangen in deze klasse. Ook zag een groep Belgische Herders, die weliswaar zeer 
snel zijn, maar jaar op jaar hetzelfde type fouten (lattengooien en fout-parcous lopen) 
blijven maken en zo niet verder komen. Verder zag ik een clubje zeer jonge Mechelaars op 
indrukwekkende wijze hun entree maken in de B1. Door onstuimigheid en gebrek aan 
ervaring bleven de meesten hangen in de B1, maar kwam Piet Tunders met Arco toch door 
en promoveerde. Sebastiaan Gums met Daisy had te lijden onder blessureleed. De hond is 
op een handlersdag ernstig geblesseerd geraakt aan de rug door een slechte opstelling van 
de slurf en kon vanaf mei niet meer in actie komen. De optredens van Ted van der Knaap 
met Nora, een hond die vorig jaar onder ernstige motivatieproblemen leed en van 
Annemieke Varkevisser met Kayleigh vond ik veelbelovend. Beiden zijn echter te laat uit 
de A-klasse gekomen om nog te promoveren. Ook Piet Hugen promoveerde rijkelijk laat 
naar de B1 en toen Louis ook nog startte met een paar fouten leek de promotie ver weg. 
Toch promoveerde deze combinatie. Aad Vlietstra haalde het ook dankzij een zeer sterk 
begin van de competitie. De vormcrisis op het einde overleefde deze combinatie daarom 
nipt. Gerton Dekkers en Connie Louwen liepen regelmatig hun punten bij elkaar, net als 
Ton Gruijters met Linnhe. Ron met Luna dwong door een mooie eindsprint de promotie in 
de laatste wedstrijden af. Patrick Zeelenberg heeft een zeer snelle hond, die gelukkig net 
vaak genoeg foutloos bleef om te kunnen promoveren. Rasja, een slim hondje dat steeds 
harder gaat lopen, eindigde als 2e Beste Belg. Op een zeer verdiende eerste plek eindigde 
Christa de Bruijn met Jaroek. Zij gaat als enige direkt door naar de C en zoals Christa al 
zei: Jaroek heeft het verdiend! Jaroek is bijvoorbeeld één van de honden, die in 1999 een 
beetje onfortuinlijk zijn promotie miste naar de B2, maar nu met een reuzestap de C intrekt. 
Christa, heel veel succes in de C-klasse!  

Inge de Heer 
en Rasja 

Ik laat de boel de boel, 
mijn tijd komt nog 
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EINDSTAND WEDSTRIJDKLASSEMENT 2000 B1-KLASSE 
 
Varieteiten G = Groenendaeler, M = Mechelse Herder, T = Tervuerense Herder, L = Laekense Herder 
 
Pl Naam - Naam hond  Stamboomnaam Var  
9 Christa de Bruin-vd Broek - Jaroek Chjaroek from Black Velvet's Home G C 
17 Inge de Heer - Rasja Halusetha's Rafale Rasja M B2 
22 Patrick Zeelenberg - Kim Akim Vera La Beauté Feminin T B2 
26 Connie Louwen - Tess Tess v.d. Wierickerschans M B2 
30 Ron Baltus - Luna Eluna from Black Velvet's Home G B2 
33 Gerton Dekkers - Lotus Lotus de la Grande Lande T B2 
37 Piet Hugen - Louis Xtra van de Cart Hill Village G B2 
40 Ria Legdeur/Ton Gruijters - Linnhe Linnhe Ellis van Astrita-hof T B2 
42 Piet Tunders - Rowan Rowan v. Kucuk Asya M B2 
43 Aad Vlietstra - Shira Shira Tosca Ammerroijen M B2 
49 André Tempelaars - Joeri Joeri van 't Wedertsheim T  
61 Marielle Ekstein-de Haas - Loyd Loyd-Ellis v Astritahof T  
64 John Verbrugge - Kelsey Darlingh-Kelsey v.d. Ramonahoeve M  
66 Caroline van Nimwegen - Jarrasz Chiara-Ananda Jarrasz T  
72 Hans de Bruin - Avar El-Avar from Black Velvet's Home G  
73 Karin Sep-Maatjens - Chelsey Chelsey de la Prim'heure T  
74 Marijcke van de Werve - Noura Halusetha's Targa Inoura M  
86 Ed Brasser - Tybor Quido-Tybor v/d Wierickerschans M  
88 Hanny Tolenaar - Jazzy  M  
91 N. van der Straat - Chap  M  
91 Joke Venmans-v.Egmond - Herault Duc Herault Bergers du Rayon G  
97 Ted vd Knaap - Nora Ranora v.d. Wierickerschans M  
98 Richard van Es - Tessa Magic Tessa van 't Buisengat T  
104 Annemiek Varkevisser - Kayleigh Kayleigh of Dark Brightness T  
107 Jeanette vd Broek-Langermans – Chyrano Chyrano from Black Velvet's Home G  
108 Claudia Bloos - Jego Chiara Ananda Jego T  
109 Lisette Suntjens - Jinger Duchesse Jinger Bergers du Rayon T  
113 Joost van der Wekken - Tara Tara vd Meulenbarg M  
113 Patrick Tunders - Arco Arco van de Lobo Hoeve M  
118 Peter Assendorp - Chain Hectoralquinte Chain M  
118 Clasien Nieuwenhuijzen - Misty Misty v.d. Wierickerschans M  
127 Sebastiaan Gums - Dynamite Daisy Dynamite Daisy of Forever Magic T  
129 Lidy Klein-Tichelaar - Kayleigh Marjorienke s Brennan Kayleigh T  
136 John Verbrugge - Rico Rico v. Kucik Asya M  
138 Eric Thijssen - Naomi Halusetha's Mindy Naomi M  
144 Anja Bibo-Kroon - Hailey Hailey T  
155 Seppie Jansma - Najiro Najiro de la Vignette T  
159 Rob de Loor - Chelsey Chelsey of Dark Brightness T  
165 Marianne Sterrenburg - Bertha Bertha van Hoveld M  
173 Louisa Wegerif - Dusty Cinderella du Fauve Beaute T  
177 Klaasje Wartena - Pasco Pasco de la Vignette T  
184 F. Obbink - Piro  T  
187 Foeke Jonker - Haddock Haddock Ismi v. Moned T  
188 Yvonne Tuk - Famey Famey van 't Belgisch Schoon G  
190 Reintje v. Bentum - Falco Falco v. Nikaron T  
191 Josephine van Rijt - Pippe Hectoralquinte Pippe M  
191 W. Schild - Shadow Shadow de Bruine Buck G  
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B2-KLASSE 
Maar liefst negen Belgische Herders promoveerden uit deze klasse naar de C, 
vijf combinaties handhaafden zich in de B2, en twee combinaties moesten 
helaas degraderen. Deze klasse is erg klein, daarom is de strijd wat minder 
spannend. Het spannendst dit jaar was, dat de strijd om de eerste plaats op de 
laatste dag beslist werd. 
 
Door een zeer goede laatste wedstrijddag besliste Cora Jansen met Fester de 
strijd in haar voordeel, en moest Wilma Stap, die vrijwel het gehele jaar 
bovenaan gestaan had, genoegen nemen met de 3e plaats. Sanne, die dit jaar 
voor het eerst liep met Harry (de hond van vader Piet Hugen), stelde de 
promotie veilig. Harry was vorig jaar gedegradeerd uit de C, maar komt met dit 
puntensysteem beter tot zijn recht. Jos van Vlimmeren promoveerde zelfs met 
twee honden, Shera en de bijna-veteraan Ambor. Bob liep dit jaar met Scylla, 
en was daarin zeer succesvol. Vooral had hij een indrukwekkende eindsprint in 
deze competitie. Erica Klijn en Jeanne Hornickx liepen zeer stabiel en 
verdienden hun promotie dik. Ardan van Sylvia Heijkoop loopt iets minder 
stabiel, maar verdient meteen veel punten door zijn snelheid als hij foutloos is, 
en ook dat was voldoende.  
Iedereen veel succes gewenst in de C-klasse. 

 
 

EINDSTAND WEDSTRIJDKLASSEMENT 2000 B2-KLASSE 
 
Pl Naam - Naam hond  Stamboomnaam Var  
1 Cora Jansen - Fester Fester Ayscha de Conte de Fée T C 
3 Wilma Stap - Daisy Pricilla-Daisy v 't Wedertsheim T C 
6 Sanne Hugen - Harry Harry G C 
12 Jos van Vlimmeren - Shera  T C 
13 Bob Veerman - Scylla Scylla-Delphy de L'Izaville T C 
17 Erica Klijn - Maya Maya Gabriella de la Gamine T C 
18 Jeanne Hornikx - Doeby Doeby-Dixy from Black Home G C 
22 Sylvia Heijkoop - Ardan Tyboki's Ardan T C 
24 Jos van Vlimmeren - Ambor Ambor-Channak van Aulika Hof T C 
33 Michèle van Es - du Bois - Endy Endymion du Fauve Beauté T  
37 Frank v Nimwegen - Fylan Chiara-Ananda Fylan T  
38 Caty Both – Jari Jari van  't Wedertsheim T  
44 Peter Assendorp - Indra Halusetha's Elindra M  
44 Jolanthe Straver - Kesharo Kesharo of Axewood Home T  
51 Monique Kist - Anora Anora vd Ruige Ruwaard L B1 
57 Mark Manders - Quito Ceres Quito G B1 
59 Janine Derks  - Djoeri Djoeri T B1 

 

Sanne Hugen 

Piet Hugen 
met Louis 
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C-KLASSE 
Dit jaar konden de Belgen het niet redden van de Borders in de hoogste klasse. Door het 
overlijden van Onyx van Werner Rosseau en het zwaar geblesseerd raken van King van 
Sjaak Nagelkerke, die op plaats 36 eindigde, misten wij twee top-Belgen, die meestal in de 
top-tien zaten. Jacqueline van Vlimmeren leverde een zeer goede prestatie door als Beste 
Belg te eindigen. Opvallend is verder de zeer goede performance van drie Belgen, die vorig 
jaar direct vanuit de B1 naar de C gingen, namelijk Paula van Zutphen met Jentl (mooie 17e 
plaats na een aarzelend debuut in de C), Riet Baan met July (26e) en Sylvia Heijkoop met 
Bento(35e). Bento stond op een riante positie, maar raakte door een vechtpartij (niet met 
een behendige hond overigens) dermate zwaar geblesseerd, dat hij een aantal wedstrijden 
moest missen. Hier zit dus nog duidelijk toekomst in, Bento is weer terug.  
Cees Pisuisse met Kaya draaide als vanouds weer vrij hoog mee, en ook de prestatie van 
Kees Stoel met Ushi vond ik mooi. Ook vader en zoon Groen in ’t Woud bleven in de C. 
Willem van de Berg, Aad van den Emben, Pia van der Vall en Theo Panen redden het. 
Helaas staat er een groepje van vier Belgische Herders net onder de degradatiegrens (plaats 
50 t/m 54). Het wachten is op een eventuele herschikking van de klasses, alvorens hun 
degradatie definitief wordt.  

 
EINDSTAND WEDSTRIJDKLASSEMENT 2000 C-KLASSE 

 
Pl Naam - Naam hond  Stamboomnaam Var  
13 Jacqueline van Vlimmeren - Inouck Inouck-Zynou v Astrita-hof T  
17 Paula van Zutphen - Jentl Duc Jentl Bergers du Rayon T  
19 Cees Pisuisse - Kaya Kaya-Zynou v Astritahof T  
23 Kees Stoel - Ushi Munchanga's Ultraushi T  
25 Michel Groen in 't Woud - Elquinta Halusetha's Elquinta M  
26 Riet Baan - July July van Meeuwhorst M  
31 Cor Groen in 't Woud - Kelly Hectoralquinte Kelly M  
35 Sylvia Heijkoop - Bento Tyboki's Bo-Ghi T  
36 Sjaak Nagelkerke - King King vd Cart Hill Village G  
38 Willem v/d Berg - Kim Kimberley T  
43 Pia vd Vall - Himoroki Himoroki of Axewood Home T  
45 Theo Panen - Shaggy Shaggy v. Vlisterstede T  
47 Aad van Embden - Tjenka Tjenka de Bruine Buck G  
51 G.J. Desaunois - Mitch Lianique's Mitch M B2 
53 Nel Priem-Bergman - Thai Thai vd Meulenbarg M B2 
54 Ineke Happée - Kesmo Kesmo-Delphy de L'Izaville T B2 
55 Jolanda Thijssen - Isar Isar T B2 
75 Caty Both - Gandor Gandor van  t Wedertsheim T B2 
 

 
 
Ron Baltus heeft in samenwerking met de familie Peschier weer voor de uitslagen gezorgd, 
en alle stamboomnamen in de standenlijst gezet, waarvoor onze dank ! Inge de Heer   

Patric Tunders 
en Arco 
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BORDER COLLIE CLUB 
 

DE BORDER COLLIE IS EEN WERKHOND, WAARBIJ VAN 
OUDSHER GESELECTEERD WORDT OP ZIJN UNIEKE VERMOGEN 

OM SCHAPEN TE DRIJVEN. MET DE TOENEMENDE 
POPULARITEIT VAN HET RAS EN HET BEPERKTE AANTAL 

SCHAPENKUDDES IN NEDERLAND, ZIJN VEEL BORDER COLLIES 
WERKELOOS. DIT KAN VEEL PROBLEMEN VEROORZAKEN, 

OMDAT EEN BORDER COLLIE IN HET ALGEMEEN EEN 
CONSTANTE BEHOEFTE HEEFT AAN LICHAMELIJKE, MAAR 
VOORAL OOK GEESTELIJKE UITDAGING. WORDT DIE NIET 

GEBODEN, DAN IS EEN BORDER COLLIE CREATIEF GENOEG OM 
VERVANGEND WERK TE VINDEN IN DE VORM VAN HET DRIJVEN 

VAN KATTEN, KINDEREN, JOGGERS EN AUTO'S,  OF OP EEN 
ANDERE WIJZE ZIJN FRUSTRATIES TE LATEN BLIJKEN 

 
Gelukkig heeft de Border Collie-eigenaar diverse mogelijkheden om zijn hond frustraties te 
besparen. Zo zijn er trainingsmogelijkheden bij schapen en natuurlijk kunnen hond en baas 
zich ook uitleven in de vele hondensporten, waarvan agility de meest populaire is. In agility 
kan een Border Collie veel van zijn aangeboren werkeigenschappen kwijt. Zijn snelheid en 
wendbaarheid worden bij agility aangewend om een goede tijd neer te zetten. Zeker zijn 
"will to please" maakt de hond goed trainbaar en zorgt ervoor dat de hond ook onder 
moeilijke omstandigheden altijd tot het uiterste wil gaan om zijn baas te plezieren.  
 
Veel oorspronkelijke eigenschappen hebben echter ook een keerzijde, waardoor ook van de 
handler van een Border Collie veel verlangd wordt. Snelheid is natuurlijk heel belangrijk in 
agility, maar dwingt de handler om ook snel te kunnen reageren. Door zijn "will to please" 
let de Border Collie goed op zijn handler, maar dit geldt ook als de handler een verkeerd 
signaal geeft, hoe klein ook. De zelfstandigheid, die een Border nodig heeft om een kudde 
van een paar honderd schapen te controleren, kan een zegen zijn voor de handler die, 
ondanks een niet-ideale positie, toch zijn hond het goede ziet doen, maar een nachtmerrie 
voor de handler wiens hond zelf het parcours wel uitstippelt. Kortom, het gaat niet vanzelf. 
Agility met een Border Collie stelt zeker ook eisen aan de handler.  
 

 
 
Ontwikkel ing 
Een ontwikkeling die de laatste jaren toe lijkt te nemen is het aanschaffen van een Border 
Collie "voor agility". Geïnspireerd door het succes van Border Collies op wedstrijden, 
kiezen mensen voor dit ras. Op zich is daar niet zoveel mis mee. Immers, bij een 
enthousiaste en gedreven hond als de Border Collie past een enthousiaste en gedreven 
eigenaar. Niet iedere Border Collie is echter een agilitykampioen. Sommigen niet, omdat ze 
de snelheid of motivatie missen, maar veel meer niet, omdat de handler bepaalde 
capaciteiten mist of de hond-handler-combinatie niet optimaal is. Een gedesillusioneerde 
baas is het gevolg, wat de relatie met de hond ernstig kan verstoren.  
 
De spreuk 'Bezint eer gij begint' is hier zeker op z'n plaats en bedenk goed dat naast die 
paar uur agility in de week er nog een heleboel uren overblijven, waarin je ook met de hond 
op moet trekken. Dat kan dan maar beter een hond zijn die écht bij je past.  

Ruud Peschier 
met Nike 

Hilda Schriek met haar 
nieuwe aanwinst Xenna 
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Border  Coll ie  Club Nederland 
De Border Collie Club Nederland is de rasvereniging voor de Border Collies. De 
rasvereniging probeert de unieke werkeigenschappen zoveel mogelijk te bewaren, door aan 
honden die voor de fok gebruikt worden, eisen te stellen op het gebied van werkvermogen. 
Hiertoe is een aanlegtest bij schapen ontwikkeld, waarbij natuurlijk aanwezig gedrag 
voorop staat. Verder biedt de rasvereniging gelegenheid aan leden met hun Border Collies 
om zich met elkaar te meten tijdens sheepdog-trials, maar ook agility-wedstrijden. 
 

 
 
In 1997 werd voor het eerst een trainingsdag met aansluitend een wedstrijd georganiseerd 
door de Commissie Border Collie Activiteiten. In 1998 werd gestart met een club-
kampioenschap agility. Er werden toen vier wedstrijden gehouden voor dit kampioenschap. 

Vanaf 1999 is dit teruggebracht naar 
twee wedstrijden, omdat de volle 
wedstrijdkalender te weinig ruimte 
bood. Daarnaast zijn er wedstrijden 
georganiseerd waarbij Nederlandse 
Border Collies het op moesten nemen 
tegen Belgische Border Collies en 
waarbij Border Collies "de strijd 
aanbonden" met Belgische Herders-
honden. Alle wedstrijden zijn tot nu toe 
in één ring georganiseerd, waardoor het 
verloop van de wedstrijd voor iedereen 
goed te volgen is. De relatieve klein-
schaligheid zorgt er ook voor dat de 
wedstrijden altijd in een goede sfeer 
gehouden worden. 
 
De populariteit van de wedstrijden van 
de BCCN neemt echter nog steeds toe, 
waardoor in de toekomst wellicht in 
meerdere ringen gestart zal moeten 
worden. Ook dan zal er alles aan 
gedaan worden om de gezelligheid te 
bewaren. Voor de toekomst zitten 
verder nog voornemens met betrekking 
tot trainingen in de pen. Op 

trainingsdagen wordt dan de gelegenheid geboden om onder leiding van ervaren 
instructeurs kennis te maken met agility of de vaardigheden op elk niveau te vergroten.  
Op die wijze hoopt de BCCN bij te dragen aan een verantwoorde omgang met de Border 
Collie in agility. Tekst: Susan Ophorst  

Peter Fekkes met Freak 
door de bocht 

Susan Ophorst 
met Mac 
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INTERLAND BORDER COLLIES 
 
Op 13 november werd door de Border Collie Club Nederland een Interland Behendigheid 
gehouden in Manege Zilvia's hoeve te Houten. Met meer dan 100 deelnemers, waaronder 
zo'n 40 Belgische deelnemers, beloofde het een spannende strijd te worden. Helaas 
mochten we maar 1 Duitse combinatie begroeten, want in hetzelfde weekend werden in 
Duitsland enkele belangrijke wedstrijden gelopen. Wel was van de partij Christine 
Charpentier, de huidige wereldkampioene uit Frankrijk. Ook uit mailtjes met andere landen 
bleek, dat er behoefte is aan een interland voor Border Collies. Er werden 2 Vaste-
parcoursen en 1 Jumping gelopen.  
 
De keurmeester was Adri van den Bosch die prachtige parcoursen had neergezet met 
allemaal hun eigen moeilijkheid. Het sluitstuk, de Jumping was pittig, maar ook heel 
vloeiend en er werden dan ook zeer snelle tijden neergezet.  
Er waren uiteraard veel toeschouwers die ook Christine weer eens in actie wilden zien. De 
grootste tijdwinst haalt Loch McLeod, haar prachtige korthaar-reu, uit de raakvlakken. 
Zonder aarzeling neemt hij in volle vaart de raakvlakken met zoveel vertrouwen, dat hij 
zelfs voor haar uit lijkt te gaan. 2 Vaste-parcoursen, dus 12 raakvlakken, allemaal voluit! 
Loch McLeod werkt ook heel fanatiek bij de schapen, vertelde Christine. Ze heeft haar 
eigen schapen waarmee ze vaak kan trainen. Uit België waren onder andere aanwezig Sally 
Andrews (4e op de Jumping bij de WK in Dortmund en Alex Kimps (10e bij de Jumping 
op de WK). Met 3 parcoursen te keuren waren we toch weer keurig op tijd klaar. Dat is 
natuurlijk het voordeel van die snelle Borders.  
 
Het eerste Vast-parcours eindigde met een niet zo verrassende uitslag:  
1. Christine Charpentier met Loch McLeod (Frankrijk) 
2. Sally Andrews met Udine Daley (België) 
3. Henri van Steenis met Mitchell (Nederland) 
Uitslag 2e Vast-parcours:  
1. Christine Charpentier met Loch McLeod (Frankrijk) 
2. Henri van Steenis met Mitchell (Nederland) 
3. Sally Andrews met Udine Daley (België)  
Uitslag Jumping:  
1. Benny Willemse met Floyd (Nederland) 
2. Carool Dielen met Trim (Nederland) 
3. Christine Charpentier met Loch McLeod (Frankrijk) 
 
Aangezien het een Interland België/Duitsland/Nederland was kon Christine Charpentier 
niet in aanmerking komen voor de overall-beker. Die ging naar: Sally Andrews uit België, 
die tevens beste Belgische deelnemer werd. Beste Nederlander was Henrie van Steenis. 
Voor Henrie was het een heel succesvol jaar. Dit jaar werd hij Nederlands Kampioen en 
Wedstrijdkampioen. 

Omdat er maar in één klasse 
werd gelopen, was er ook voor 
de beste beginnende combinatie 
een beker. Deze beker ging naar 
Wendy Willemse met Jim. 
Toch een hele prestatie om 
tussen de wereldtop mee te 
draaien met een A-hond. Als we 
kijken naar de totaal scores van 
de dag was Nederland de 
winnaar van de Interland. De 
prijsuitreiking werd weer 
verricht door de nieuwe 
voorzitter van de Border Collie 
Club, Nijs Lagerweij die ook 
als toeschouwer aanwezig was. 
Hij had enorm genoten en 
roemde in zijn woordje ook 
weer eens de sfeer. Daar 
kunnen we ons alleen maar bij 

aansluiten. Volgend jaar waarschijnlijk opnieuw een Interland, maar dan met meer 
deelnemende landen. Bron “Het Contactvlak” Tekst: lneke Westelaken  

Backside 
Cathy McDonald met Gayle 
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BCCN 
FINALE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1998 

 
Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Border Collie 
Club werden de clubkampioenschappen behendigheid 
georganiseerd. Voorzichtig werd een aantal jaren geleden met 
behendigheid begonnen bij een club die van oudsher bekend 
stond als één van schapendrijvers. Vandaag de dag zien we een 
groeiend aantal leden die met veel enthousiasme naast het 
schapendrijven, waar de Border Collie uiteindelijk voor gefokt 
wordt, op allerlei andere takken van sport actief is. De 
behendigheid is hierbij de snelst groeiende sport. Vanuit de 
vereniging wordt dit gestimuleerd door o.a. het organiseren van 
handlersdagen en behendigheidswedstrijden met als hoogtepunt 
de clubkampioenschappen. Op 23 oktober werd de finale 
gehouden. De locatie was wederom manege Zilvia's hoeve in 
Houten vanwege de centrale ligging en om niet afhankelijk te 
zijn van het weer. Keurmeester was dit jaar Relinde Peschier die 
weer voor een aantal mooie technische parcoursen had gezorgd. 

Ik denk dat het Relinde wel zwart-wit voor de ogen zag op het einde van de dag.  
 
Omdat er dit jaar 2 wedstrijden waren, één in het voorjaar en de finale in het najaar, werd in 
2 klassen gelopen nl. de A/Bl en B2/C, dit om mensen die vanuit de A promoveerden toch 
in dezelfde klasse te laten blijven. Met meer dan 60 combinaties was het gezellig druk. Er 
werden 2 Vaste-parcoursen en 1 Jumping gelopen met dezelfde telling als bij de NK, wat 
voor verrassende uitslagen zorgde. Toen bij veel mensen de spanning na 2 parcoursen er af 
was, werd er hier en daar voor het laatste Vast-parcours van hond en handler geruild, wat 
een aantal merkwaardige combinaties opleverde.  
 
De uiteindelijke clubkampioenen waren bij de A/B1 Rob Peen met Whisky en bij de B2/C 
Wendy Willemse met Alice. Jeanne Willemse werd met Vaquera 2e in de A/B1, dus net 
geen 2 kampioenen bij de familie Willemse, toch een prachtige prestatie voor Jeanne en 
Vaquera. De sponsor Hills had ook nog voor 2 prachtige bokalen gezorgd voor de 
clubkampioenen. De Shauna-wisselbokaal, door Cathy McDonald ter beschikking gesteld, 
ging dit jaar naar Sinne Tolsma met Briska. Sinne kon helaas niet zelf lopen. Wegens een 
blessure moest hij het handlen overlaten aan Arjen van Gastel, die voor hem een 1e en een 
4e plaats in de wacht wist te slepen. De prijsuitreiking werd verricht door onze kersverse 
voorzitter Nijs Lagerweij die als toeschouwer ook enorm genoten had van het spektakel.  
 

 
 
De uitslag na 2 wedstrijden was:  
A/B1      B2/C 
1. Rob Peen met Whisky    1. Wendy Willemse met Alice  
2. Jeanne Willemse met Vaquera   2. Jan Sprij met Tommy  
3. Hans Barbé met Jim    3. Henri van Steenis met Mitchell 
Tekst: lneke Westelaken  

Nick 
van Willem van Son 

Rob Peen 
met Twister 
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BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND 
CLUBKAMPIOENEN 

 

 
 
1998     1999 
A/B1 Bianca van Gastel met Diestro A/B1 Rob Peen met Whisky 
B2/C Henri van Steenis met Mitchell B2/C Wendy Willemse met Alice 
 
2000     2001 
A/B1 Susan Groot met Mac  A/B1 Bianca van Gastel met Buster 
B2/C Henriëtte Geerlings met Bootz B2/C Ton van der Laar met Rex 
 
2002     2003 
A/B1 Anja Smit met Djo  A/B1 José Schipper met Miros 
B2/C Jan van Kempen met Wammes B2/C Tina ten Brink met Daisy 
 

2004 
A/B1 Ton van der Laar met Brolinn 
B2/C Rob Peen met Twister 

 

 

Ton v.d. Laar 
op snelheid 
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TRIALS EN AGILITY 
TWEE SPORTEN KOMEN TEZAMEN 

 
IN DE TACHTIGER JAREN KON JE DE BORDER COLLIES DIE IN 
NEDERLAND DEELNAMEN AAN BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN 

BIJ WIJZE VAN SPREKEN  
OP DE VINGERS VAN ÉÉN HAND TELLEN, DAARNA BEGON DE 

OPMARS DIE NIET MEER TE STUITEN WAS EN NU IS HET 
WAARSCHIJNLIJK HET MEEST POPULAIRE RAS 

 
Het waarom is wel te verklaren. De Border Collie, 
oorspronkelijk afkomstig uit het grensgebied tussen 
Schotland en Engeland, is eeuwenlang op zijn 
werkvermogen geselecteerd. Daarbij is het ook één 
van de intelligentste rassen die met ogenschijnlijke 
eenvoud alles aan te leren is, waardoor hij heden ten 
dage niet alleen als schapendrijver maar ook in 
diverse takken van sport ingezet wordt waaronder 
dus ook behendigheid. De Border Collie heeft van 
nature “the will to please”, of te wel hij wil enkel 
maar werken voor zijn baas, naast een zeer grote 
intelligentie.  
 
Gelukkig voor de Border Collie is zijn werk-
vermogen heel belangrijk voor alle takken van sport, 
de tophonden in Nederland bijvoorbeeld komen 

praktisch allemaal uit bekende werklijnen, vaak ook rechtstreeks geïmporteerd uit het land 
van herkomst.  
 
Een klein aantal Border Collies in Nederland werkte bij de schapen en was ook op het 
behendigheidsveld te vinden. Meestal met twee verschillende handlers omdat het toch 
verschillende disciplines zijn. Zo liep Gem in de behendigheid met Ineke Westelaken en 
deed ze mee aan wedstrijden schapendrijven met Piet Westelaken, nu op elfjarige leeftijd is 
ze nog actief met het hoeden van een kudde schapen samen met Piet. Het voordeel van een 
getrainde hond in deze beide disciplines is bijvoorbeeld “vooruit” werken. Een Border 
Collie moet op bijv. 500 m afstand blindelings een commando op kunnen volgen en de 
honden die trials (wedstrijden schapendrijven) lopen, moeten op afstand op centimeters 
achter de schapen te sturen zijn, ook belangrijk bij behendigheid. 
 

 
Ook het op afstand “down” leggen is weer een handig hulpmiddel als je net niet op tijd bij 
het einde raakvlak bent. Gem leerde spelenderwijs “links en rechts” werken door haar heel 
simpel in de kamer met behulp van een bal naar rechts of links te sturen. Essentieel bij het 
schapendrijven, maar ook weer bij behendigheid om de hond met een commando de juiste 
richting te laten nemen. De zelfverzekerdheid van de Border Collie maakt hem ook heel 
gemakkelijk te trainen omdat hij niet snel onder de indruk raakt bij wat voor training dan 
ook, werken is zijn grootste levenstaak. Kortom met voldoende werk om zijn lichaam maar 
ook zijn geest te voeden is de Border Collie één van de meest geschikte rassen voor de 
behendigheid. Tekst en foto’s: Ineke Westelaken  

Van het kijken naar handlers 
die aan “Trials” doen 

kan ook een agilitybeoefenaar 
veel leren. 

Hier Gem van 
Ineke Westelaken in actie 

Bootz 
op weg naar de schapen? 
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AGILITY BINNEN DE VDH 
 

IN DE BEGINJAREN NEGENTIG WERD BINNEN DE 
KYNOLOGISCHE WERELD DE "BEHENDIGHEIDSSPORT" IN 

TOENEMENDE MATE POPULAIR. TIJDENS DE 
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH IN 1993 WERD ER VOOR HET 

EERST BINNEN DE VDH OP ZO'N GROTE SCHAAL EEN 
BEHENDIGHEIDSDEMONSTRATIE GEHOUDEN 

 
Het feit dat behendigheid de meest gesponsorde tak van hondensport is geworden, zegt al 
genoeg. De wens van de leden en een veranderde maatschappelijke kijk op de hondensport 
en honden in het algemeen, maakte het voor de VDH ook noodzakelijk om naast ons alom 
vertrouwde en beproefde VH-programma naar alternatieven te zoeken. De VDH stelde dat 
onderzoek naar de kansen van deze tak van sport, een opdracht is welke wij ons zelf de 
komende jaren moeten geven. In het najaar van 1994 werd besloten een enquête onder de 
6000 leden te houden. Uit de uitslag kwam de vraag naar Behendigheid duidelijk naar 
voren.  
 
Om dit te verwezenlijken werd een 
werkgroep opgericht van vier personen Ruud 
van Eck en Ben van Swaaij beiden uit de 
Commissie Bijstand Africhting en twee 
personen uit de BH-wereld t.w. Lucy van 
Duyn-Mons en Jan Reuvekamp. Er werd 
bovendien gekozen voor het behendigheids-
programma van Cynophilia. Waarom dit 
programma; ten eerste omdat dit binnen de 
bestaande structuur Raad van Beheer - FCI 
valt, ten tweede omdat dit programma al 
vele jaren haar bestaansrecht heeft bewezen.  
 
Al vrij snel nadat de VDH wereldkundig had gemaakt dat ze het plan had opgevat om met 
de behendigheidssport te beginnen, kwam ook de sponsoring van de grond: Pedigree Pal 
wilde als hoofdsponsor gaan fungeren. Om deze nieuwe tak van sport binnen de VDH zo 
goed mogelijk te promoten werd naast de BH-werkgroep een aantal regiocoördinatoren 
aangesteld: Joost Peschier, Rinie Prins, Wil Rosema, Jan van Aert en Marian Vroegop. Op 
6 april 1997 vond bij kringgroep De Eemsmond de eerste behendigheidswedstrijd voor 
alleen Duitse Herdershonden plaats. Ter verdere ondersteuning en promotie werd via eerder 
genoemde sponsor en door bemiddeling van Jan Pulles, hoofdbestuurslid belast o.a. met 
PR-zaken, tot tweemaal toe een Nieuwsbrief uitgegeven en verspreid onder al onze leden. 
De VDH heeft altijd gestreefd om ook haar jeugdleden zoveel mogelijk activiteiten te 
bieden. Zo is er ieder jaar een jeugdweek(kamp) met als afsluiting een africhtings- en 
behendigheidswedstrijd. Ingrid Sanders heeft vele jaren de behendigheid eerst als jeugdlid 
en later als lid van de jeugdcommissie, waar dan ook gepromoot onder de jeugd.  
 
Niet  meer  weg te  denken waarde binnen de VDH 
In de kleine zes jaar dat de VDH nu bezig is met de behendigheidssport is er veel in 
progressieve zin gebeurd. Vele VDH-leden hebben met hun Duitse Herdershond in de 
behendigheidssport een vrijetijdsbesteding gevonden die niet alleen sportief, snel, recreatief 
maar toch ook competief is. Behendigheid heeft zeer zeker bijgedragen tot een zekere mate 
van ledenbehoud voor onze rasvereniging. De vooruitgang zoals de “Behendigheid” binnen 
de VDH als grootste rasvereniging heeft meegemaakt is te danken aan durf en optimisme 
van enkelingen. Lef om buiten de gebaande paden te treden van de reguliere africhting en 
clubmatches. Deze lef en de extra ruimte voor het individuele lid en de open cultuur hebben 
ook bijgedragen tot het succes van de behendigheid. De kans die het hoofdbestuur en onze 
sponsor “Pedigree” ons als werkgroep heeft geboden, heeft ons sterk gestimuleerd en 
geënthousiasmeerd. Binnen de VDH begon behendigheid als een alternatief dat inmiddels 
een vaste plaats heeft binnen de vereniging. Een heel goede ontwikkeling is dat meer en 
meer vrouwen deze sport beoefenen, maar waar ook de jeugd naartoe wordt getrokken. 
Sport, bewegen past geheel in het beeld van deze tijd. In 2000 doorbraken wij de grens van 
50 deelnemers. En werd het VDH-circuit omgevormd naar officiële Cynophilia 
wedstrijden. Verdere uitbouw naar andere VDH-kringgroepen is geweest om niet alleen de 
continuïteit, maar ook de gewenste uitbouw te realiseren.  
Bron: “Duitse Herder Journaal” Tekst: Ben van Swaaij  

Kilian 
van Adrie van den Bosch 

Lenzo 
van Alt Naudens 
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VDH 
VAN UITSLAG TOT EREGALERIJ 

 

 
 

1997 
De Eemsmond: 1e R. Meulenbelt met Clousseau v. Geefacker 
Westland: 1e J. Villerius met Robbie Donar van de Roggebot 
Eerste kampioenschap te Leeuwarden 
1e J. Villerius met Robbie Donar van de Roggebot 
2e R. Prins met Gina van Herdersparadise 
3e R. Veldhuizen met Spike 

 
1998 

De Eemsmond: 1e R. Prins met Gina van Herdersparadise 
Gouda: 1e A. de Vriend met Hakuna Matatha Elteria 
Rijn-Waalgebied: 1e R. Prins met Gina van Hedersparadise 
Westland: 1e C. Hellevoort met Queen Gina van Prinsenstee 
De Plantage: 1e J. Villerius met Robbie Donar van de Roggebot 

 
1999 

Gouda: 1e J. Villerius Met Robbie Donar van de Roggebot 
De Eemsmond: 1e A. de Vriend met Hakuna Matatha Elteria 
Ridderkerk: 1e W. Rosema met Ilo v.d. Maurikshoek. 
Kampioenschap Leeuwarden: 1e R. Anema met Ophaedra van Soeburcht 

 
2000 

Ridderkerk: 1e A. v.d. Bosch met Kilian v. Haus van Sallandsstreek 
Nijmegen: 1e J. Villerius met Robbie Donar van de Roggebot 
Provinciaalkampioenschap te Gouda 
Noord Brabant:  
1e M. v.d. Vondervoort met Wolfgang-Bas vom Haus Hagendoorn 
Utrecht: 1e C. Kouwenhoven met Gabi v.d. Reikerwiese 
Zuid-Holland: 1e A. de Vriend met Hakuna Matata Elefteria 
Kampioenschap Westland: 1e N. Haex met Igor Shanto’s Raps 

Prijzentafel 
kgp. Nijmegen 2004 

De families v.d. Bosch (R) en 
 van Steenis (L) 

worden gefeliciteerd 

Hester te Brake 
met Alex 
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2001 
Nijmegen: 1e A. van Beest met Kazan v.d. Witte Leuningen 
Westland: 1e A. v.d. Bosch met Kilian van Huis van Sallandstreek 
 
Open-provinciaal-kampioenschap  
Eerste officiële KNK Cynophilia-wedstrijd 
Kgp. Rijn-Waalgebied 
Zuid-Holland: 1e E. Huijsman met Arco of Bhoeda’s Pride 
Noord-Brabant: 1e N. Haex met Shanto’s Igor 
Utrecht: 1e E. Koster-Warners met Gringo aus Famke’s Zauberwald 
Gelderland: 1e G. Bloemers met Gido van Sniedershof 
Kampioenschap Gouda: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 

 
2002 

Indoor Gouda: 1e  M. Grethe met Uniek v.d. Sijsjeslijmer 
U.D.H.V: 1e Open klasse: M. Grethe met Uniek v.d. Sijsjeslijmer 
Oude Maas: 1e. Open klasse: S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
 
Eindhoven Provinciaal-kampioenschap 
Zuid-Holland: R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Noord-Brabant: N. Haex met Shanto’s Igor 
Gelderland: A. v. Beest v. Dien met Kazan v.d. Witte Leuningen. 
Individueel en kringgroeppenkampioenschap Nijmegen 
1e A. v.d.. Wulp met Jaro v. Dammplatz 

 
2003 

U.D.H.V. 
1e S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
Jumping: 1e S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
Nijmegen 
1e A. v.d. Wulp met Jaro v. Dammplatz 
Jumping: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Eindhoven 
1e K. Sinkels met Gitta v.d. Handy Hoeve 
Jumping: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
 
Provinciaal-kampioenschap Gorinchem 
Zuid-Holland: 1e S. Kenens met Diva D’n Deudrienger 
Noord-Brabant: 1e Y. v.d. Meer met Kelly v.d. Herderklippen 
Gelderland: 1e E. Janssen met Imax v.d. Mauritshoek 
Utrecht: 1e L. Wets met Phyllis v. Sheytan’s Home 
Groningen: 1e G. de Jonge met Uraz v. Nordsee Sturm 
Kringgroeppenkampioenschap: 1e plaats het Goudse team:  
E. Guddens met Azuro v. Alt Nauders en  
E. Smits met Kim v. Huize Zevengezicht 
Individueel kampioenschap: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 

 

 

Langs de lijn 
bij kgp. Nijmegen 

Susan Kenens 
met Diva 

Riette te Lindert 
met Yoran 
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2004 
Oude Maas 
1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Jumping: 1e S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
Rijn-Waal gebied 
1e R. ter Linder met Yoran v Mirzslot 
Jumping: 1e J. v Steenis met Amber v Endor State 
U.D.H.V. 
1e J. v Steenis met Amber v Endor State 
Jumping: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Westland Provinciaal-kampioenschap 
1e S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
Jumping: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Provinciale kampioenen 
Zuid-Holland: S. Kenens met Diva D’n Deudrienger 
Noord-Brabant: J. v. Steenis met Amber v Endor State 
Gelderland: R. Kreeftenberg met Aron v Elshaverbosch 
Flevoland: H. v.d. Belt met Quinta 
Noord-Holand: L. Wets met Phyllis v Sheythans Home 
Individueel en kringgroeppenkampioenschap Nijmegen 
1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Jumping: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
Kringgroeppenkampioenschap 
1e Gouda 1; G. v Duivenbode met Hanni v Deutsche adel en  
E. Smits met Kim v. Huize Zevengezicht 
Individueel kampioenschap: 1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
 
 

Karin Swinkels 
met Gitta 

Hetty Bate 
met Andor 

Parcours verkennen 
vanaf de kant 
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VDH 
ALTIJD PLEZIER, AGILITY STEEDS POPULAIRDER 

 
WAT ALTIJD OPVALT IS HET PLEZIER DAT HOND ÉN BAAS 

BELEVEN AAN DE BEHENDIGHEID. HET IS DAN OOK NIET VOOR 
NIETS DAT DEZE TAK VAN HONDENSPORT STEEDS 

POPULAIRDER WORDT; OOK BINNEN DE VDH 
 

 
 
De verschijningsvorm van de Duitse Herdershond en zijn mimiek staan nog zeer dichtbij 
zijn voorvader uit de natuur. De Duitse Herdershond is als één van de weinigen al zijn 
dienende taken trouw gebleven.  
 
Bij het verschijnen van dit 25-jarig jubileumboek is hij nog steeds de meest ingezette 
gebruikshond. Hij vervult nog steeds zijn oorspronkelijke taak als Herdershond waarbij 
vooral in de huidige tijd humanitaire taken op de voorgrond treden. En de laatste jaren 
wordt hij steeds frequenter ingezet als narcotica-hond en zijn nieuwste taak ligt in de 
bestrijding van het terrorisme via zijn inzet bij het opsporen van springstoffen. De meesten 
onder ons kennen de inzet na een aardbeving. De laatste jaren komt ook steeds de 
waterzoekhond als nieuw type speurhond in beeld. Maar gelukkig kennen we heden ten 
dage ook nog de "Herdershond" die onverschrokken zijn werk bij de kudde verricht.  
 
De geschiedenis van de Duitse Herdershond eindigt nooit, maar wordt van de ene generatie 
naar de andere doorgegeven. De dienende hond zal wel aan populariteit winnen. Meer en 
meer wordt er van zijn speurkwaliteiten gebruik gemaakt. Pas als robots en verder 
technisch vernuft de hond t.a.v. zijn speurkwaliteiten overtroeven dan zal hij meer en meer 
op dit gebied op de achtergrond komen. De West-Europese politie ondervindt dat de 
aanvragen voor het houden van speurproeven afneemt. Daarentegen zijn de laatste jaren de 
sorteerproeven zoals persoon- en voorwerpen sorteren toegenomen. Zo blijft de Duitse 
Herdershond gebruikshond bij uitstek! Tekst: B.J.M. van Swaaij  

Els Pronk  
met Robbie 

Cas Pijpers 
met Kelly 
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Johan Vilerius 
met Robbie 

Wil Rosema 
met Damian 

Even ontspannen 
voordat `het` gaat gebeuren 

Van L naar R 
Gijs van Duivenbode met Hanni 

Laura Kraan met Fienna 
Ewoud Guddens met Azuro 
Elly Smits met Kimberley en 

Astrid Bonemeyer met Castor 

Van L naar R 
Cynthia Jansen  

(instructeur kgp. Nijmegen en Maas-Waal) 
Ben van Swaaij 

(voorzitter VDH Werkgroep Agility) 
Bart Miggelbrink 

(voorzitter kgp. Nijmegen) 

Monique v.d. Posr 
met Ynok 
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VDH KAMPIOENSCHAP  
NIJMEGEN 2004 

 
Volop in beweging 
Wat eerder dan andere jaren vond dit jaar het Nederlands kampioenschap behendigheid 
plaats. Kringgroep Nijmegen was bereid gevonden dit kampioenschap voor de tweede maal 
te organiseren. Een prima georganiseerd evenement waar zowel de titel “Bendigheidshond 
van het jaar” als ook het individuele kampioenschap van 2004 behaald kon worden. 
 

In de strijd 'behendigheidshond van 
het jaar' waren nog verschillende 
combinaties in de race. Weliswaar 
bedroeg het verschil tussen nummer 
1 en 4 ruim 100 punten, de strijd 
was nog niet gestreden. Door een 
diskwalificatie zak je meteen een 
aantal plaatsen als je tegenstanders 
tegelijkertijd goede prestaties 
neerzetten. 
 
Mooie  hond 
Uiteindelijk wist Jan van Steenis 
met zijn Ulster v. Benno's hof de 
titel 'behendigheidshond van het 
jaar' te behalen. Voor Jan en Ulster 
een prima afsluiting van de 
behendigheidscarrière. Ulster wordt 

al een dagje ouder en krijgt steeds meer moeite met springen. Volgend jaar is Jan 
waarschijnlijk met zijn nieuwe hond, Vasco, te zien. Jan heeft al acht jaar Duitse herders. 
De keus is op dit ras gevallen omdat hij het een erg mooie hond vindt. Jan is, evenals zijn 
vrouw Merian, al enige tijd bezig met behendigheid. Eerst in Nuenen, maar de laatste tijd 
bij kgp. Eindhoven. Ulster is eigenlijk de hond van Merian, maar Jan is met deze hond 
behendigheid gaan lopen toen zijn eerste hond stierf. Ulster is niet zo snel op de 
behendigheidsbaan en volgens Jan is ze snel afgeleid. Er kwam dus enig geluk bij deze 
overwinning kijken. 
 

 
 
Fantast isch 
Rob Huisman met Tara v. Mirzslot stond in het klassement te ver achter om nog aanspraak 
op de titel 'behendigheidshond van het jaar' te kunnen maken. Dat was voor deze twee geen 
reden om het er maar bij te laten zitten. Door twee fantastische parcoursen, eerste bij de 
Jumping en eerste bij het Vast-parcours, kon Rob het individuele kampioenschap niet meer 
ontgaan. Een gedeeltelijke herhaling van de prestatie van vorig jaar. 
 
Een groot aantal 'starters' dit jaar. Dit betekent dat de komende jaren de 'open-klasse' gaat 
groeien. Zoals Ben van Swaaij al in zijn voorwoord bij dit kampioenschap aangaf: "de 
behendigheid is volop in beweging binnen de VDH". 
Bron: “De Duitse Herdershond” (2004) Tekst: Marian Servaas  

Trainingsgroep van de  
kgp. Nijmegen 

Elly Smits 
met Kimberley 
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Meie Meike 
met Amber 

Prijsuitreiking bij 
kgp. Eemsmond 

Ria Jansen 
met Xanto 

René Kreeftenberg 
met Aron 

Trainingsgroep 
bij kgp. Rijn-Waal 
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JAARCOMPETITIE 
 

DE COMPETITIE IS VOOR DUITSE HERDERSHONDEN DIE IN DE 
STARTERS-,  OPEN- EN VETERANENKLASSE UITKOMEN.  

PUNTEN WORDEN BEHAALD OP JUMPING EN HET VAST-
PARCOURS. DE BEKER WORDT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR 

PEDIGREE. DE WINNAAR ONTVANGT EEN OORKONDE MET 
DAAROP DE TITEL EN HET AANTAL BEHAALDE PUNTEN 

 

1999 
1e J. v. d. Bosch met Micah vom Haus Hykos 

2e R. Anema met Ophaedra v. Soeburcht 
3e C. Hellevoort met Queen Gina v. Prinsensteeen 

 

2000 
1e J. Langbroek met Olaf v.d. Herdgang 

2e A. de Vriend met Hakua Matata Elfteria 
3e C. Hellevoort met Queen Gina v. Prinsenstee 

 

2001 
1e R. Huisman met Tara v. Mirzslot 

2e N. Haex met Shanto’s Igor 
3e A. v.d. Bosch met Kilian v. Haus v. Sallandsstreek 

 

2002 
1e S. Kenens met Diva d’n Deudrienger 
2e G. Bloemers met Gido v. Sniedershof 
3e G. Baks met Vaine v.h. Capricornus 

 

2003 
1e R. Huisman met Tara v Mirzslot 

2e G. Baks met Vanice v.h. Capricornus 
3e J. van Steenis met Ulster v. Benno’s Hof 

 

2004 
1e J. v Steenis met Ulster v Benno’s Hof 

2e J. de Vriend met Hakuna Matata Elefteria 
3e J. v Steenis met Amber v Endor State 

 

VDH-KAMPIOENEN 
 

1997 J. Villerius met Robbie Donar v.d Roggebot 
1998 J. Villerius met Robbie Donar v.d Roggebot 

1999 R. Anema met Ophaedra van Soeburcht 
2000 N. Haex met Shanto’s Igor 

2001 R. Huisman met Tara v. Mirzslot 
2002 A. v.d. Wulp met Jaro v. Dammplatz 
2003 R. Huisman met Tara van Mirzslot 
2004  R. Huisman met Tara van Mirzslot 

 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Ben van Swaaij  

1e Susan Kenens met Diva 
2e Ed Jansen met Imax 

Rob Huisman 
met Tara 

Van B naar O 
Ewoud Guddens met Azuro
Elly Smits met Kimberley 

Jan van Steenis met Ulster en
Hetty ten Bate met Andor 
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NEDERLANDSE 
BEARDED COLLIE CLUB 

 

 
 
 
 
 
 
Behendige Bearded Collies en hun handlers 
 
P.Aarts met Dusty; Marion Albers met Drum; Gerrie van Baaren met Kaja;  
Gerrie van Baaren met Pluche; Alice Beck met Duke; E. Beringen met Muffin;  
Carola Bloemer met Jip; Denise Blokland met Ffie; Aline vd Brink met Sheila;  
A. Brouwer met Oliver; P. Burgerhout met Oliver; Laurence van Cap pellen met Boy;  
Laurence van Cappellen met Indy; Nely Dankers met Milou;  
 
Nely Dankers met Joycy; Lilian Dijkman met Woesel; Lilian Dijkman met Daisy;  
Wilbert Ebben met Bilbo; Wilbert Ebben met Burdy; Brenda Bottema met Murdock;  
Marleen Francke met Ayka; Cynthia Frumau met  Allen; Rijk v.d. Graaf met Demsey;  
Ruud Huisman met Tarah; Els Jansen met Faye; Els Jansen met Driekje;  
J. Jansen met High Flyer; Els Jansen met Josie; Margreet Kalis met Carrie;  
 
Roos van Kessel met Bono; Wilma Klarenbeek met Champ;  
Thea Leijnse met Joydie; Suzanne vd Linden met Dusty; Suzanne vd Linden met Spetter;  
Emma Lobenstein met Kizoe; Wil Lutters met Bodien; Rick Molen kamp met Jumpy;  
Elly van Nistelrooy met Kelly; Janny vd Pijll met Breezy; Hanny vd Plaats met Bo;  
Titia vd Plaats met Bruce; Jan Willem vd Plas met Neville; Jan Willem vd Plas met Basco;  
 
Annemarie Ploegmakers met Hair; Annemarie Ploegmakers met Spot;  
Ineke van Raam metRody; M. Renckens met Woopy;  
Hanneke van Roon met Henselmans; Liesbeth Roskam met Dice;  
Liesbeth Roskam met Momo; Marry Schoufour met Lizzy; Koos Stals met Shadow;  
Petra Stam met Flint; Ron van Straten met Maddy; M. Suselbeek met Misha;  
 
Monique Terdu met Muffin; Raymond Verdonk met Beardy;  
Janine van Ingen met Jiggle; Anne Vermeulen met Kaily;  
Anne Vermeulen met Yagush; Els Vet met Bonnie; Désirée Vrolijk met Darcy;  
Silvia vd Worm met Flora; Natasja Zebregs met Jason;  
Ria vd Neut met Quincy; Els Jansen met Josie; Elviera Herrmann met Monty;  
 
John Hurkens met Dusty; Laura Nieuwenburg met Olly; Cora Wegman met Joey;  
Els Vet met Joska; Bettie Stee nis met Winston; Natasja Zebregs met Nitcha;  
Co Bouter met Pebbles; Martien de Jong met Berrit; Titia vd Plaats met Jason;  
Marga Mintjes met Max; Yolanda de Jong met Zoë; Willeke Schoemak ker met Furdy 
W Potters met Milou; Bob van Soomeren met Beau; A de Witte met Lady;  
 
Natascha Kolsteren met Tigger; Bea Piel met Jetle; Margreet Kalis met Weasel;  
M. Wisse met Boris; Jennifer Ringeling met Bo; P Meys met Beatle;  
Marco te Loo met Hobbes; Annemarie Ploegmakers met Faith;  
Els Jansen met Joella; Carola Bloemer met Pluk; Elizabeth Woudsma met Kilty;  
Wilbert Ebben met  Barney; Aart Harskamp met Lyka; John Hijgenaar met Buna;  
 
Els Vet met Babs; Anne Vermeulen met Vicca; Wilma vd Meer met Tracey;  
Désirée Vrolijk met Jayson; Elizabeth Woudsma met Mila; Gerrie van Baaren met Drip. 
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Darcy van 
Désirée Vrolijk 

Désirée Vrolijk met 
Lucky Number Honeybear Jayson 

H. Rens met 
Smooth Talking Lady Amanda 

Lucky Number Happiness for Vicca 
van Anne Vermeulen 

Laurence van Capellen 
met Babbacombe Indecent Proposal 

Els Jansen met 
Jo-Anne’s Josie v.d. Wollewuif 

Thijmen Oostervink 
met Typical Bearded Better Mind 

Lucky Number Sagittarius 
van Anne Vermeulen 
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BEARDED COLLIE CLUB 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN BEHENDIGHEID 1999 

 
OP ZONDAG 19 SEPTEMBER WAS HET DAN WEER ZO VER, EEN 

BEHENDIGHEIDS- EN EEN G&G-WEDSTRIJD VOOR ALLEEN 
BEARDED COLLIES. OP EEN NIEUWE LOCATIE “AMERICAN 

ROADHOUSE” TE ZALTBOMMEL EN ONDER LEIDING VAN 
LIESBETH ROSKAM EN LAURENCE VAN CAPELLEN 

 
Om het clubkampioenschap behendigheid te winnen 
moet je in de B-klasse een Vast-parcours en een 
Jumping goed volbrengen. Er zijn bij de Beardies 
dan ook drie klassen: A-klasse beginners, B-klasse 
gevorderden en Veteranen.  
 
Als keurmeester was Relinde Peschier uitgenodigd. 
En zij vond het maar al te leuk om deze blaffende 
wolbalen te keuren. Deze dag werd gestart met een 
Jumping A-klasse, een parcours dat voor de meesten 
toch wel wat problemen opleverde. Van de negen 
Beardies kwamen er maar vier rond.  
 
1e plaats: Kelly, Elly van Nistelrooy  
2e plaats: Hair, Annemarie Ploegmakers  
3e plaats: Quincy, Ria v..d Neut  
4e plaats: Bruce, Titia v.d. Plaats  
 
Toen was het de beurt aan de B-klasse. Relinde had 
een goed lopend parcours neergezet met voor mij 

best vervelende wissels (wie ons kent weet wat ik bedoel) maar na het verkennen bleek ons 
probleem oplosbaar te zijn met wat Belgische-wissels. Ik eindigde mijn rondje dan ook in 
de snelste tijd (30,70 sec) en op de eerste plaats.  
 
1e plaats: Mad Maddy, Ron van Straten   Veteranen: 
2e plaats: Bo, Hanny v.d. Plaats    1e plaats: Burdy, Wilbert Ebben 
3e plaats: Ayka, Marleen Francke    2e plaats: Bodien, Wil Lutters 
4e plaats: Misha, M. Susselbeek    3e plaats: Bonnie, Els Vet 
 

 
Na de pauze kwam het Vast-parcours A-klasse, een parcours dat voor de A-klasse Beardies 
goed te lopen was. Alle honden op één na kwamen rond. Ik moet hierbij wel vermelden, dat 
de nummer 1 op dit parcours, Hair van Annemarie Ploegmakers, maar liefst 12 seconden 
sneller was dan de nummer 2.  
Ik denk dat we van deze hond in de toekomst nog wel meer zullen horen.  

Wilma Klarenbeek 
met Champ 

Gerrie van Baaren 
en Pluche 
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1e plaats: Hair, Annemarie Ploegmakers 
2e plaats: Kelly, Elly van Nistelrooy 
3e plaats: Duke, R.& A. Beck 
4e Plaats: Bruce, Titia v.d. Plaats 
 
Ook de B-klasse had een leuk en 
goedlopend Vast-parcours. Maar er stond 
ook wel wat op het spel. Vandaar dat er dus 
lang en serieus werd verkend. Er waren nog 
maar vier combinaties die kans maakten op 
het Kampioenschap. De eerste van de vier, 
Misha van M. Susselbeek, had een 
weigering en tijdsoverschrijding. Toen 
kwam Ayka van Marleen Francke: zij liep 
foutloos en precies in de standaard-
parcourstijd. Daarna was het onze beurt. 
Op dit moment stonden we nog op de 
eerste plaats. Ik was niet ontevreden over 
ons rondje maar zoals ik al had gedacht, 
was de schutting fout. De volgende 
kanshebster was Hanny v.d. Plaats met Bo. Ook zij maakte een fout en had 
tijdsoverschrijding. Daardoor was het al snel duidelijk dat mijn Mad Maddy voor de 2e 
maal het Club Kampioenschap had gewonnen. (1e keer 1997, redactie). 

 
1e plaats: Ayka, Marleen Francke 
2e plaats: Mad Maddy, Ron van Straten 
3e plaats: Yagush, Anne Vermeulen 
4e plaats: Efie, Denise Blokland-Heijnen 
 
Daarna kwamen de Veteranen in actie. Het is nog 
steeds een lust voor het oog om deze oudere honden 
over het parcours te zien gaan.  
 
1e plaats: Burdy, Wilbert Ebben 
2e plaats: Bodien, Wil Lutters 
3e plaats: Bonny, Els Vet 
 
Ook was er nog tijd voor een spel. Relinde had 
besloten om een oud spel nieuw leven in te blazen: 
het Snooker-spel.  
Het was een succes en ik denk dat we dit spel 
volgend seizoen wel vaker terug zullen zien.  
 
A-klasse 1e plaats: Joska, Wim Vet,  
B-klasse 1e plaats: Efie, Denise Blokland Heijnen, 
Veteranen 1e plaats: Bonnie, Els Vet 

 
Door de prestaties van alle deelnemers was het weer een geslaagde dag en kon iedereen 
weer tevreden huiswaarts keren. Bron “Het Contactvlak” Tekst: Ron van Straten  

Wil Lutters 
met Bodien 

Honden komen altijd aan de 
linkerkant uit de palen 
Hier Carola Bloemer 

met haar Beardy 

Ron van Straten 
en Maddy 

op de achtergrond 
Ger Dekker als keurmeester 
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DE SCHAPENDOES 
EEN VROLIJKE NOOT IN BEHENDIG NEDERLAND 

 
De historie van de Schapendoes en de Agility gaat bijna net zo ver terug als de historie van 
de Agility in Nederland. Dit middelgrote, springgrage en behendige ras lijkt ook bijzonder 
geschikt, zeker voor degene die om kan gaan met het soms wat eigengereide karakter van 
deze vrolijke clown.  
 

 
 
In de afgelopen decennia was dan ook menig Schapendoes, en sommige niet onver-
dienstelijk, actief in de Nederlandse competitie (zowel Cynophilia als FHN). Heden ten 
dage zijn vele Schapendoezen actief in de competitie in zowel de large- als de 
mediumklasse. Met ruim 50 Schapendoezen bij Cynophilia en FHN, staat het ras in de top 
tien van behendige rassen. Schapendoezen hebben tijdens wedstrijden regelmatig de lachers 
op hun hand. Als nog niemand zo vriendelijk is geweest om het ringpersoneel te bedanken 
voor zijn inzet, is er wel een schapendoes die tijdens het lopen van zijn “rondje” even 
langsgaat bij een lattenlegger om dat alsnog even te doen. Of je ziet een Schapendoes 
bovenop de schutting stilstaan, omdat er even geposeerd moet worden voor de fotografen of 
gezwaaid naar alle fans. Maar er is ook een heel aantal Schapendoezen dat door wist te 
dringen tot in de hoogste klassen. Frans Avontuur heeft met zijn Sally de afgelopen jaren 
bij de FHN vele titels op zijn naam weten te zetten. In 2004 wist Yvonne Rietstap met haar 
Lieke op de Winner zelfs de CACIAg-titel te veroveren in de mediumklasse! Ook 
internationaal timmerde de Schapendoes aan de weg, want zowel Luxemburg als 
Zwitserland zonden in hun team een Schapendoes uit naar het WK Agility 2004.  
Onder de namen “Harige Hoppers”, “Woelige Warrels” en “Doezenpowerrrrr!” hebben het 
afgelopen jaar drie teams met alleen maar Schapendoezen meegedaan aan de BAND-
Wintercompetitie. De teamspirit die tijdens de wintercompetitie te zien is, wordt in de 
gewone competitie gewoon voortgezet.  
 
Naast de landelijke competitie is ook menig Schapendoes gehuldigd tot Clubkampioen 
Behendigheid. Deze clubkampioenschappen hebben een rijke historie. Reeds in 1990 
werden er door Vereniging “De Nederlandse Schapendoes” clubkampioenschappen 
behendigheid georganiseerd. Al vele jaren trekt dit vele tientallen deelnemers, van 
beginners tot honden die in de hoogste klasse liepen, en soms zelfs buitenlandse 
deelnemers. Hoewel lang niet alle Schapendoezen (of hun bazen) de potentie of ambitie 
hebben om op hoog niveau mee te draaien, is de grote lol die beiden er aan beleven de 
reden dat ook deze combinaties gewoon mee blijven doen met wedstrijden. Als er een 
Schapendoes aan het lopen is, wordt hij vanaf de kant luidkeels aangemoedigd door al zijn 
harige vrienden. Schapendoezen zorgen voor een vrolijke noot in Behendig Nederland en 
als het aan de Schapendoes en zijn baasjes ligt, zullen ze dat de komende jaren ook zeker 
blijven doen! 
 
Marjelle Maljaars 
Commissaris Evenementen, Vereniging “De Nederlandse Schapendoes”  

Aad Vlasblom 
met Hidde 



 174

DE NEDERLANDSE SCHAPENDOES 
 

Behendigheidswedstrijden georganiseerd door 
de vereniging “De Nederlandse Schapendoes” 

 
1988 

53 honden 
1. Floor Snuffelknuffel van N. Helmonds 
2. Friso Ibolies van F. Hogetoorn 
3. Drakie Doeshuus van T. Kok 

 
1989 

Geen wedstrijd 
 

1990 
46 honden 
1. Jofr Doeshuus van T. Kok 
2. Drakie Doeshuus van T. Kok 

 
1991 

35 honden 
1. Drakie Doeshuus van T. Kok 
2. Fontessa Perro's Home van J. Prast 

 
1992 

25 honden 
1. Fontessa Perro's Home van J. Prast 

 
1993  

53 honden 
1. Jerry van R. Baan 
2. Fontessa Perro's Home van J. Prast 

 
1994  

32 honden 
1. Tjalfi van T. Kok 

 
1995  

43 honden 
1. Oscar van R. v/d Hoorn 

 
1996  

68 honden 
1. Sally Sassenhoes van S. Boonstra 
2. Erasta Olmendreef van C. Voesenek 

 
1997  

48 honden 
1. Annabelle van M. Franken 
2. Cimbren Ciryandil van I. de Haan 

 
 
 
 
 
 
 
Na 1997 is de vereniging gestopt met 
behendigheidswedstrijden en is men over-
gegaan tot een spelletjesdag.  

 
Tekst: Tjeerd Kok  

Tjeerd Kok 
en Tjialfi 

Het kantelpunt bepalen 
op een  

voor de hond vreemde wip 
is niet altijd gemakkelijk 

Ron v.d. Hoorn 
met Pasco 



 175

NBC 
AGILITY BINNEN “DE NEDERLANDSE BOXERCLUB” 

 
ALHOEWEL JE DIT NIET SNEL ZOU VERWACHTEN,  

WAREN DE KRINGGROEPEN VAN DE NEDERLANDSE BOXERCLUB 
(NBC) ÉÉN VAN DE EERSTEN BINNEN EEN RASVERENIGING 

WAAR AGILITYWEDSTRIJDEN MET UITSLUITEND HONDEN VAN 
HET EIGEN RAS WERDEN GEORGANISEERD 

 
Het begon tweede helft jaren tachtig bij de (helaas niet meer bestaande) kringgroep 
Zeeland, toentertijd in Vlissingen, ondermeer onder de bezielende leiding van Jan(†) en 
Diana Jenster. Al snel sloten mensen van andere kringgroepen elders uit het land 
(respectievelijk Utrecht onder leiding van Henry Beuks en Dordrecht destijds onder leiding 
van Pieter van Werkhoven/Cees Sterkens) zich hierbij aan. In de jaren negentig kwamen 
daar later de kringgroepen Overijssel en Flevoland nog bij. 
 
Eind jaren tachtig en eerste helft jaren negentig liepen de grote animators van agility (toen 
nog gewoon behendigheid geheten) met Boxers zelf nog fanatiek in de diverse klassen van 

“Cynophilia”. Doordat Diana Jenster, 
Cees Sterkens, Pieter van Werkhoven 
en Henry Beuks landelijk succesvol 
waren gaf dit binnen hun res-
pectievelijke kringgroepen een enor-
me stimulans aan de agility met 
Boxers, waardoor deze sport binnen 
de NBC populairder is geworden dan 
de africhting.  
 
IPO en Agil i ty  
Voor degenen die met het ras minder 
bekend zijn, de Boxer staat op de lijst 
van FCI gebruikshondenrassen, net 
als bijvoorbeeld de Bouvier, de 

Belgische- en Duitse Herder. De Boxer hoort dus geschikt te zijn voor de africhting voor 
IPO en Speurhond. In Duitsland is africhting voor de fokkerij verplicht, in Nederland zijn 
afgerichte Boxers, zeker als men praat over het hoogste niveau (IPO 3, speurhond) vrij 
zeldzaam. Dat IPO en Agility overigens ook heel goed samen kunnen gaan bewees Henry 
Beuks herhaaldelijk door zeven keer NBC-agilitykampioen en zes keer NBC-agility jaar-
competitiewinnaar te worden met liefst vier verschillende Boxerreuen die allen meervoudig 
IPO 3/Schützhund 3 gecertificeerd waren. De laatste van deze vier, de NBC-
agilitykampioen 2002 en 2003, Otto van Miranchel, is daarnaast zelfs ook “Speurhond 2” 
gecertificeerd en stond tweemaal op het WK Schützhund voor Boxers en driemaal op WK 
Speurhond voor Boxers. De beoefening van deze totaal verschillende takken van 
hondensport met dezelfde hond is dus heel goed mogelijk, binnen het eigen ras zelfs op het 
allerhoogste niveau!  

 
 
 
 
 
De grondleggers  
Alvorens over te gaan naar de NBC-
agilitycompetitie en het kampioenschap 
eerst een overzicht van hetgeen de vier 
grote grondleggers van agility met 
Boxers op landelijk niveau (Cyno-
philia) en binnen de NBC hebben 
gepresteerd en welke rol ze hebben 
gespeeld. 
 
 

Jan Jenster 
met Vesta 

Pieter van Werkhoven 
met Job 
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DIANA JENSTER (2 Boxers) 
Zij haalde eerste helft van de jaren negentig de B-klasse met Vesta 
van Bave Loo. Herhaalde dit later met de zelfgefokte dochter van 
Vesta: “Freya”.  
 
Diana was samen met haar helaas begin 2003 overleden echtgenoot 
Jan Jenster, de grote drijvende krachten achter de Boxerkringgroep 
Zeeland. Deze kringgroep was de eerste die in 1987 een 
agilitywedstrijd speciaal voor Boxers organiseerde op een terreintje 
in de haven van Vlissingen. Helaas is de Boxerkringgroep Zeeland 
rond het jaar 2000 ter ziele gegaan.  
 
CEES STERKENS (2 Boxers) 
Cees nam, eind jaren tachtig, deel met de Boxers Doerak en Tino en 
was samen met Pieter van Werkhoven één van de animators bij de 

Boxerkringgroep Dordrecht. Hij liep landelijk met Tino en werd daar in 1990 vanuit de B-
klasse “Wedstrijdkampioen”! In 1992, op het allereerste NBC-agilitykampioenschap, werd 
Cees met de voor hem vreemde Boxer “Urban” (eig. Nelly Aantjes) Nederlands kampioen 
agility van de NBC. Helaas is Cees daarna overgestapt op agility met een ander ras. 
 

 
PIETER VAN WERKHOVEN (1 Boxer) 
Job, geb. 17/9/88, († 1998), 1992: 3 x Uitmuntend in de A-klasse. 1993: diverse 
kwalificaties in de B-klasse (beste resultaat 6e plaats). 1994: promotie naar de C-klasse. 
Pieter was medeoprichter van de kringgroep Dordrecht in 1989, aldaar behendig-
heidsinstructeur en heeft vele toestellen van de kringgroep eigenhandig gemaakt. Na het 
overlijden van Boxer Job nam Pieter t/m 2003 nog herhaaldelijk deel met Boxers van 
andere eigenaren binnen de NBC-agilitycompetitie. 
 
HENRY BEUKS (7 Boxers, na 1996 gestopt met wedstrijden “alle rassen”) 
Henry is oprichter/voorzitter sedert 1989 van de Boxerkringgroep Utrecht tot op heden en 
is sedert vele jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de agility binnen de NBC. 
 
De honden van Henry Beuks zijn: 
Boemer: geb. 10/7/86, († 8/6/1996 
Donald vand. Heemraden Hof: geb. 23/6/90, († 17/4/2002) 
Jouri vand. Klappeheide: geb. 4/9/93 
Herco Fan Ruygelollum: geb. 7/4/94. 1995 
Kevin van Miranchel: geb. 23/6/95. 1997 
Otto van Miranchel: geb. 7/5/96. 1998 en 
Vera van Miranchel: geb. 30/9/97. 2002 

Diana Jenster 
met Freya 

Cees Sterkens 
met Tino 
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Boxers  nog nauweli jks  op landel i jke wedstr i jden 
Sinds 1997, het jaar waarin Henry Beuks niet meer met zijn Boxers deelnam aan alle-
rassenwedstrijden, na het eerdere wegvallen op deze wedstrijden van Cees Sterkens, Pieter 
van Werkhoven en Diana Jenster, wordt nog slechts sporadisch een Boxer gesignaleerd op 
de landelijke wedstrijden. De bekendste deelneemster hiervan is Karin van Gaans met haar 
Boxers Toby van de Kuuper en Caïro v.d. Kuuper.  
 

 
 
Voor de meeste Boxereigenaren is het leuke van de landelijke agilitywedstrijden verdwenen 
sinds de opkomst van rassen als bijvoorbeeld de snelle Border Collie, waardoor het steeds 
moeilijker wordt nog aansprekende resultaten te behalen. De Boxer-agilitycompetitie draait 
gemiddeld met tussen de 20 en 30 deelnemers en de Boxereigenaren vinden het leuk om 
zich met anderen te meten die met een gelijksoortige hond lopen. Er vinden jaarlijks 
ongeveer zes wedstrijden plaats welke worden gekeurd door nog actieve “Cynophilia” 
keurmeesters of oud-keurmeesters. Naast de competitie wordt separaat een ééndaags 
kampioenschap georganiseerd.  
Hierrna een historisch overzicht van alle winnaars binnen de Nederlandse Boxerclub vanaf 
het moment dat formele kampioenschappen werden georganiseerd.  
 
Daarvoor, sedert 1987, werden dus al gedurende een vijftal jaren individuele, op zich 
staande, wedstrijden georganiseerd. 

Henry Beuks met Donald 

3 Boxers van Henry Beuks 
Van l.n.r: 

Donald vand. Heemraden Hof, 
de nog jonge 

Herco Fan Ruygelollum en 
rechts Boemer 
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HISTORISCH OVERZICHT 
AGILITY VOOR BOXERS 

 
NBC-NED.KAMPIOENEN AGILITY   NBC-JAARWINNAARS COMPETITIE 
1992: Cees Sterkens met Urban (Eig. Nelly Aantjes)  geen competitie 
1993: Henry Beuks met Donald van de Heemraden Hof  geen competitie 
1994: Henry Beuks met Donald van de Heemraden Hof  geen competitie 
1995: Francien Jacobs met Porky van de Hertenstad   1995: Henry Beuks met Donald vand. Heemraden Hof 
1996: Francien Jacobs met Porky van de Hertenstad   1996: Francine Jacobs met Porky van de Hertenstad 
1997: Francien Jacobs met Porky van de Hertenstad   1997: Francine Jacobs met Porky van de Hertenstad 
1998: Henry Beuks met Herco Fan Ruygelollum  1998: Henry Beuks met Herco Fan Ruygelollum 
1999: Karin van Gaans met Toby van de Kuuper  1999: Henry Beuks met Herco Fan Ruygelollum 
2000: Henry Beuks met Kevin van Miranchel  2000: Henry Beuks met Herco Fan Ruygelollum 
2001: Henry Beuks met Kevin van Miranchel  2001: Henry Beuks met Kevin van Miranchel 
2002: Henry Beuks met Otto van Miranchel   2002: Henry Beuks met Herco Fan Ruygelollum 
2003: Henry Beuks met Otto van Miranchel   2003: Ron Sijssens met Zoë van Huize Windhoek 
2004: Ron Sijssens met Zoë van Huize Windhoek  2004: Sander van Dam met Anouck v.d. Wardloo 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Henry Beuks  

Karin van Gaans 
 met Caïro 

Gunther de Cock (België)
met Xacujo v. ‘t Wildhof 

De toepasselijke 
prijzentafel van 2004  



 179

KAMPIOENSCHAP 2000 
TOCH NOG EENKLEINE VERASSING 

 
OP 8 OKTOBER VOND BIJ DE KRINGGROEP DORDRECHT  

HET NEGENDE NBC-BEHENDIGHEIDSKAMPIOENSCHAP PLAATS 
 
Doordat Henry Beuks voor het derde achtereenvolgende jaar met Herco Fan Ruygelollum 
met grote voorsprong de jaarcompetitie behendigheid had gewonnen, was deze combinatie 
ook vooraf de grote favoriet voor het kampioenschap. Maar een kampioenschap is iets heel 
anders dan een lange jaarcompetitie waar de slechtste resultaten geschrapt worden. Bij een 
jaarcompetitie is de gemiddeld beste hond over het hele jaar de winnaar, bij een 
kampioenschap draait het om het moment van de dag, één fout parcours op één van de drie 
af te leggen parcoursen is fataal, diskwalificatie volgt. Bij behendigheid ben je dan ook snel 
gediskwalificeerd, iets wat bij sporten als G&G of IPO niet snel voorkomt, daar verlies je 
meestal alleen punten bij een fout. Herco, die gemiddeld 20% sneller is dan de andere 
Boxers, trof dit lot, in een korte draai vloog hij op hoge snelheid de bocht uit en miste een 
horde, dus fout parcours en einde kampioenschapaspiraties.  
Na het Tijd-Fout-Uit spelonderdeel waarmee werd begonnen, en waarbij de voor iedereen 
onbekende niet bij een kringgroep trainende nieuwkomer Cees Wijnen met Sacha (ook 
deelnemend aan alle rassen behendigheidswedstrijden) zich verassend tussen de drie 
Boxers van Henry Beuks op de tweede plaats achter Herco nestelde, was duidelijk dat als 
iemand Henry Beuks van een titel af kon houden het wel Cees Wijnen moest zijn. Dat 
bleek ook zo. Na de diskwalificatie van Henry met Herco Fan Ruygelollum bleek Cees 
Wijnen met Sacha de enige combinatie die de andere twee Boxers van Henry, Kevin v. 
Miranchel en Otto v. Miranchel, de nummers twee en drie van de jaarcompetitie, kon 
volgen. Voor het laatste kampioenschapsparcours, de Jumping, moest Cees met Sacha 
foutloos lopen en Henry met zowel Kevin als Otto ieder minimaal twee fouten maken. Alle 
drie de Boxers legden de afrondende Jumping echter snel en foutloos af waardoor Henry 
Beuks toch met Kevin v. Miranchel na afloop gehuldigd kon worden als de nieuwe NBC-
behendigheidskampioen van 2000, op de voet gevolgd door zijn andere Boxer, tweevoudig 
Atibox WK-Schutzhund-3 deelnemer Otto v. Miranchel (een Boxer kan alles leren). 
Nieuwkomer Cees Wijnen werd met Sacha zeer verdiend beloond met een beker voor de 
derde plaats. De andere combinaties volgden op grote afstand en speelden geen rol van 
betekenis in de titelstrijd. Zeer te spreken waren alle deelnemers over de dit jaar door 
“Cynophilia” nieuw benoemde keurmeesters, waarop dit jaar driemaal noodgedwongen, 
door het uitvallen van de reeds vastgelegde keurmeesters, een beroep moest worden 
gedaan. Zij vormen duidelijk een verrijking voor de sport en brengen meer afwisseling voor 
de deelnemers qua soorten parcoursen. Na afloop werd Dordtenaar Wilfred Hessler met zijn 
ruim negen jaar oude Boxer Elise-Kyra van Huize Windhoek terecht in het zonnetje gezet 
door leden van zijn eigen kringgroep. Deze Boxer was ondanks zijn leeftijd nog vierde 
geworden in het jaarklassement maar in de laatste maanden was het duidelijk dat de sport 
de hond nu te zwaar werd. Hij nam, na jarenlange succesvolle en sportieve deelname aan 
alle NBC-wedstrijden, afscheid van de sport. Altijd een moeilijke en emotionele beslissing 
voor een hondensporter. 
 
Oudste  handler  71 jaar 
Een ander opmerkelijk feit was de beker voor 5e plaats voor de ruim 71-jarige Joop 
Dijkman met de zeven jaar oude Jouri v.d. Klappeheide. Joop is ondanks zijn hoge leeftijd 
één van de actiefste leden binnen zijn kringgroep en blaast ook in de behendigheid, waarbij 
je als baas toch echt hard moet meerennen, zijn partijtje dus nog volop mee. 
 
Bekerwinnaars kampioenschap NBC d.d. 8/10, keurmeester Cor Dielen: 
Geleider Boxer Vereniging NBC 
1. Henry Beuks Kevin v. Miranchel NBC kringgroep Utrecht 
2. Henry Beuks Otto v. Miranchel NBC kringgroep Utrecht 
3. Cees Wijnen Sacha VVH Valkenswaard 
4. Joop Reulen Xennedoe v. Miranchel NBC kringgroepUtrecht 
5. Joop Dijkman Jouri v.d. Klappeheide NBC kringgroep Utrecht 

 
Naast deelname van Cees Wijnen volgend jaar aan de hele competitie keert ook de ervaren 
oud-kampioene van 1999, Karin v. Gaans terug met een nieuw opgeleide Boxer, zodat de 
concurrentie in de top zal toenemen. Al met al goede vooruitzichten voor de behendigheid 
met Boxers. Tekst: Henry Beuks, Commissaris Behendigheid  

Ook Boksers hebben een 
enorme springcapaciteit 
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ZINDEREND KAMPIOENSCHAP 
AGILITY 2004 

 
AANGENAAM KOEL (VOOR DE BOXERS DAN) EN DROOG, HET 

WAS EEN GOED VOORTEKEN VOOR HET 
DERTIENDE NK AGILITY VOOR BOXERS DAT OP 

10 OKTOBER BIJ DE KRINGGROEP UTRECHT PLAATSVOND 
 
Daar waar de jaarcompetitie al vooraf beslist was, was het ééndaagse NK tot het laatst toe 
spannend. Keurmeester was Piet Plasmans, behorend tot het zeer selecte en kleine groepje 
FCI-keurmeesters, een topper dus. Piet schotelde de deelnemers voor het kampioenschap 
uiteenlopende parcoursen voor: een niet al te moeilijk eerste Vast-parcours met een goed te 
halen standaard parcourstijd (SPT), een tweede buitengewoon gecompliceerd Vast-parcours 
waarop volop gehandeld moest worden om niet tegen een “dis” aan te lopen wegens “fout 
parcours” (hetgeen dus toch het lot van velen was), met een strakke SPT, gevolgd door een 
vloeiende Jumping met verrassingselement waarbij één der kanshebbers in de eindstrijd 
(Gunther de Cock; België) toch zijn Waterloo vond en tegen een “dis” aanliep. 
 
In tegenstelling tot de IPO-Clubwinnaar, waar zich de laatste twee jaar helaas nog slechts 
minder dan één handvol deelnemers voor aanmeldden en dit jaar een week eerder aldaar het 
publiek het ook massaal liet afweten, is de agility binnen een paar Boxerkringgroepen die 
zich er serieus mee bezig houden, een zeer bloeiende tak van sport. Met name de 
kringgroepen Utrecht en Dordrecht beschikken over overvolle agilitytraininsgroepen 
waaruit velen ook aan de gehele jaarcompetitie deelnemen. Binnen deze kringgroepen zorgt 
de agility voor een vaste financiële inkomstenstroom waarbij gelijktijdig langdurig op hoog 
niveau gesport wordt met de Boxers. Een gezonde zaak! Voor het NK waren dan ook maar 
liefst zeventien inschrijvingen, (vijfmaal zoveel als bij het IPO!!) waarvan er zestien aan de 
start verschenen! Ook was er ruimschoots publieke belangstelling waardoor de sfeer 
bijzonder gezellig was (de catering kwam door de grote belangstelling zelfs “gehaktballen” 
tekort). In tegenstelling tot de IPO-Clubwinnaar moest de agility het dit jaar geheel zonder 
financiële bijdrage of andere steun van de NBC stellen en staan de kringgroepen Dordrecht, 
Utrecht, Flevoland en Overijssel zelf garant voor eventuele tekorten. Door de hoge 
deelnemersaantallen, waarbij niet-leden een hoger inschrijfgeld betalen dan leden, kon de 
organisatie dit jaar echter kostendekkend worden gehouden. Gedurende het jaar zijn ca. 
dertig verschillende combinaties, waaronder drie uit België, aan de start verschenen. 
 
Terug naar de wedstrijd. Onverwacht was de gedoodverfde favoriet aan het begin van het 
jaar, Ron Sijssens met Zoë v. Huize Windhoek (Kyra) teruggekeerd in het regiment der 
deelnemers nadat zijn hond gedurende vele maanden uitgeschakeld was i.v.m. moeilijk te 
verklaren evenwichtsproblemen. 
Na het eerste wedstrijdparcours was het Henry Beuks die voor de kringgroep Utrecht met 
Andor v. Fulco’s Proosdij de eerste en met Otto v. Miranchel de tweede plaats bezette. 
Mede favoriet en winnaar van de jaarcompetitie 2004 Sander van Dam, liet het daar met 
een fout lelijk liggen en verspeelde daar al zijn kansen op de titel. Ook het tweede Vast-
parcours kwam hij niet vlekkeloos door. Henry Beuks liep daar met Andor v. Fulco’s 
Proosdij tegen een “dis” wegens fout parcours aan waarmee ook zijn kansen met deze hond 
verkeken waren. Ron Sijssens won het tweede Vast-parcours overtuigend met een perfect 
gelopen race zodat na twee ronden Ron met Kyra en Henry Beuks met Otto samen de 
koppositie deelden op de voet gevolgd door Gunther de Cock met Cujo.  
 
Ron Si jssen kampioen 
Op de afsluitende Jumping echter liep Gunther, die alle risico’s nam om de eerste plaats 
alsnog te bereiken, tegen een “dis” aan nadat Cujo voor een tweede maal achtereen de 
tunnel indook. Hierdoor ging de eindstrijd nog tussen tweevoudig regerend kampioen Otto 
van Henry Beuks en Kyra van Ron Sijssens. De Jumping is echter een parcours op snelheid 
zonder raakvlakken zodat het niet verbazingwekkend was dat Ron Sijssens met de - ten 
opzichte van Beuks zijn 8½-jarige Otto - vier jaar jongere Kyra uiteindelijk drie seconden 
sneller was en daardoor de titel welverdiend veilig stelde. Sander v. Dam kwam met 
Anouck v.d. Wardloo door het winnen van de Jumping nog sterk terug en legde alsnog 
beslag op de derde podiumplek. Hiermee was Henry Beuks voor het eerst, geen kampioen 
meer, maar toch ook heel dik tevreden was met een tweede plaats voor zo’n oude hond als 
Otto in zo’n snelheidssport.  

Anneke de Bruin 
met Eefie 
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Afscheid  
Toch een teken van grote gezondheid bij deze veelzijdige tophond die kort na deze 
wedstrijd alweer actief was op de Deutsche Meisterschaft Speuren en het Atibox WK 
speuren! Na het winnen van bijna 600 bekers (!) in zestien jaar tijd, in vele takken van 
hondensport (IPO, GG, agility, speurhond) op het hoogste niveau met acht verschillende 
Boxers, ga je in de loop der jaren ook heel anders tegen dit soort zaken aankijken (je kunt 
niet altijd blijven winnen). Ik ga nu eerst mijn vele oude Boxers, waarvan een paar door 
hun zeer hoge leeftijd (Herco Fan Ruygelollum en Kevin v. Miranchel) langzamerhand 
ouderdomsproblemen krijgen, een fijne oude dag geven voordat ik weer aan een nieuwe 
pup begin. De “oudjes” die zoveel met en voor hun baasje gedaan hebben, hebben dat ook 
meer dan dik verdiend!! 
 

 
 

EINDSTAND OPEN NK-AGILITY VOOR BOXERS: 
 

Naam 
Geleider (eigenaar) 

Naam 
Boxer 

Totaal 
Punten 

1. Ron Sijssens Kyra (Zoë v. Huize Windhoek) 44 
2. Henry Beuks Otto v. Miranchel 36 
3. Sander v. Dam Anouck v.d. Wardloo 34 
4. Joop Reulen (T. Nap) Kelindra Charly (Gijs) 22 
5. Henry Beuks Andor v. Fulco’s Proosdij 20 
5. Gunther de Cock Xacujo v. ’t Wildhof 20 
7. Joop Reulen (F. Jansen) Anouk v. ’t Hertenrode 16 
8. Peter Fölkner Magic Boris Vavonabox 14 
9. Simone Denneboom Sandor v.d. Laverdonk 13 
10.André v.d. Tol Djoey v. `t Hertenrode 8 
-. Henri v.d. Stigchel Joris v. Trisbaranta 0 
-. Sander Zwegers Bodessa v.d. Meerpaal 0 
-. Ricardo Reulen Bolero v. ’t Hertenrode 0 
-. Evelien de Winne Tubby Blessure 
-. Ciska de Vaal Rico 0 
-. Christian Verbist Casjmir 0 
-. Ans v. Beem Iwan de Kameleon 0 

 

 
 
Henry Beuks  

Parcours verkennen 
op het NK 2004 te Utrecht 

De winnaars van het 
Open NK 2004 

te Utrecht 
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BELGEN - BORDERDAG 
 

WELLICHT EEN WAZIGE KREET VOOR SOMMIGE 
BEHENDIGHEIDSMENSEN EN MISSCHIEN EEN BEETJE ELITAIR,  
MAAR DE TWEE DOMINERENDE RASSEN IN HET NEDERLANDSE 
BEHENDIGHEIDSWERELDJE VAN DE GROTE HONDEN HEBBEN 

WEER HUN GEZAMENLIJKE BEHENDIGHEIDSDAG GEHAD 
 

 
 
Eldorado 
Zondag 26 maart was het zover. In manege Eldorado in Soest traden de Belgische 
Herdershonden in het strijdperk tegen de Border Collies. De dag werd georganiseerd door 
de Border Collie Club Nederland samen met de Nederlandse Vereniging van Belgische 
Herders en had, zoals gewoonlijk, veel sportieve hoogtepunten. Keurmeester was Jan-
Willem van der Plas, die de nodige probleemparcoursen wist te genereren.  
In het deelnemersveld waren alle behendigheidsklassen vertegenwoordigd. Ongeveer 25% 
van de deelnemers kwam uit de A-klasse (er zat zelfs een hond uit de A2-klasse tussen).  
De deelnemers begonnen met een Vast-parcours.  
Het parcours bevatte natuurlijk de bekende raakvlakken, die erg veel fouten veroorzaakten, 
maar naast de raakvlakken bleek ook de start voor velen een onoverkomelijk probleem. Het 
handlen van de honden bij de start was zo moeilijk dat er behoorlijk wat diskwalificaties 
vielen. Velen hadden een probleem om goed over de eerste vier hindernissen te komen. Op 
dit Vast-parcours was het al snel duidelijk dat de Belgen in een bloedvorm waren. Ze 
wisten met voorsprong het Vast-parcours te winnen. Gelukkig voor de Border Collies was 
het eerste Vast-parcours een rondje dat niet mee zou tellen voor het klassement want anders 
was de race voor hun al half verloren.  
 

Klassement 
Na het eerste Vast-parcours kwam het tweede Vast-parcours, dit 
parcours telde dus wel mee voor het klassement. Jan-Willem had ook dit 
weer goed opgesteld. Persoonlijk vond ik dit parcours makkelijker dan 
het eerste. De start op zich was makkelijk, maar veel honden kwamen al 
in de problemen bij het raakvlak van de A-schutting (tweede hindernis). 
Voorbij het raakvlak lag de tunnel die geen echt probleem was, maar 
voor de handlers die aan de buitenkant liepen was het erg belangrijk om 
op het juiste moment te wisselen. Als de timing verkeerd was, of 
wanneer de richting van de handler teveel afweek van de volgende 
hindernis (de breedtesprong), trok de handler zijn hond langs de 
hindernis die genomen moest worden. Verderop in het parcours waren 
diverse problemen die door het merendeel van de deelnemers werden 
doorzien en waar juist op werd geanticipeerd. Het laatste gedeelte van 
het parcours had nog een klein probleem waar de handlers hun hond 
soms uit het oog verloren en hem ongecontroleerd richting sprong nr 14 
lieten gaan (meestal door een foute lichaamshouding en/of beweging). 
Een deel van de combinaties, waarvan de hond richting hindernis 14 
ging, kon de hond op het laatste moment nog corrigeren.  

Bep Boon 
en Fellow 

Jen-Ai 
van Mellanie de Koster 

Judith Vlam 
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De Jumping 
Na de twee Vaste-parcoursen was de Jumping aan de beurt. Jan-Willem had deze zo 
opgesteld dat er erg veel controle nodig was om de hond goed en foutloos over het parcours 
te leiden. De start ging makkelijk. Het sterretje dat na de start gemaakt moest worden ging 
goed, maar het insturen op de paaltjes, direct na het sterretje, resulteerde in behoorlijk wat 
fouten op de paaltjes. Veel honden deden de entree fout of sloegen soms in de haast een 
paaltje over. Na de paaltjes waren er drie makkelijke hindernissen, waarna er een 
richtingsverandering kwam voor de hond die erg duidelijk aangegeven moest worden 
anders zou de hond doorschieten naar de tunnel. Veel deelnemers lukte het om de hond af 
te laten buigen, maar kwamen daarna in de problemen met het handlen. Een aantal wist met 
kunst en vliegwerk toch nog de hindernissen goed te nemen, maar het merendeel verslikte 
zich in de plaatsing van één van de volgende hindernissen. Hoofdreden van de problemen 
op het eind van het parcours was het verliezen van de controle over de hond na hindernis 
10. Het grootste probleem was de algehele controle op de honden bij hoge snelheid. Jan-
Willem had alle parcoursen zo gebouwd dat op hoge snelheid gelopen moest worden. Bij 
veel combinaties waren de honden en de handlers elkaar aan het opjutten om de snelheid 
maar zo hoog mogelijk te krijgen. Het gevolg was dat er vaak heel erg vlak werd 
gesprongen en dat er veel raakvlakken werden gemist. Puur door de hoge snelheden werden 
er ook behoorlijk wat fouten gemaakt in de handling. Ook het verkennen was voor een 
aantal een probleem. Ik heb behoorlijk wat mensen gezien die beter op een andere manier 
hadden kunnen handlen dan ze op dat moment deden (ik incluis). Persoonlijk vond ik het 
meest opvallend dat ik een aantal handlers zag lopen die, in de periode tussen het 
Nederlands Kampioenschap in 1999 en nu, aan hun handlen zijn gaan sleutelen en gaan nu 
anders lopen dan in het verleden. 
 
Het sluitstuk van het actieve deel van de dag werd gevormd door de piekenrace. Het 
bekende spelletje waarbij de honden uit hun dak kunnen gaan en de opbrengst naar een 
goed doel gebracht wordt. Deze keer was het goede doel een donatie aan Mozambique. De 
piekenrace werd eerst opgebouwd voor de hondjes die alleen maar laag mochten springen. 
Dus oude honden, heel jonge honden en kleine niet-Border-Belgen werden in de 
gelegenheid gesteld om even te lopen. En al snel konden de aanwezige behendigheidsfreaks 
zien dat er ook nog andere hondjes behendigheid konden lopen. Een paar kleintjes gingen 
in een waanzinnig tempo over de opgestelde sprongen. Sommige realiseerden tijden die 
later door het merendeel van de grote honden niet werden geëvenaard. Na de kleintjes 
waren de grote honden aan de beurt. Ook de grote honden kregen de gelegenheid om eens 
lekker uit hun dak te gaan. Veel combinaties lieten zich verleiden tot het lopen van een 
piekenrace. Zoveel zelfs dat de organisatie op een bepaald moment de laatste in de rij moest 
aanwijzen om nog tijd te hebben voor de prijsuitreiking. Gelukkig was deze laatste zo 
sportief wat langer de laatste te blijven en anderen voor te laten. De snelste grote hond was 
de enige hond die onder de 10 seconden liep.  
 
De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. Hier werden de deelnemers ook 
geïnformeerd over de totaalstand tussen de Belgen en de Borders. De Border Collies waren 
de winnaar. Jammer, maar wellicht een reden voor de Belgen om de volgende keer nog 
fanatieker op de Border-Belgen-dag te verschijnen.  
 
De resultaten van de beste drie waren als volgt:  
Vast-parcours 1    Vast-parcours 2 
1e Bep vld Berg met Fellow  1e Bep v/d Berg met Fellow 
2e Willem v/d Berg met Kim  2e Mellanie de Koster met Jen-Ai 
3e Wendy Willemse met Jim  3e Benny Willemse met Alice 
 
Jumping: 1e Hein van Bommel met Duke 
2e Bep v/d Berg met Fellow, 3e Bianca van Gastel met Diestro  
Beste Belg v/d dag: Erica Klijn met Maya een Terveurense herder  
Beste Border v/d dag: Bep v/d Berg met Fellow  
Beste "A" hond v/d dag: J. Sulkers met Bjury een Tervuerense herder  
 
Zo eindigde een perfecte behendigheidsdag. Een dag die alle aanwezigen nog dichter bij 
elkaar gebracht heeft. Een dag waarop ik geen onvertogen woord gehoord heb en zelfs veel 
fervente aanhangers van hun eigen ras kon betrappen op het toejuichen van combinaties 
met een ander ras. Een dag die perfect georganiseerd was door de twee verenigingen. 
Kortom een superdag! Ik weet zeker dat ik de volgende keer er weer bij zal proberen te zijn 
en ik hoop u ook. Helen en André Proost   
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DE NEDERLANDSE  
SHELTIE VERENIGING 

 
Vanaf 1997 werden er, dankzij de inspanning van Susan 
Ophorst en Roberto Groot, door de Nederlandse Sheltie 
Vereniging voor het eerst behendigheidswedstrijden 
georganiseerd, afgezien dan van incidentele demonstraties 
die op sommige regiodagen plaatsvonden.  
Dit waren in het begin onofficiële wedstrijden voor leden, 
maar daarom niet minder spannend. De opkomst varieerde 
zo rond de 40-50 deelnemers.  
 
De hoofdprijzen die te behalen waren:  
De NSV-bokaal voor de beste gevorderde hond en de 
Blues-bokaal, een wisselbeker, aangeboden door Hilda 
Schriek voor de beginnende hond met de meeste potentie, 
gekozen door Hilda in samenspraak met de keurmeester en 
de organisator.  

 
Vanaf 2001 werd er tevens een tweede wedstrijd 
(Winterwedstrijd) in een manege te Maurik 
georganiseerd. Het moment dat Susan besloot te 
stoppen viel samen met het moment dat in het 
bestuur Han Wijnen werd aangezocht om de 
behendigheid te vertegenwoordigen. Willem-
Alexander Kelders was door Susan gevraagd haar 
taak over te nemen. Deze wilde de wedstrijd een 
officieel karakter geven en dat daarvoor een 
CACAg zou worden aangevraagd.  
Zo werd de eerste CACAg-wedstrijd geor-
ganiseerd in maart 2003 in een Manege in Haps.  
 
Na veel persoonlijke lobby’s deden maar liefst 81 
Shelties mee. In 2004 werd geopteerd voor een 
Internationale CACIAg wedstrijd en de contakten in de diverse landen werden aangeboord. 
Uiteindelijk liepen er in ruitersportschool ‘De Rekkendonken’ in Liempde 100 Shelties 
waarvan 43 uit het buitenland (België, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië en Slowakije). 
Aangezien de Blues Bokaal als wisselbeker alleen voor Nederlandse honden geldt heeft Ivo 
Tielens de Yipkes-Trofee ter beschikking gesteld. De Belgische Sheltievereniging zal in 
2005 de volgende Internationale Sheltiewedstrijd organiseren. 
 

 

Sheltiepioniers (van L naar R) 
Jan van der Linde 

Adèle Werners 
Francijntje Dijkers 

Ingrid de Bok en 
Nico Habermehl 

Adèle Werners 
met Kane 

Let ook op de klimlatjes?! 

Shelties 
Eén van de behendigste 

hondenrassen 
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UITSLAGEN 1997-2004 
NSV-BOKAAL 

 
1997 B/C Hilda Schriek - Blues (Such a Symponie of the Happy Voice)  
1998 B/C Loes Mouchart - Lizzy (Lizzy of the Happy Voice)  
1999 B/C Hilda Schriek - Blues (Such a Symponie of the Happy Voice)  
2000 B/C Hilda Schriek - Blues (Such a Symponie of the Happy Voice)  
2001 B/C Floor Goddijn - Bommeltje (Marbree's Shadow Dancer) 
2003 B/C Tiny Guth - Kimmy (Cristy-Kimberley from the Avid Dogs) 
2003 A  Frans de Bok - Skoeter (Trinians Blue Warrior) 
2003 Vet Angela Thüringer - Kayleigh (Breezy Blackayleigh vd Dierenriem) 
2004 B/C Marjo de Ruijter - Casey (Willowditch Freya Blue Frosty Mist) 
2004 A  Jolanda Smink-Sikkes - Anoesh (Maeglin Anoesh De Casa Wolveson) 
2004 Vet Ingrid de Bok - Hunter (Trinians Hawk Moth) 
 

WINTERBOKAAL 
2001 B/C Floor Goddijn - Bommeltje (Marbree's Shadow Dancer) 
2001 A  Monique Remmen - Chico (Portma Zathe's Mellon Marillion) 
2002 B/C Floor Goddijn - Bommeltje (Marbree's Shadow Dancer) 
2002 A  Geert Schook - Maikel 
 

CACAG (2003) CACAIAG (2004) 
2003 Small  Tiny Guth - Kimmy (Cristy-Kimberley from the Avid Dogs) 
2003 Medium Adèle Werners - Djuna (Feadan Djuna from Abigael’s Voice) 
2004 Small  Tonja Kautz - Bogy (Blue Bogy from Goat Valley) 
2004 Medium Majo de Ruijter – Casey (Willowditch Freya Blue Frosty Mist) 
 

BLUES-BOKAAL 
(beginners) Ter beschikking gesteld door Hilda Schriek 

1999  Marouschka Weijgers-Poppema - Marsu (Morestyle Midnight Blue) 
2000  Jurgen Smit - Ashley (Willowditch Haldi Black Homebrew) 
2001  Angela Koopman - Chip (Chip from the Avid Dogs) 
2003  Marion ten Cate - Pascal (Own Delight's Pascal) 
2004  Werner Rosseau - Blizzard (Blizzard from a Beloved Home) 
 

 

Van L naar R 
Marjo de Ruijter 
Jurgen Smit en 
Adèle Werners 
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UITSLAGEN 1997-2004 
 

YIPKES-TROFEE 
(beginners) Ter beschikking gesteld door Ivo Tielens 

2004 Small  Jolanda Smink-Sikkes - Anoesh (Maeglin Anoesh De Casa Wolveson) 
2004 Medium  Werner Rossau - Blizzard (Blizzard from a Beloved Home) 

YIPKES-JUNIOR-TROFEE 
Ter beschikking gesteld door Ivo Tielens 

2004 Stefanie Pallocks - Joy (Joyfull vom Sternensee) 
 

UITSLAGEN NEDERLANDSE AGILITYCOMPETITIE 2004 
SHELTIES MET DE MEESTE EERSTE PLAATSEN 

Natasja Ebben - Djoura (Saxa Vord My Beautifull Djoura) 11 
Natasja Ebben - Zoë (Saxa Vord Zephira) 5 
Jurgen Smit - Ashley (Willowditch Haldi Black Homebrew) 4 
Marjo de Ruijter Hannema - Jente (Hanna von Bramautal) 4 
Willem-Alexander Kelders - Jacky (Gwensigor's Catchy Jackie) 3 
Tiny Guth - Kimmy (Cristy-Kimberley from the Avid Dogs) 3 
 

MEESTE UITSLAGEN  
Jurgen Smit - (Max Willowditch Hurricane Night Flyer) (19) 
Monique Bos - Scamp (Leal Scamp From Marmorea's Shelter) (15) 
Tiny Guth - Kimmy (Cristy-Kimberley from the Avid Dogs) (14) 

 
KLASSEMENT C-MEDIUM (BIJ DE EERSTE TIEN)  

Jurgen Smit - Max (Willowditch Hurricane Night Flyer) 
Roger v.d. Laarschot - Zizou (King Zi Zou from Oldany's Yell Sound) 
Willem-Alexander Kelders - Jacky (Gwensigor's Catchy Jackie) 
Frans de Bok - Skoeter (Trinians Blue Warrior) 
Gerwin Gerritsen - Amir (Amir) 
Marjo de Ruijter-Hannema - Casey (Willowditch Freya Blue Frosty Mist) 
Susan Ophorst - Chippie (Chippendale from Abigaëls Voice) 
 

KLASSEMENT C-SMALL (BIJ DE EERSTE TIEN)  
Natasja Ebben - Djoura (Saxa Vord My Beautifull Djoura) 
Tiny Guth - Kimmy (Cristy-Kimberley from the Avid Dogs) 
 

KLASSEMENT B1-MEDIUM (BIJ DE EERSTE TIEN)  
Monique Bos - Scamp (Leal Scamp From Marmorea's Shelter) 
Marouschka Poppema - Spirou (Marsu's Dream of Lady's Holm) 
Joyce van Beek - Gizmo (Dawnville get your Act together) 
 

KLASSEMENT B1 SMALL (BIJ DE EERSTE TIEN)  
Natasja Ebben - Zoë (Saxa Vord Zephira) 
Marjo de Ruijter Hannema - Jente (Hanna von Bramautal) 
Jan Verbiest - Bjorka (Portma Zathe's Ithill Inzelbeth) 
Marian Bruine de Bruin - Bizzy (Maj Mate Bizzy) 

Internationale 
Sheltie-bijeenkomst 


