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Advertentie Elma Bakker
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Jonkheer Gockinga-beker 1991: Lenny Groenewoud-Jelsma
Wedstrijdverslag anno 1985: Dick Lodder
Spannend in Venlo: Helga van Rhijn
Denka Dog-Jumpingstar: Frank van Nimwegen
Grote Prijs van Utrecht: Frank van Nimwegen
Open-Fries-Kampioenschap: Ronald Mouwen
Royal Canin Dutch-Masters: Jeanette Lankhaar
Laatste Royal Canin-Masters: Caty Both
Teams for Kosovo: Peter Fekkes
WK-kwalificatie 1996: Ronald Mouwen
Grote prijs van het Zuiden: Martijn Servaas
De Veteranenklasse: Aukje Swarte
Veteranendag: André Proost
Veteranencompetitie: Ruud ten Hoeve
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ELMA BAKKER
DIERFYSIOTHERAPIE
met unieke
AQUA-TRAINER
De aqua-trainer maakt gebruik van
water en een lopende band;
uniek in Nederland!
Voor revalidatie en
het trainen van uw hond.
Dorpsstraat 221a
3481 EG Harmelen
voor afspraak : tel. 06-55733788
voor info
: www.elmabakker.nl
info@elmabakker.nl
Behandeling op afspraak en op verwijzing van uw dierenarts!
Een dierfysiotherapeutisch onderzoek is zonder verwijzing mogelijk!
Voor al uw vragen over warming-up en cooling-down!
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LM-BOKAAL
DE OUDSTE TITEL
IN DE BE GINJAR EN VA N DE B E H E N D I GH E I D W A R E N
O PE N -WE DS T RIJ DE N E E N U ITZO N DE RI N G. N A A S T D E
O N D E R L I NG E W E D S T R I J DJE S K E N DE N E I G E NL I J K A L L E E N
HILV ER SUM E N K OEW AC HT JAAR L IJK S EE N OPE N -WE D STRIJD
Daarbij was Koewacht niet alleen de eerste, maar had ook een vooruitziende blik door aan deze wedstrijd meteen een bokaal te verbinden: de
LM-bokaal (genoemd naar Louise Mieras), een wisselbeker voor de beste
combinatie van de dag. De LM-bokaal is veruit de oudste titel die in Nederland in de behendigheid vergeven wordt. We kennen de titel Nederlands kampioen sinds 1985 (Hilversum) en Open-Fries-Kampioen sinds
1988. Royal Canin-Masters wordt sinds 1988 vergeven, Wedstrijdkampioen kan men sinds 1990 worden en de grote prijs van Utrecht en de Sjuul
de Vries-bokaal zijn dit jaar pas voor het eerst uitgereikt.
Vanaf 1984 tot en met 1988 werd deze beker uitgereikt aan de winnaar
van het Vast-parcours bij de grote honden. Dit kon nog omdat in die tijd
er geen verschillende klassen waren (iedereen liep in dezelfde klasse) en
omdat het aantal deelnemers bij de kleine honden verwaarloosbaar klein
was.

LM-Bokaal

Vanaf 1989 (invoering selectieklasse) is men punten gaan vergeven over
de verschillende individuele onderdelen om vergelijkingen over de klassen te kunnen doorvoeren en zo één winnaar aan te kunnen wijzen.
Ondertussen waren de aantallen en het niveau bij de kleine honden zo gestegen dat ook deze groep deelnemers in aanmerking kwam voor de LM-bokaal.
G r o t e nam en
In de rij winnaars sinds 1984 komen grote Nederlandse- en Belgische namen voor. Zo vinden we tot twee keer toe de naam van Wilfried Claes (1986 en 1987), nu een gerenommeerd internationaal keurmeester, terug in de lijst van winnaars, maar ook zien we Piet
Plasmans twee keer als winnaar naar voren komen. Piet had deze beker de eerste twee keer
(in 1984 en 1985) mee naar huis mogen nemen. Ook in 1986 was Piet kanshebber (en zelf
overtuigd !) de bokaal voor de derde keer te winnen. Dit maakte Piet zo zenuwachtig dat hij
foutloos, maar veel te langzaam over de finish kwam. Weg derde overwinning en definitief
houder van de LM-bokaal.

De “bekende” ezel
van Koewacht
Voor velen was dit een
“extra hindernis”
zo net naast
de wedstrijdring

Louise Mieras
overhandigt
Henk Postma
de LM-Bokaal
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Vanaf 1990 organiseert de ZVKC jaarlijks twee wedstrijden, waarbij de selectiewedstrijd in
het voorjaar plaatsvindt en de LM-bokaal in augustus vergeven wordt. Hierdoor blijven
steeds meer deelnemers weg (geen selectiepunten, naast steeds meer selectiewedstrijden) en
heeft de LM-bokaal aan waarde ingeboet. In deze periode zien we ook namelijk kleine honden als winnaar. Francijntje Dijkers (1990), Yvonne Buijs (1992), Han Wijers (1994) en
Adèle Werners (1993) komen in deze jaren naar voren. Vanaf 1995 zien we alleen weer
winnaars bij de grote honden, mogelijk omdat het aantal deelnemers bij de kleine honden
ook steeds verder terugloopt.
Miel en Geet de Booij
jarenlang behorende bij de
vaste crew van de LM-bokaal

De LM-bokaal is de oudste titel die in Nederland in de behendigheid vergeven wordt. Dat
maakt deze titel heel bijzonder. Ook de koppeling aan de Boekweitfeesten geeft deze wedstrijd extra charme. Het teruglopend aantal deelnemers doet geen recht aan de jarenlange
traditie en charme van deze wedstrijd. Natuurlijk is de voorrang van selectiewedstrijden,
gecombineerd met de lange reisafstand begrijpelijk voor de afnemende deelnemersaantallen, maar juist dit soort wedstrijden zouden in Nederland bij meer deelnemers een apart
plaatsje moeten krijgen en altijd gelopen moeten worden.
W i nn aars LM -bokaa l
1984
Piet Plasmans (NL), Sheila, Schotse Collie
1985
Piet Plasmans (NL), Sheila, Schotse Collie
1986
Wilfried Claes (B), Wodan, Tervuerense Herder
1987
Wilfried Claes (B), Wodan, Tervuerense Herder
1988
J. Meijs (B), Duitse Herder
1989
Stan de Smet (B), Labrador
1990
Francijntje Dijkers (NL), Olaf, Sheltie
1991
Caroline van Nimwegen (NL), Gento, Tervuerense herder
1992
Yvonne Buijs (NL), Ivar, Västgötaspets
1993
Adèle Werners (NL), Niki, Sheltie
1994
Han Wijers (NL), Shelly, Sheltie
1995
Jan-Piet van Cadsand (NL), Trixy, Border collie
1996
Jan Sprij (NL), Tommy, Border collie
1997
Peter Vermeulen (NL), Buddy, Cocker Spaniel
1998
Veronica Morsink (NL), Sindy, Hollandse Smoushond
1999
Jurgen Smit (NL), Max, Sheltie
2000
Niet plaatsgevonden
2001
Ad Breedt (NL), Casey, kruising
2002
Ietje Postma (NL), Gizmo Papillon
2003
Henk Postma (NL), Lola, Papillon
2004
Gerard Janssen (NL), Kendum, Border Collie

Bron: dagblad “de Stem”

Henk Mieras tussen
de vaste medewerkers
van de ZVKC
Jo en Rettie Sturms

Bron: “Het Contactvlak” 1996. Tekst: Ronald Mouwen ×
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JONKHEER GOCKINGA WEDSTRIJD
GOOISE TRADITIE VANAF 1968
Eén van de eerste instructeurs van de KC Gooi- en Eemland was
Jonkheer Gockinga. Vooral in de jaren '50 en '60 waren hij en zijn gezin zeer actief in het verenigingswerk. Hij bezocht clubmatches, deed
mee aan allerlei wandelactiviteiten georganiseerd door KC Gooi- en
Eemland en gaf natuurlijk ook les. Deze lessen werden toen nog gegeven op de heide bij
Blaricum. Hij deed dit destijds samen met de heer Smits, die het logo van de KC Gooi- en
Eemland ontwierp.
Jonkheer Gockinga had zelf een Grote Münsterländer, waarmee hij het landelijke G&Gexamen haalde. Hij organiseerde ook wedstrijden tussen de verschillende verenigingen.
Vanuit die wedstrijden is in 1968 de wedstrijd om de Jonkheer Gockinga-beker ontstaan.
Omdat KC Gooi- en Eemland veel waardering had voor het werk van Jonkheer Gockinga,
heeft men zijn naam verbonden aan deze jaarlijks terugkerende landelijke wedstrijd.
Sinds 2003 is de organisatie van dit jaarlijks evenement definitief toegewezen aan KC
Gooi- en Eemland.

Daisy en Fonny
van Nicole en Bob Veerman

Toen de wedstrijd in 1968 voor het
eerst werd georganiseerd, ging het
alleen om G&G-I-teams uit het hele land. Men schreef zeven combinaties in, waarvan alleen de vijf
met de beste resultaten meetelden
voor de overwinning. Naderhand
werd er ook een showprogramma
ingevoerd, waarin elk team een
demonstratie gaf met daarin alle
elementen van een G&G-I-programma. In 1985 werd het wedstrijd-programma gewijzigd om
het geheel wat meer aan te passen
aan deze tijd. Er werd een G&GII- en nog later een G&G-III- en
agility-programma
toegevoegd.
Om problemen te voorkomen heeft
KC Gooi- en Eemland toen een aparte wisselbeker ingesteld voor het beste agilityteam; de:

LOES VAN DEN BOOGAARD-BEKER
De wisselbeker voor het team dat het beste heeft gescoord in de totale G&G (G&G-I plus
G&G-II plus G&G-III) is nog steeds de JONKHEER GOCKINGA-BEKER.
Er kunnen nu dus twee bekers worden gewonnen en daarnaast is er dan nog een TOTALE
BOKAAL voor het team dat bij de G&G en Agility samen het beste heeft gescoord, waarbij
de G&G-resultaten voor 60% en die van Agility voor 40% tellen.

WINNAARS VAN DE JHR. GOCKINGA-WEDSTRIJDEN VANAF 1969
1969 KC Gooi- en Eemland
1970 KC Amsterdam
1973 KC Amsterdam
1974 KC Rotterdam
1975 KC Gouda
1976 KC Amsterdam
1977 KC Rotterdam
1978 KC Amsterdam
1979 KC Grensstreek NO Ned.
1980 KC Gouda
1981 KC Rotterdam
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1982 BO Amsterdam
1983 BD Amsterdam
1984 KC Gooi- en Eemland
1985 Zeeuws Vlaamse KC
1986 Zeeuws Vlaamse KC
1987 KC Gooi- en Eemland
1988 KC Zeeland
1989 KC Rotterdam
1990 KC NW-Veluwe
1991 KC NW-Veluwe
1992 KC Uden

1993 KC Uden
1994 KC Uden
1995 KC Woerden
1997 KC Woerden
1998 HV De Spiering Springers
1999 KC Dordrecht
2000 KC Zeeland
2001 KC Zeeland
2002 HV De Spiering Springers
2003 KC Hoogeveen

JHR. GOCKINGA BEKER 1991
Op 5 oktober vond de teamwedstrijd om de Jonkheer
Gockinga-Beker plaats op het terrein van de KC NoordWest-Veluwe. De weergoden waren die dag gunstig gezind en zorgden voor een zeer aangename temperatuur
voor zowel baas als hond. Elk van de twaalf deelnemende
teams bestond uit negen combinaties: drie voor het G&GI-onderdeel, twee voor het G&G-II-onderdeel en vier voor
de Behendigheidswedstrijd.

Van L naar R en van B naar O
Tjeard Kok,
Gerrit Kooy
Els Piroli
Franco Piroli en
Cor Groen in ‘t Woud

D e w i s se l b e k e r s
Om 9.30 uur startte het G&G-onderdeel dat per team afgenomen werd. De keurmeesters H. Reens , P. v.d. Meulengraaf en H.R.Dik hadden de taak alle G&Gcombinaties te beoordelen. Om 14.00 uur werd de Behendigheidswedstrijd gelopen onder leiding van keurmeester
D. Lodder. Van deze laatste wedstrijd telden alleen de drie
beste combinaties mee voor de einduitslag. Nadat de
teams hun uiterste best hadden gedaan, was het de taak
van het secretariaat om voor de einduitslag te zorgen. De
plaatsen die de individuele combinaties gehaald hadden
bij zowel de G&G als bij de Behendigheid werden bij elkaar opgeteld om tot een einduitslag te komen. Het team
dat het beste uit de bus kwam bij de G&G (G&G-I en II
samen) werd winnaar van de Jonkheer Gockinga-Beker en
voor het beste Behendigheidsteam was er de Loes van den
Bogaard-Beker; dit zijn beide wisselbekers.
Het team dat bij de G&G en de Behendigheid samen het
beste scoorde kreeg ook een beker. Natuurlijk waren er
voor de individuele combinaties ook prijzen te verdienen. Hierna volgt de volledige einduitslag van de teams en de beste drie individuele combinaties per onderdeel.
TEAMS TOTAAL
1. KC Noord-West-Veluwe team 2
2. KC Zeeland
3. Airsport KC team 2

TEAMS LOES VAN DEN BOGAARD-BEKER:
1 Airsport KC team
2. KV Rijnland
3. KC Noord-West-Veluwe team 2

TEAMS JHR. GOCKINGA BEKER:
1. KC Noord-West-Veluwe team 2
2. KC Zeeland
3. KC Rotterdam
INDIVIDUEEL G&G-1:
1. H. Eijke met de Tervuerense Herder 'Blossom' (KC Zeeland)
2. A.J. Labots met de Groenendaeler 'Orville' (KC Noord-West-Veluwe team 2)
3. H. van Lith met de kruising Rottweiler 'Citah' (KC Noord-West-Veluwe team 2)
INDIVIDUEEL G&G-2:
1. C. Geerse met de Mechelse Herder 'Aldo' (KC Zeeland)
2. J. van Hemel met de Tervuerense Herder 'Luuk' (KC Noord-West-Veluwe team 2)
3. J., v.d. Veen met de Tervuerense Herder 'Brendo' (KC Noord-West-Veluwe team 1)
INDIVIDUEEL BEHENDIGHEID:
1. E. Piroli met de Drentsche Patrijshond 'Donar' (Airsport KC team 2)
2. C. Groen in 't Woud met de kruising Mechelse Herder 'Boemer' (Airsport KC team 2)
3. Dhr. Nouwen met de Heidewachtel 'Menno' (KC Scheldezoom).
Aan het einde van de dag bleek dat de organiserende vereniging, de KC Noord-WestVeluwe wederom de Jhr. Gockinga Beker gewonnen had. Zij mogen deze wedstrijd dus in
1992 weer organiseren. Want juist in dit Olympische Jaar 1992 geldt het motto: 'Meedoen
is belangrijker dan winnen!'
Bron: “Onze Hond” 1991 Tekst: Lenny Groenewoud-Jelsma ×
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WEDSTRIJDVERSLAG ANNO 1985
D A T O O K D E Z E T A K V A N DE H O N D E N S P O R T I N NE D E R L A N D I S
A A N GE SLAG E N , BE WEE S HE T GR OTE A A NTA L I N SCH R IJV I N GE N
(B IJ NA 70 ) V O OR DE I N TER NA TI O NA LE
B EH E N DI GHE I D SW ED ST R IJ D IN M I J NSHE ER EN LA ND ,
G E OR GA NISE ER D D OO R KC DE H OE K SCH E WAA R D OP
8 SEPTEMB ER 1985
Als keurmeester was Loes van den
Bogaard uitgenodigd, één van de
stimulatoren van de behendigheid.
Annemiek Nootenboom
is er altijd bij voor de
gezelligheid

Nadat een aantal deelnemers wat
moeite ondervond om het terrein te
vinden werd er om 10.30 uur gestart in de stromende regen, die
jammer genoeg de hele dag aanhield. Deze regen zou vele deelnemers nog parten spelen. Het materiaal, waarvan de overigens voortreffelijke hindernissen gemaakt waren, werd nogal glad. Vooral de wip bleek door de regen en het losse gemaaide gras, dat aan de hondenpoten kwam te zitten, niet normaal te
nemen. De verhoudingen van deze wip klopten helaas niet. De plank stond veel te steil; dus
of de plank was te kort of het onderstel te hoog. Deze verhouding moet zijn 1: 6.
Niet minder dan 27 combinaties werden gediskwalificeerd, de meeste mede door de wip.
Een eerste vereiste van de behendigheid is de veiligheid van de hond, daar moeten we rekening mee houden met het maken van de hindernissen.

Groepsfoto
uit 1985 met o.a.
Cor v.d. Wiel
Anneke Meijer
Lena van Gemert
Kees de Kok
Cees Sterkens
Ria Noorden
Jan-Piet van Cadzand
Fré Witte en
Francien v.d. Kammen

R eg el s ? !
Gelukkig zijn er nu reglementen en voorschriften voor het maken van de hindernissen en
het organiseren van wedstrijden. Deze zijn aan te vragen bij de KNK Cynophilia. De ochtendwedstrijd moest binnen de 60 sec. gelopen worden, kleine honden en Veteranen 90 sec.
Iedere seconde langer leverde straftijd op zo ook foutieve op- en/of afsprongen en afgooien
van balken bij de desbetreffende hindernissen. Een weigering was 10 strafseconden, drie
weigeringen op het gehele parcours betekende diskwalificatie. De winnares van deze ochtendwedstrijd was, voor G&G-mensen geen onbekende, Marjan Tittel-Schilperoort met
haar Appenzeller.
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Angelique Schrijen
met Giuli

S p e el -uw - Sp el
Voor de middag was een andere vorm van de
wedstrijd uitgeschreven; Speel-uw-Spel. Dit
betekent, dat het parcours naar eigen inzicht
gelopen mag worden; alleen het begin- en
eindpunt zijn vaste toestellen. In dit geval was
het de tafel. Iedere hindernis mag maar tweemaal genomen worden, indien men een fout
maakt op een genomen hindernis tellen de punten niet mee. Dit spel is vooral voor de toeschouwers erg leuk en spannend; er moet nu
ook hard gelopen worden. Van de deelnemers
vergt het veel concentratie om een zo gunstig
mogelijk parcours te lopen. Na 50 seconden
klinkt er een fluitsignaal, daarna telt er geen
hindernis meer maar men moet dan proberen de hond op tafel te doen eindigen en zijn er 15
punten extra verdiend. De puntentelling was als volgt: Kattenloop, Schutting en Zig-Zag 20
punten, overige hindernissen leverden allemaal 10 punten op. De wip was ditmaal niet in
het parcours opgenomen. Voor de eerste plaats kwamen 3 combinaties uit op 205 punten,
waarna (net als in de paardensport) een barrage volgde. Winnaar werd de heer C. Rotsteege
met een bastaard. Dat er niet alleen grote honden aan het behendigheidsspel mee kunnen
doen, merkt u wel aan de uitslagenlijst. Bijvoorbeeld bij de kleine honden en Veteranen liep
er een Australische Terriër mee; uiteraard werd hiervoor het parcours aangepast.
Alle soorten honden waren op deze uistekend verzorgde dag aanwezig; de
Dwergpoedel, een Samojeed, een Sint Bernard, een Papillon en een Amerikaanse
Cocker Spaniel. Ondanks de goed gemeende kritiek op de wip, kijken wij allemaal
terug op een goed geslaagde dag en we hopen dat er weer gauw een wedstrijd, door
een KC of de Vereniging O&O, georganiseerd gaat worden. Nogmaals organisatie en
keurmeester hartelijk bedankt.
Uitslag e n
Ochtend wedstrijd
Kleine honden en Veteranen:
1. Poedel, eig: L. de Pauw uit Borgerhout/Antwerpen (België), 10 strafpunten.
Aantal deelnemers: 6, waarvan 5 honden gediskwalificeerd.
Open-klasse
1. Appenzeller, eig: M. E. Tittel-Schilperoort uit Den Haag,
2. Kruising, eig: A. Lageweg, Mijnsheerenland, 10 strafpunten.
3. Kruising, eig: C. S. Rotsteege uit 's-Gravenhage, 10 strafpunten.
4. Kruising, eig: P. Smeraldie uit Wijnegem (België), 10 strafpunten.
5. Groenendaeler, eig: F. Isoré uit Kallo Beveren (België), 15 strafpunten.
6. Briard, eig: M. Meinster uit Gouda, 15 strafpunten.
7. Bouvier, eig: J. Thijs uit Emblem-Ranst (België), 15 strafpunten.
8. Bouvier, eig: N. Ruwaard uit Amsterdam, 15 strafpunten.
9. Samojeed, eig: mw. Gabriëlse uit Zoetermeer, 17 strafpunten.
10. St. Bernard, eig: G. J. v. Dijk uit 's-Gravenhage, 19 strafpunten.
Aantal deelnemers: 58, waarvan 27 honden gediskwalificeerd.
Middag wedstrijd
Kleine honden en Veteranen:
1. Bearded Collie, eig: mw. F. v. Dijk-Corver uit Badhoevedorp, 175 punten.
2. Australische Terriër, eig: mej. W. Amesz uit Wassenaar, 165 punten.
Aantal deelnemers: 6.
Open-klasse
1. Kruising, eig: C. S. Rotsteege uit 's-Gravenhage, 205 punten.
2. Kruising, eig: mw. G. Scheffer uit Dinxperlo, 205 punten.
3. Mechelse Herder, eig: Y. v. Vemde uit Amsterdam, 205 punten.
4. Kruising, eig: R. T. A. E. Boekhorst, 's-Heerenberg, 195 punten.
5. Dalmatische, eig: D. K. Lodder uit Amsterdam, 195 punten.
6. Bouvier, eig: mej. C. v. Amaat uit Gouda, 195 punten.
7. Appenzeller, eig: M. E. Tittel-Schilperoort uit Den Haag, 195 punten.
Aantal deelnemers: 53.
Bron: “De Hondenwereld” 1985 Tekst: Dick Lodder ×
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SPANNEND IN VENLO
OP ZA TERDA G 11 NOV EMB ER 1990 HA D DE K C CA NIDA TE V ENL O
E E N I NFOR MATIE VE B EH E N D IG HE I DSDAG UIT GE S CHREV EN.
D E DE EL NEM ER S KWA ME N V O ORA L U IT D E RE GI O LIM B UR G .
D E Z E DA G W A S B E DO E L D V O O R B A Z E N E N B A Z I N NE N M ET H U N
H O N DE N D I E N O G G E E N W E D ST R I J DER V A R I N G H A DD E N
O P GE DA A N . M E N K ON T I J DE N S D E Z E DAG D E E L NEM E N A A N
TWE E WED S T RI J DON D E R DELE N , NAME L IJK A A N H E T
O N D E R DE E L J UM P I N G E N A A N E E N V A ST -P A R C O UR S.
“ O NZE H ON D ” NAM E R EE N KI JKJE
I n f o rma t i e f
Tijdens deze dag werden de spelregels uitgelegd en werd tevens aan de deelnemers verteld
wat men fout deed en waarom.
Deze dag ging in een sneltreinvaart voorbij en na de prijsuitreiking keerden de deelnemers
moe maar voldaan en met veel nieuwe indrukken huiswaarts.
Wed st ri jd
De dag daarna, op 12 november, vond een OpenBehendigheidswedstrijd plaats, die was uitgeschreven
door de KC Venlo met ondersteuning van Royal Canin
Nederland BV. De onderdelen die tijdens deze wedstrijd
gelopen werden waren: Gambling, Vast-parcours en de
Jumping. Voor deze dag hadden 83 deelnemers ingeschreven, inclusief de Mini-klasse die uit 18 deelnemers
bestond. Het Vast-parcours was voor 30 van de 63 deelnemers, die eerder vermeld stonden op de Royal Caninlijst, een finalewedstrijd. De beste zes van deze wedstrijd
werden uitgenodigd om op 9 en 10 december a.s. in Parijs de Nederlandse vlag te gaan verdedigen tijdens het
Europese Masterskampioenschap in Porte de Versailles.
Dat het Vast-parcours niet echt makkelijk was, bleek uit
het feit dat alleen mevrouw C. Woudenberg met haar
hond Jody foutloos rondkwam in 45.89 seconden. In de
selectieklasse plaatsten zich zes deelnemers die foutloos
rondkwamen met hun hond. Dat dit de nodige spanning
opleverde laat zich wel raden. Bij de Jumping, als laatste
onderdeel, werd letterlijk en figuurlijk gestreden om seconden waarbij de heer R. Mouwen met Cheryl foutloos
rondkwam in 24.89 seconden.
Punt ent elling
Nadat door het wedstrijdsecretariaat de punten waren opgeteld, werden als finalisten voor
uitzending naar Parijs de volgende zes personen door Royal Canin Nederland uitgenodigd
(zie lijst).
M i ni -kl a ss e
Ook de Mini-klasse kwam aan bod. Zij liepen de finale om de Royal Canin-beker 1989.
De standaard-parcourstijd was 50 seconden. Alleen I. Postma met Siouxsie kwam foutloos
in 48.01 seconden. In de Mini-selectieklasse was de standaard-parcourstijd 60 seconden.
De uitslag was als volgt:
1. J. Arnold met Eleonora met een tijd van 55.65 seconden (foutloos parcours);
2. F. v.d. Kammen met Shiba in 60.30 seconden;
3. H.G. Postma met Castor in 60.48 seconden.
Het was jammer dat in de Mini-klasse maar 18 inschrijvingen waren. Degenen die aanwezig waren toonden echter dat zij, naast de grote hondenklasse, eveneens recht hebben op
een geheel eigen competitie. Ook hier werd gestreden met dezelfde enthousiaste inzet als
bij de grote honden. Een kleine storende factor in deze was dat het parcours steeds moest
worden omgebouwd, maar dit mocht de pret niet drukken. Een vraag die ons wakker houdt
is eigenlijk: Welke KC neemt het initiatief voor een competitie met de Mini-klasse?
Bron: “Onze Hond” 1990 Tekst: Helga van Rhijn ×
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DENKADOG JUMPING STAR
KENT SPANNENDE FINALE
D E DE NK A D O G J UM PI N G S T A R -C OMP E T I T I E I S E E N C OM P E T I T I E
DIE HE T LE VE NSLIC H T ZA G IN 1993 . TIJ DE N S V I ER SPE CIAAL
H IE RV OOR A A N GEW EZE N KW A LIF ICA T IE -J UMP I N G S K O NDE N D E
C OMB I NATI E S Z IC H P LAA TSE N V O OR DE FI NA LE
Bij de grote honden werden de vijf beste combinaties per wedstrijd gekwalificeerd voor de finale en bij de kleine honden werden finaletickets uitgereikt aan de beste drie van een wedstrijd. Op
deze manier kregen we 20 finalisten in de grote honden klasse en
12 bij de kleine honden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
in nationaliteit van de geleider, afkomst van de hond of klasse
waarin men uitkomt. Een Jumping is bij een behendigheidswedstrijd veelal het spectaculairste onderdeel omdat het zeer snel kan
gaan. Een goede Jumping wordt meestal binnen de 30 seconden
gelopen. In de finale traden de tophonden van Nederland in het
strijdperk.

Winnaar
Denka Dog Jumping Star
1994 (grote honden)
Shauna van
Cathy McDonald

Tijdens de Winner-hondententoonstelling in Amsterdam beleefde
deze competitie zijn "binnen-première". Ronald Kip wist hier met
Tosca te winnen en was dus favoriet voor de uiteindelijke finale
die op 1 mei in Zoetermeer plaats vond. Deze finale werd gelopen
over twee parcoursen en gekeurd door twee verschillende keurmeesters. Het eerste parcours werd gekeurd door Arie van Dam,
het tweede door Dick Lodder.
Arie van Dam had een parcours neergelegd dat er op het eerste
gezicht niet simpel uitzag. Er werd veel gedraaid en er waren niet
veel stukken waar de hond voluit kon gaan. Toch bleek het parcours goed en soepel te lopen, controle en snelheid wisselden elkaar af. Als eerste waren de grote honden aan de beurt. De snelste
tijd werd hier gerealiseerd door Joyce Paxton met Virgin: zij zette
na een uitstekend gelopen parcours de klok stil op 33,78 seconden.
Cheryl van Ronald Mouwen had exact 0,1 seconde langer nodig om het parcours te voltooien. Nummer 1 en 2 zaten dus zeer dicht bij elkaar, dat beloofde een spannende tweede
ronde te worden. De derde plaats werd bezet door Jan-Piet van Cadsand met Trixy (35,21
seconden). De vierde plaats was in handen van onze Belgische collega Willy Gerrits met
zijn Bearded Collie Lano.
Bij de kleine honden werden vriend en vijand verrast door de Kruising Mischa van Jan
Bon. Tussen het Sheltiegeweld, handhaafde hij zich prima door na de eerste ronde op een
tweede plaats te eindigen. Alleen Niki van Adèle Werners was hem te vlug af. Het scheelde
0,6 seconden. Monique Kist met Ringmaster bezette de derde plaats en Blues van Hilda
Schriek was vierde. Het tweede parcours werd gekeurd door Dick Lodder en verschilde
volledig van het eerste parcours: Dick had een snelle vloeiende lijn neergezet met weinig
moeilijkheden, althans zo leek het. Het hele klassement kon nog overhoop gehaald worden.
De startvolgorde was omgekeerd met de klassering na de eerste ronde zodat de spanning tot
het laatste toe bewaard bleef.
K lei ne ho nden
De kleine honden gingen het eerst van start en naarmate de tijd verstreek bloeide de spanning op. Hilda Schriek draaide de concurrentie de duimschroeven eens flink aan door een
prima tijd te lopen (29,31 seconden) Monique Kist moest met Ringmaster buigen voor dit
Blue-Merle geweld en kwam na 30,16 seconden binnen. Hilda Schriek passeerde haar hierdoor in het eindklassement. De nummers 1 en 2 wisten wat hen te doen stond: foutloos en
niet te veel tijd verspillen. Jan Bon had Mischa die dag wonderolie gegeven want zijn kruising liep als de gesmeerde bliksem.
Tot zijn grote vreugde was hij zelfs sneller dan Blues (29,02 seconden) en kon hij gerust
ademhalen. Dat kon van Adèle niet meer gezegd worden, zij stond immers slechts 0,6 seconden voor op Jan .Bon en zij kon zich dus geen misser permitteren. Niki liep zoals we
haar al zo dikwijls hebben zien lopen, zeer snel en geconcentreerd. Adèle en Niki zetten
dan ook de snelste tijd van de dag neer (27,86 seconden) en zij wonnen hiermee de
DENKADOG Jumping Star 1993 bij de kleine honden.
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G r ot e ho nde n
Na dit feestje bij de kleine honden stond ons nog de eindstrijd bij de grote honden te wachten. En dit zou wel eens bloedstollend kunnen worden: de nummers 1 en 2 scheelden
slechts 0,1 seconden. Als eerste van de vier kanshebbers moest Willy Gerrits met Lano van
start. Hij liep in zijn bekende rustige stijl een foutloos rondje in 29,43 seconden, tot dan toe
de tweede tijd. Jan-Piet van Cadsand was de volgende. Helaas nam Trixy een verkeerde
sprong en moest keurmeester Dick Lodder hem diskwalificeren, einde droom voor Jan-Piet.
Ronald Mouwen met Cheryl verscheen als voorlaatste aan de start. Na drie sprongen tikte
Cheryl een latje eraf, wat 5 strafseconden betekende. Met de smalle marge van 0,1 seconden in het achterhoofd geloofde Ronald niet meer in de overwinning. Het licht doofde definitief toen Cheryl er nog een latje vanaf gooide.

Willy Gerrits
met Lano

Met zenuwen die door haar keel gierden nam
Joyce Paxton met Virgin plaats voor sprong 1.
Het enige wat zij te doen had was een foutloos
rondje lopen, waarbij zij 4 seconden mocht verliezen op de tijd van Willy Gerrits. Nu is Virgin
er niet de hond naar om af te remmen en dus ging
Joyce volle kracht vooruit. Iedereen hield zijn
adem in: zou het deze blauwogige Border Collie
lukken om de ervaren Lano te verslaan? Het had
er alle schijn van. Virgin ging zeer snel rond en
liet zich perfect over het parcours sturen. Foutloos stoven zij op de finish af waar iedereen hen
met luid gejuich ontving. Of nu het gejuich te
vroeg was, of te luid, of te veel wind, we zullen
het nooit weten, maar de allerlaatste lat viel achter Virgin op de grond. De juichende handen van Dick Lodder verdwenen, er bleef slechts 1
hand in de lucht: FOUT! Bij de tijd van Virgin (33,19 seconden) werden 5 seconden opgeteld. Het gat was nu 2 seconden in het voordeel van Willy Gerrits.
Zo kennen we nu de eerste winnaars van de Denkadog Jumping Star-competitie. Bij de
kleine honden kan Niki van Adèle Werners een jaar genieten van het gewonnen Excellent
voer. Bij de grote honden hebben we een exportvergunning nodig want het voer, de wisselbeker en de Jumping Star gaan naar België: Willy Gerrits met Lano.
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Frank van Nimwegen ×

Prijsuitreiking 1994
Denkadog Jumping Star
Van L naar R
Arie v.d. Waal
Adèle Werners
Hilda Schriek en
Frank van Nimwegen
als commentator

DENKADOG JUMPING STAR
DE ZE WE DS T RI J DE N W ER DE N G E OR GA NI SEE R D I N 199 3 ME T D E
19 93 F I NALE IN 1994, E N IN 1994 MET DE FINA LE EIND 1994

1993 (GELOPEN IN 1994)
Grote Honden:
1e Willy Gerrits met Lano (Bearded Collie)
2e Joyce Paxton met Virgin (Border Collie)
3e Caroline van Nimwegen met Gento (Tervuerense Herder)
Kleine Honden:
1e Adèle Werners met Niki (Shetland Sheepdog)
2e Jan Bon met Mischa ( Kruising Jack Russel)
3e Hilda Schriek met Blues (Shetland Sheepdog)

1994
Grote Honden:
1e Cathy McDonald met Shauna (Working Sheepdog)
2e Caroline van Nimwegen met Gento (Tervuerense Herder)
3e Caroline van Nimwegen met Tara (Tervuerense Herder)
Kleine Honden:
1e Adèle Werners met Kane (Shetland Sheepdog)
2e Arie van der Waal met Barley (Kooikerhondje)
3e Hilda Schriek met Blues (Shetland Sheepdog)
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GROTE PRIJS VAN UTRECHT
EEN FANTASTISCHE FINALE
E VE NA L S V OR I G JAAR W ER D D E KWA L IFI CAT I EWE D STR IJ D B IJ
D E URV AF GE SL O TEN M E T DE FI NA LE OM DE
G R OTE PR I J S V A N UTR EC H T
H E T W E R D E E N DR OO M FI NA L E D I E M ON I Q UE K I ST M E T N I GE L
EN W ILCO VA N TE LLINGEN M ET FLA SH
D E OV E R W I N N I N G B R A C H T

Wilco van Tellingen
en Flash

De URV bracht dit jaar een B2/C-klasse kwalificatiewedstrijd op de kalender. De C-klasse liep op zaterdag, de B2 klasse trad op zondag in het strijdperk.
Op beide dagen was de A-klasse actief. De klassen
die geen kwalificatie liepen, werden op beide dagen
ondergebracht in een “open-klasse". Hierdoor was er
op beide dagen voor elk wat wils en was de wedstrijd
met 400 deelnemers mooi "vol". Zoals ook vorig jaar
plaatsten de winnaars van de Vaste-parcoursen zich
voor de finale om de Grote Prijs van Utrecht. Daarvoor moest dus eerst het Vast-parcours gewonnen
worden.
Voor de C-klasse had keurmeester Ronald Mouwen
een parcours bedacht dat tijdens het verkennen menigeen hoofdbrekens bezorgde. Men was bang om de wip te raken, hoe hield je de hond na
de kattenloop uit de tunnel, waar moesten we "Belgisch" wisselen, kortom er leken voldoende "beren in het bos ". Tijdens de wedstrijd zelf bleek dit alles wel mee te vallen en
menig bezorgde handler kwam goed over de eindstreep. Winnaar van het Vast-parcours Cklasse was Wilco "Obelix" van Tellingen die zijn Flash op zijn bekende wijze rondstuurde.
Bij de kleine honden werd de strijd tussen Hilda Schriek en Monique Kist in het voordeel
van de laatste beslist.
De w ed s trij d op zat erd ag
De A-klasse kreeg van keurmeester Jan van der Linde een goed te doen parcours voorgeschoteld waarop een "U" halen een niet ondoenlijke opdracht leek. Bij de grote honden
bleek Chris Schepens met Sören de snelste, bij de kleine honden was die eer weggelegd
voor Lea Verschuren met Talitha.
De Open-klasse grote honden, die ook gekeurd werd door Jan van der Linde, werd gewonnen door Mitch, van Gerard Desaunois, bij de kleine honden won Marjoke Hoekstra met
Whitney. Hierdoor stond Marjoke, evenals vorig jaar, in de finale voor de GP.
Bij de Veteranen won good old Nikki van Adèle Weners, al hoewel de eer natuurlijk gaat
naar Han die de klus klaarde. Na deze zaterdag was de helft van de finalisten bekend en
konden we ons op gaan maken voor de zondag.
De w ed s trij d op zo ndag
Op zondag keurde Benny Willemse de B2-klasse Vast-parcours. Opvallend was het ontbreken van de A-schutting in zijn opstelling. De overwinning bij de grote honden ging op
overtuigende wijze naar Cor Groen in 't Woud die met Hector maar iets meer dan 29 seconden nodig had. Bij de kleine honden bleken de lange benen van Ronald Mouwen de snelste,
hij won met Thura. Het Vast-parcours in de Open-klasse werd ook gekeurd door Benny
Willemse. Hij zag dat bij de grote honden Peter Fekkes met Joey de minste tijd nodig had
voor zijn parcours, bij de kleine honden ging Irene Kruiswijk met Kavik met de eerste prijs
naar huis. De keurmeester voor de finale van de G.P., Dick Lodder, keurde ook het Vastparcours voor de A -klasse. Ook hier een mooi parcours dat goed te doen was. Zeker voor
Natasja van de Straal, zij sloot dit onderdeel winnend af. Bij de kleine honden was het de
ervaren Nico Habermehl die Julia als snelste rond leidde.
Bij de Veteranen was Rob Peen met de witte Samara het die de finale wist te halen. Nadat
alle onderdelen waren afgewerkt maakte ieder zich op voor de finale van de GP, niet alleen
de hierboven genoemde finalisten traden in het strijdperk, ook de winnaars van vorig jaar,
Hilda Schriek en Benny Willemse, konden hun titel verdedigen.
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Monique Kist
en Nigel

Benny Willemse
met Alice

D e f i nal e o m d e G rot e P ri js va n Ut r e cht
Keurmeester Dick Lodder had een prachtig finaleparcours neergelegd en stelde de SPT
strak vast op 42 seconden. Als eerste gingen
de kleine honden van start. Geen van de combinaties wist foutloos binnen te komen totdat
Monique Kist met Nigel de ring betrad. Strak
stuurde de regerend Nederlands kampioen
haar Nigel door de hindernissen die Dick had
geformeerd. De klok bleef stilstaan op een
kleine 35 seconden en Martin Veldhuis had
geen streepje hoeven zetten. Toen ook Irene
en Rob onderweg nog een foutje oppikten
bleef de strijd beperkt tussen Hilda en Monique. Hilda wilde graag haar titel prolongeren
en zette Blues aan tot grote snelheid. Tot de
A-schutting was Blues iets sneller dan Nigel,
helaas verliet Blues die schutting te snel, in
ieder geval zonder het raakvlak te raken, en
dus kon Dick Lodder niets anders doen dan
een fout aangeven. Hiermee ging de titel bij de kleine honden naar Monique Kist met Nigel.
O p d e h o nde rd st e s econ d e g elij k
Snel werd overgegaan naar de strijd bij de grote honden. Nadat Natasja van der Straal niet
helemaal foutloos binnengekomen was, bleek ook Hector van Cor het wel welletjes te vinden. Stokken vlogen in het rond, contactvlakken bleven onaangeroerd en dus gingen alle
ogen uit naar Wilco van Tellingen met Flash. Vorig jaar moest hij de eer laten aan Benny
Willemse, nu was hij gebrand op revanche. Op de raakvlakken werden risico's genomen en
uiteraard liep Wilco
zelf geen pas te veel,
resultaat foutloos in
33.51 seconden. Gerard
en Peter konden Wilco
niet meer bedreigen,
dus had Benny het laatste woord, dachten we.
Wilco was zo sportief
om Benny nog een
goede tip mee te geven:
"laat hem gaan op de
contactvlakken"
zei
Obelix nog vlak voor
de start, en dat deed
Benny. Onder het gezang van vrouw Jeanne
stuurde Benny Alice
rond als was het een
WK. Resultaat: foutloos in 33.51 seconden.
Zelfs als je het zou willen zou het moeilijk zijn zo'n uitslag te krijgen, in Utrecht gebeurde het. Dick Lodder was
gelukkig niet voor een gat te vangen en razend snel werden enkele nummers verzet zodat er
een barrage Jumping ontstond. Gespannen verkenden beide kemphanen het parcours, ook
nu weer toegezongen door de fans (de tekst is aan te vragen bij Jeanne Willemse en Marjolein Barendrecht). Loting wees uit dat Wilco als eerste van start mocht. Hij loodste Flash in
iets meer dan 15 seconden door deze Jumping heen. Benny startte op zijn bekende wijze,
geconcentreerd, maar zeker. Ook hier ging niets fout en Alice eindigde na iets meer dan 16
seconden. Wilco nam de titel van de GP van Utrecht hiermee van Benny over. Al met al
een prachtige wedstrijd met een spannende finale. Wilco en Monique hebben op een waardige manier de Grote Prijs van Utrecht overgenomen.
Bron: “Het Contactvlak” 1997 Tekst: Frank van Nimwegen ×

198

OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP 1996
OP ZA TE RD A G 11 MEI M OC HTE N W IJ WE ER DE LA NGE , SA AIE
W E G D O OR H E T N I EU W E L A ND ( A 6 D O OR D E F L E V OP O L DE R )
AF LE GGEN OM DE EL TE NEME N A A N HET OPE N FRIE S
K AMPI OE NSC HA P B EHE N D I GHEI D VA N D E K C SNE EK .
E E N WE D STR IJ D ME T E EN K LEU R RIJK E H I S T ORIE
Na het officiële gedeelte, konden wij ons opmaken voor het Open-Fries-Kampioenschap,
één van de weinige wedstrijden in Nederland met een heel lange historie en beroemde winnaars. Kampioen worden in de stromende regen, winnen tijdens een onweersbui; ontberingen die bij een Fries-Kampioenschap horen. In de finale konden wij de volgende deelnemers aanschouwen. Bij de kleine honden mocht Michael Wanders met de Welsh Corgi Body als winnaar van de A-klasse deelnemen. Winnaar van de B1-klasse was Tina Werson
met Maxi, een kruising Jack Russell Terriër. De andere Jack Russell Terriër in de finale, de
winnaar van de B2-klasse Coco van Jolanthe Straver zou qua snelheid mogelijk een geducht concurrent kunnen zijn van de Sheltie Blues van Hilda Schriek, die dit jaar onverzadigbaar bijna alle wedstrijden in de C-klasse kleine honden wint. Als laatste mocht Barra de
veteraan van Johan Villerius bij de kleine honden strijden om de titel.

Jolanthe Straver
met Coco

K lei ne ho nden
Als eerste moest Michael met Body van start. Helaas maakte zij een foutje bij de palen,
waardoor zij met 1 fout af moest wachten wat de andere finalisten zouden doen. Hierna
startte Tina met Maxi. Maxi liep een rustig rondje, waarin geen enkele fout gemaakt werd.
Coco van Jolanthe was de volgende. Als een speer ging hij uit de startblokken. Het ging
goed tot de schutting. Toen werd het raakvlak gemist en kon Jolanthe haar aspiraties op de
open Friese titel gedag zeggen. Nu was het de beurt aan de veelvraat van 1996, Blues.
Moeilijk kon het niet zijn, want de strijd in haar eigen C-klasse is veel zwaarder. Ze gingen
als een raket van start. Voordat het publiek er erg in had stond Hilda naast Blues bij de afloop van de schutting. Het raakvlak was goed en toen gebeurde het: Blues had de hindernis,
die heel verleidelijk links van de breedtesprong stond in haar blikveld gekregen en wist zeker dat dit de volgende hindernis was. Net zo snel als de hindernissen hiervoor schoot zij
voor Hilda langs over deze hindernis. Weg kansen, weg aspiratie, weg titel. Terwijl al een
aantal mensen Tina begon te feliciteren met haar verrassende overwinning op Coco en
Blues, stond nog één deelnemer bleek weggetrokken aan de start. Johan Villerius met Barra. Johan's zenuwen hadden echter geen negatieve invloed op de prestaties van Barra, want
het lukte haar om foutloos rond te komen en sneller te zijn dan Maxi, waardoor de OpenFries-Kampioen bij de kleine honden een Veteraan werd.
G r ot e ho nde n
Bij de grote honden mocht Martine Dietz met de Mechelse Herder Taylor uit de A-klasse
strijden tegen de Border Collie Falco van Koos Dijkema, die de hele B1-klasse achter zich
had gelaten. "Stand-in" handler Adrie van den Bosch mocht de eer van de B2-klasse deelnemers verdedigen en tenslotte liep Aukje Swarte met Cheryl, de oud Wedstrijdkampioen
van 1990 als winnares van de C-klasse. Martine ging voortvarend van start. Zij bleef foutloos tot de slalom. Daar liep Taylor langs de slalom alsof hij helemaal geen slalom gezien
had: een weigering. Verderop in het parcours liep hij nog een weigering op, waardoor Martine met 2 fouten de prestaties van de andere deelnemers af kon wachten. Koos met Falco
ging op rustige wijze over het parcours. Deze combinatie oogt niet snel, maar alle bochten
werden zo efficiënt gelopen, dat hiermee veel tijd gewonnen werd. Helaas bleef Falco op
één fout steken in een goede tijd van 32 seconden, zodat Adrie van den Bosch wist dat foutloos noodzakelijk was, want qua tijd kon zij dit nooit inhalen. Mica liep heel rustig haar
rondje. Er werden geen fouten gemaakt en de tijd stond stil net boven 37 seconden, zodat
de SPT met twee seconden overschreden werd. Op dat moment voldoende voor de eerste
plaats. De C-klasse deelnemer Aukje Swarte met Cheryl mocht als laatste starten en wist na
deze prestaties dan ook wat haar te doen stond: foutloos, want Mica had maar enkele tijdfouten. Cheryl ging fel van start. Zo fel, dat Aukje ver achter haar was toen zij de schutting
opstormde. Te ver, want Cheryl kon niet zolang op Aukje wachten en sprong alvast weg,
met als gevolg een gemist raakvlak op de schutting. Hiermee waren de kansen voor Cheryl
verkeken, ondanks een fantastische 29 seconden als eindtijd. Ook dit jaar hadden we weer
een fantastisch open Fries Kampioenschap met twee waardige dragers van de titel Open
Fries Kampioen 1996. Na deze enerverende finale konden we ons weer opmaken voor de
terugreis over die lange, saaie weg. Bron “Het Contactvlak” Tekst: Ronald Mouwen ×
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ROYAL CANIN DUTCH MASTERS
IN MAASTRICHT 1993
Zondag 15 augustus vond in de MECC-hal in Maastricht de finale van de Royal Canin
Dutch Masters plaats. Op de wedstrijden van HSV Tiel, KC Sneek, KV Voorne-Putten en
KC West-Friesland hadden 18 grote honden en 14 kleine honden zich geplaatst voor deze
finale. 's Ochtends vroeg werden de deelnemers verwacht bij de ingang van de MECC-hal
waar eerst alle honden gecontroleerd moesten worden door een dierenarts. De wedstrijd
vond namelijk plaats in een hal waar tevens rashondenkeuringen plaats zouden vinden, zodat een goede controle op ongewenste ziektes en aandoeningen geen overbodige zaak was.
Veel opgeschoren Poedels (tuinarchitecten konden er jaloers op zijn) en in de krulset gewikkelde Maltezer Leeuwtjes flankeerden de ringen. Daarnaast stond één zijkant van de hal
vol met kraampjes van allerlei voermerken en diverse artikelen die allemaal iets met honden te maken hadden. Kortom: een ontzettend leuke hondensfeer!
De prijzen die de winnende combinaties van de Royal Canin Dutch Masters konden behalen, waren voor de Nederlandse behendigheidssport uitzonderlijk: de eerste prijs bestond uit
een reis naar de sledehondenrace" Alpirod" die dit jaar waarschijnlijk zal starten in Italië en
via Oostenrijk en Zwitserland zal eindigen in Frankrijk (dit allemaal via de Alpen), de
tweede en derde prijs bestond uit een reis naar de Crufts in Engeland!
De eerste wedstrijd die 's ochtends gelopen moest worden, was een individuele wedstrijd (Jumping) die niet mee zou tellen voor de titel "Royal Canin
Dutch Master". Bij de Jumping was duidelijk te zien dat de ondergrond in
de ring (gewoon tapijt) voor veel combinaties snelheidsverlies betekende in
vergelijking met buitenwedstrijden: vooral de bochten in het parcours werden langzamer genomen om uitglijden te voorkomen. De individuele Jumping werd bij de kleine honden gewonnen door Mieke Komen-Beugelaar
die met haar hond Tjappo foutloos in de beste tijd het parcours uitliep. Op
de tweede plaats kwam J. van de Ven met de Shetland Sheepdog Wicket en
op de derde plaats eindigde de Welsh Terriër Rosie die gehandled werd door
Relinde Peschier. De snelste tijd voor kleine honden werd neergezet door
Marja Meyer, maar de combinatie liep geen foutloos parcours en eindigde
op de zesde plaats. De Jumping bij de grote honden werd gewonnen door
Edu de Ronde met zijn Border Collie Sheila. De combinatie had een verdiende eerste plaats: een foutloos parcours in 27 seconden! Op de tweede
plaats eindigde Frank Maene met zijn Shetland Sheepdog Lucky en René
Groeneveld met zijn Mechelse Herder Tessa werd derde.

Mieke Komen
met Tjappo

Royal Ca nin Dut ch M ast e rs
Na deze individuele wedstrijd begonnen de wedstrijden (een Vast-parcours
en een Jumping) voor de titel “Royal Canin Dutch Masters”. Het Vastparcours voor kleine honden werd weer gewonnen door Mieke KomenBeugelaar met haar hond Tjappo. Op de tweede plaats eindigde Jan van der Linde met zijn
Shetland Sheepdog Maggie en op de derde plaats kwam Yvonne Buijs met haar hond Ivar.
Het Vast-parcours voor de grote honden werd gewonnen door Edu de Ronde met zijn Border Collie Sheila. Met minder dan één seconde tijdverschil werd Frank Maene met zijn
Shetland Sheepdog Lucky tweede. Vlak daarna eindigde Ruud Peschier met zijn Laekense
Herder Morris.
D e f i nal e
Bij de Jumping voor kleine honden liep Jan van der Linde een erg snel parcours met één
fout en werd eerste op deze Royal Canin Dutch Masters kleine honden. Mieke KomenBeugelaar behaalde door haar prestatie in de Jumping de tweede plaats. De derde plaats
voor de Royal Canin Dutch Masters werd gewonnen door Yvonne Buijs met haar hond
Ivar. Tijdens de Jumping voor grote honden veranderde er het één en ander voor de eindstand. Edu de Ronde kreeg een diskwalificatie en Ruud Peschier maakte een fout bij de
Jumping. Frank Maene liep een foutloze Jumping binnen 30 seconden en werd daardoor
eerste op de Royal Canin Dutch Masters grote honden. René Groeneveld eindigde als derde
op de Jumping en verzekerde zich hiermee van een reis naar Engeland: hij werd met zijn
Tessa tweede. Theo Panen werd met zijn Tervuerense Herder Onyx derde na een foutloos
parcours gelopen te hebben.
Bron: “Het Contactvlak” Tekst: Jeanette Lankhaar ×
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LAATSTE ROYAL CANIN MASTERS
A L S WE NAA R DE GE SCH IE DEN I S V A N DE BEH E N DI G HE I D
K IJK E N , D A N NEE MT D E R O YAL CA N I N MA ST E R S C OM PE TI TIE
E E N MAR KA NTE PLA AT S I N .
H E T WA S D E E ER STE WE D STR I J D DIE O P E URO PE E S N IV EA U
W E R D GE L O P E N , N O G V OOR DAT D E F C I D E OR GA NI SA T I E V OO R
EE N E UR OPEE S KAMP I OE N SCHA P TE R HA N D N AM
Sinds de introductie van dit “officiële” EK werden de Masters alleen
nog maar nationaal gelopen en helaas is ook hier nu een einde aan gekomen. Op 1 februari werd voor de laatste keer de Mastersfinale gelopen.
In d e roos
Deze finale vond plaats in de Brabanthallen te Den Bosch, tegelijk met
het Western Experience Paardenspektakel. Deze combinatie van paarden- en hondensport is bij mijn weten nog nooit eerder in Nederland
voorgekomen; in Engeland komen dit soort shows vaker voor. Gezien
de reacties van het publiek was het een schot in de roos. Het is natuurlijk leuk om een binnenwedstrijd te lopen in het verder zo rustige winterseizoen. Maar een dergelijk finale over twee parcoursen vormt ook
een goede afwisseling met de gangbare wedstrijden, waarbij de prijzen
per parcours worden vergeven. Doordat het klassement over twee parcoursen wordt opgemaakt, moet je als deelnemer ook wat meer nadenken over je tactiek; twee keer 'alles of niets' lopen leidt in zo'n geval
meestal tot niets.

Veronica Morsink
met Sindy

Uit nodi gi ng
Uiteraard kan niet iedereen aan deze finale meedoen. Deelname geschiedt op uitnodiging. Alleen degenen die klasseringen hebben gelopen
op wedstrijden die meetelden voor het Royal Canin Masters-klassement
worden uitgenodigd. En hier kom ik meteen op het enige minpuntje van
deze competitie: Het is niet altijd even duidelijk waarom bepaalde mensen wel, en anderen
zich niet hebben geplaatst. Ik zeg met opzet het enige minpuntje, want verder was alles
weer perfect geregeld. De deelnemers ontvingen een parkeerkaart, een extra toegangskaart
en een lunchpakket. De prijsuitreiking was ook dit keer precies zoals dat hoort te zijn: Een
podium, bloemen en alle aandacht voor de prijswinnaars. Een prima wedstrijd dus, waarbij
de organisatie er veel aan doet om het de deelnemers naar de zin te maken.
De J u mpi ng
Zoals gezegd, wordt de finale over twee parcoursen gelopen: Een Jumping en een Vastparcours. 's Morgens werd er begonnen met de Jumping. Keurmeester Piet Plasmans had in
de hoofdring een parcours neergezet met veel korte draaien en maar weinig stukken waar je
je hond echt kon 'laten gaan'. De kleine honden beten de spits af. Hoewel de Jumping er ingewikkeld uitzag, liep hier slechts één hond tegen een diskwalificatie aan. De standaard
parcours tijd (SPT) bleek een groter obstakel; slechts vijf van de twintig honden wist binnen de SPT van 34 seconden te finishen. De winnares van dit rondje, Hilda Schriek met
Blues, had echter absoluut geen moeite met deze tijd: Blues finishte in 29.32 seconden.
Tweede werd Veronica Morsink met Sindy in 31.59 seconden, derde Hermien van der Waal
met Barley.
J u mpi ng g rot e ho n den
Bij de grote honden liepen er heel wat meer tegen een diskwalificatie aan. De grote honden
liepen relatief ook sneller; slechts negen van de 31 deelnemende grote honden lukten het
niet om binnen de tijd te finishen. Met een snellere hond loop je op zo'n krap parcours dan
ook meer risico dat er een verkeerde hindernis wordt genomen, en dat is dan ook precies
wat er een aantal keren gebeurde. Vooral de finish leverde bij de grote honden problemen
op, omdat nogal wat honden naar binnen draaiden voor de finish en zodoende een sprong in
het zicht kregen die ze niet geacht werden te nemen.
Maar ja, leg dat je hond maar eens uit op dat moment. Winnaar bij de grote honden werd
Wilco van Tellingen met Flash, in 29.90 seconden.Tweede John Verbrugge met Marco, in
30.17 seconden, derde werd Sjaak Nagelkerke met King, in 30.57 seconden.
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A tte nt ie comma n do
Het beslissende Vast-parcours werd 's middags gelopen. Naast veel korte draaien moesten
de deelnemers ook een aantal keren hun hond 'tussen' hindernissen doorhalen. Hiermee
wordt bedoeld, dat je je hond bijvoorbeeld voorbij een hindernis moet laten lopen, zonder
dat de hond deze mag nemen. Hierbij is het heel belangrijk dat je een goed attentiecommando hebt; veel handlers leren hun hond alleen maar te draaien na een attentiecommando,
zodat de hond na zo'n commando wegdraait naar een andere hindernis. Het beste is om een
attentiecommando zo te trainen, dat de hond na dit commando naar de handler toekomt en
pas een volgend toestel neemt op het moment dat de handler dit aangeeft. Combinaties die
het attentiecommando zo beheersen, hebben over het algemeen weinig moeite met het tussendoor halen van hun honden; alleen is het natuurlijk wel een vereiste dat je als handler
niet al met je lichaamstaal een toestel aangeeft. En juist die lichaamstaal levert zo vaak problemen op; veel handlers zijn zich totaal niet bewust van hun lichaamstaal, terwijl de meeste honden dit juist perfect kunnen lezen!
V a st -pa r c o u r s
Wederom startten de kleine honden, en ditmaal bleken slechts acht handlers in staat om hun
hond te laten finishen. Het was meteen al duidelijk, dat het moeilijke parcours er voor zou
zorgen dat het hele klassement door elkaar zou worden geschud.
Top - dri e
Van de top-drie van de Jumping liep het Kooikerhondje Barley helaas tegen een diskwalificatie op. Sindy van Veronica Morsink liep een prachtig rondje en kwam hiermee voorlopig
op de eerste plaats. Tenslotte startte Hilda; en voor Blues, die heel kort kan draaien, leek dit
parcours een gewonnen zaak. Vlak voor de entree van de slalom leek het echter alsof Blues
uitgleed en het gevolg was een verkeerde insteek. Hierdoor eindigden Veronica en haar
Smoushond Sindy dus als eerste. Tweede werd Marola van der Vlist met haar Sheltie Cayuse, en derde Lineke Benjamins met haar Sheltie Skippy.
Ook bij de grote honden wisten er maar weinig te finishen. Met de top-drie van de Jumping
nog te gaan, stond Pia van der Vall met haar Tervuerense Herder Himoroki bovenaan. Pia
en Himoroki hadden een prachtig Vast-parcours gelopen in een tijd van 39.78 seconden.
Sjaak Nagelkerke had de Jumping liefst 1.56 seconden sneller gelopen dan Pia, en het zag
er dus naar uit dat hij aan een foutloos parcours voldoende zou hebben om Pia voorbij te
gaan in het klassement. Het is vaak echter moeilijker om een parcours op veilig te lopen,
dan om er gewoon lekker voor te gaan. Dat bleek nu weer; tussen Sjaak en zijn Groenendaeler King waren meer dan eens misverstanden, en na veel oohh's en aaahh's van het publiek
finishten ze wel foutloos, maar in 41.41 seconden.
Niemand wist zo gauw wie er nu bovenaan stond, Sjaak of
Pia. Veel tijd om te rekenen was er ook niet, want meteen
na Sjaak startte John Verbrugge. Hij liep echter al snel tegen een diskwalificatie op. Na John startte Wilco met
Flash en ook deze combinatie leek niet tegen de druk bestand. Al snel tikte Flash een latje eraf, waardoor ook deze
combinatie wegviel uit de top-drie. Na veel gereken bleek
tenslotte dat niet Sjaak, maar Pia eerste was geworden:
Slechts zeven honderdsten van een seconde (!) kwam
Sjaak tekort voor de hoofdprijs: Een reis naar de Crufts.
De derde plaats werd opgeëist door alweer een Belgische
Herder, namelijk mijn Tervuerense Herder Gandor!
Ko Kole
met Enero

K o K ol e B okaal
Tot slot werd er nog een speciale finale gehouden: de Ko Kole bokaal. Deze wedstrijd
wordt gelopen door de combinaties die op de Masters-finale op plaats vier tot en met zeven
zijn geëindigd, en is opgedragen aan de in 1996 overleden Ko Kole. Ko was een geliefd
persoon op de behendigheidswedstrijden; iemand die altijd klaar stond om anderen te helpen. Uit dank voor wat hij voor onder andere de Royal Canin Masters heeft gedaan, heeft
Royal Canin vorig jaar besloten tot het invoeren van een aan hem opgedragen bokaal. Mimi
Kole reikte de bokaal uit aan de winnaars van deze bijzondere finale; bij de kleine honden
was dit Hilda Schriek met Blues; bij de grote honden mocht Yvonne Clements met Tjico de
bokaal in ontvangst nemen. Aan het einde van de prijsuitreiking werd Chris de Groot, die
zich jarenlang heeft ingespannen voor de Masters, nog even in het zonnetje gezet.
Al met al was ook deze Masters weer een heel mooie finale: Dood en doodzonde dat het
voor de laatste keer was!
Bron: “Onze Hond” 1998 Tekst: Caty Both ×
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TEAMS FOR KOSOVO
IN HET TWEE DE WEEKE ND VA N SE PTE MBE R1999 LIE T
B E H E N DI G N E DE R L A N D Z I E N W A A R H E T V O O R STA A T :
S A M E NWE R K I N G E N S P O R T I V I T E I T .
I N W OR MER VE ER WE R D EE N B E NEF IETW E D STR IJD V O OR
TE AM S GE O R GA NI SE ER D , W AA R V A N DE O P B R E N G ST G E H E E L
TE N G O E DE K WA M A A N K O SOV O
Het leed aldaar zal niemand zijn ontgaan en dit voorjaar al doneerde KNK Cynophilia de
opbrengst van de afdrachten voor een selectiewedstrijd aan dit doel.
Nu Kosovo echter grotendeels uit het nieuws is verdwenen en de hulpverleners doorgetrokken zijn naar andere oorden, blijven de Kosovaren achter met de immense taak het land
weer op te bouwen. De liefhebbers van behendigheid zetten op 11 en 12 september hun
beste beentjes voor om, in samenwerking met de stichting “Voedselhulp Voor Kinderen”,
hieraan een steentje bij te dragen.
Opzet
Al enkele malen werd in Nederland een teamwedstrijd georganiseerd. Op een teamwedstrijd worden de uitslagen van de combinaties uit een team bij elkaar opgeteld. Deze wedstrijden verlopen altijd in een ontspannen en gezellige sfeer. Er zijn geen punten te verdienen, dus iedereen loopt uitsluitend voor het plezier. Vanwege de saamhorigheid die op dergelijke wedstrijden altijd heerst, leek deze wedstrijdvorm bij uitstek geschikt voor een benefietwedstrijd. Het inschrijfgeld kwam geheel ten goede aan Kosovo, terwijl de organisatiekosten van de wedstrijd werden gedekt door sponsors. Daarnaast waren de deelnemers
opgeroepen om spullen in te zamelen voor Kosovo, variërend van keukens tot behang en
spijkers. Het ging hierbij vooral om goederen die konden worden gebruikt voor de wederopbouw van het land.

Jan Sprij
en Tommie

Do el en med ew erki ng
Stichting “Voedselhulp Voor Kinderen” resideert in Hoofddorp, maar heeft eigen kantoren in alle gebieden waar zij
hulp biedt. Zodoende kunnen de projecten lokaal worden gecoördineerd, terwijl er een duidelijke controle is waaraan het
geld wordt besteed en waar de goederen terechtkomen. De
opbrengst van “Teams for Kosovo” gaat naar de provincie
Vitina, alwaar een landbouwproject zal worden opgezet, en
diverse scholen worden opgebouwd en ingericht. Voor het
transport naar Kosovo is f 7000,- nodig en daarnaast diende
de truck ook nog te worden gevuld. Voorwaar een uitdaging
voor de deelnemers.
De eerste reactie van iedereen die van de plannen hoorde,
was enthousiast. KNK Cynophilia gaf onmiddellijk alle mogelijke medewerking door contact te leggen met de KC Zaanstreek, in wiens regio deze wedstrijd zou worden georganiseerd, wat gelukkig geen enkel probleem gaf. Vervolgens verleende Cynophilia vlot toestemming voor deze wedstrijd, zodat officiële keurmeesters konden worden aangetrokken
voor de wedstrijd. Benny Willemse, Adri v.d. Bosch en Ronald Mouwen werden direct bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.
D e w i n na a r s
Winnaar bij de grote honden werd Jan Sprij met Tommy; bij de kleine honden was dit Willem-Alexander Kelders met Jacky. De belangrijkste winnaars van “Teams for Kosovo” waren echter de Kosovaren. Ondanks de iets tegenvallende inschrijving en dankzij de vele donateurs werd de doelstelling van f 7000,- gehaald! Bovendien werden door de deelnemers
goederen ingezameld die gezamenlijk ongeveer een halve truck vulden. De heer Schröder,
bestuurslid van “Voedselhulp Voor Kinderen”, ontving een catalogus met daarin alle namen van de deelnemers en sponsors. Hij bedankte namens de stichting iedereen die meewerkte aan dit fantastische resultaat. Momenteel wordt hard gewerkt om ook die andere
helft op te vullen, zodat de truck op weg kan naar Kosovo.
Laten we met elkaar hopen, dat de saamhorigheid waarmee dit alles is gerealiseerd meegaat
met de truck naar Kosovo; meegaat naar, hopelijk, een volgende benefietwedstrijd, en meegaat met ons allen naar het volgende behendigheidsseizoen. Peter Fekkes ×

203

WK KWALIFICATIE 1996
OP Z O N DA G 1 8 A UG US T U S V O ND OP H E T T E R R E I N V A N K C
A M STE RDA M DE K WAL I FIC AT IE WE D STR IJ D V O OR HE T W K
P L A A T S . O P D E P A R C O UR SE N V A N DI C K L O D D E R E N
P I E T P L A SM A N S O NT S T O N D E E N T E A M , W A A R I N V OO R A L E E N
AA NTA L C O MBI NA TIE S U I T DE B1 -K LA S SE
ON V ER WAC H T STE RK NAA R VO R E N K WA M
De WK-kwalificatiewedstrijd wordt gelopen door die combinaties die zich op de selectiewedstrijden geplaatst hebben voor deze wedstrijd. Er stonden in totaal 34 combinaties aan
de start, twee keer (groot en klein) twaalf uit de gecombineerde B2- en C-klasse en twee
keer vijf uit de B1-klasse.
Bij zowel de grote- als de kleine honden zouden de beste vijf na drie rondes (twee Vasteparcoursen en een Jumping) het team gaan vormen dat de eer van Nederland tijdens het
WK mag verdedigen. Na een opwarmrondje konden de deelnemers zich op gaan maken
voor het serieuzere werk.
H et e er s t e V a st -pa r c o u r s
Er werd begonnen met een Vast-parcours, dat neergezet en gekeurd werd door Dick Lodder. Een vrij eenvoudig rondje, waarin vooral de palen, de entree van de tunnel in combinatie met het niet gebruikte behendigheidsmateriaal aan de zijkant van de ring en de passage
na de schutting richting de finish problemen opleverden.
De kleine honden mochten de spits afbijten. Van tevoren
werden Hilda Schriek, Adèle Werners en Monique Kist
als "zekere" WK-gangers getipt. Outsiders waren Nederlands kampioen Roberto Groot met Woody en Veronica
Morsink met Sindy. De hardheid van dit systeem bleek
meteen het eerste rondje, want Adèle maakte een hele dure fout: zij vergat vlak voor de finish, na hindernis zestien haar hond te roepen: Kane door de band en een diskwalificatie tot gevolg, exit Adèle en Kane.
Monique met Nigel ging de fout in halverwege de palen,
waardoor Monique met een fout en tijdfouten haar rondje
afsloot, evenals Roberto Groot. Veronica had tijdens het
verkennen niet gezien dat de schutting niet recht achter
de voorgaande sprong stond, waardoor zij te vroeg ging
lopen en haar hond langs de schutting leidde: een weigering en tijdfouten. Op één rondje een kanshebber weg en
drie kanshebbers op achterstand.
Toch was het rondje goed te doen, want behalve Hilda,
die de snelste was, bleven ook Leo Mouchart, Ria de
Ruiter en Aukje Swarte uit de B1, Jolanthe Straver, Loes
Mouchart, Arie van der Waal en Marola van der Vlist
foutloos, een totaal van acht combinaties.

Roberto Groot
en Woody

Ka nshebb ers
Bij de grote honden waren B1-deelnemer Wilco van Tellingen en Ben Willemse van tevoren getipt als serieuze kanshebbers. Verder hadden ook
Theo Panen en Anja Smit op grond van hun ervaring serieuze kansen, evenals de Nederlands Kampioen Sjaak Nagelkerke, die had bewezen in wedstrijden volgens dit systeem uitstekend uit de voeten te kunnen. Verder was de vraag wat de andere B1-deelnemers zouden
kunnen. Zij hadden nog nooit tegen C-klassers gelopen.
Het blijft de vraag of Ben op het eerste rondje overgeconcentreerd was, of juist niet geconcentreerd genoeg. In ieder geval wilde Alice na sprong negen richting het tussenstuk van de
muur dat buiten de ring voorbij de tunnel naast de oploop van de kattenloop stond, waarop
Ben te laat Alice terugriep: één weigering. Niet alleen daar reageerde Ben te laat: ook na de
schutting schoot Alice door richting hindernis vier en kon Ben haar nog net terugkrijgen.
Dick Lodder gaf ook hier een weigering , maar wuifde deze weer weg, waardoor Ben, tegen
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alle verwachtingen in, met één fout het eerste rondje afsloot.
Anja kon na de schutting niet meteen reageren, toen Digger richting hindernis vier doorschoot. Digger draait helaas wat langzamer dan Alice, dus een ruimere bocht was het gevolg. Deze weigering wuifde Dick niet weg, waardoor Anja ook met één fout het tweede
rondje inging. Heel jammer, want de rest was heel goed gelopen. Sjaak Nagelkerke kreeg
een gemiste oploop van de wip en Theo miste het raakvlak van de schutting. Ook hier na
het eerste rondje vier serieuze kanshebbers op achterstand.
De B1-honden presteerden heel wisselend. Simone van Bakel met Luna kon haar zenuwen
onvoldoende de baas, evenals Jan de Kok met Kevin. Veel fouten waren het gevolg. Koos
Dijkema maakte een handlersfout voor hindernis zes, waardoor Falco na hindernis vijf direct de slalom indook: diskwalificatie. Jan Sprij en Wilco van Tellingen presteerden heel
goed en liepen foutloos de tweede- en eerste tijd. Alleen Carool Dielen lukte het om in de
buurt van deze twee B1-combinaties te blijven. Verder liepen ook Yvonne Clements, Edu
de Ronde en Pia van der Vall een foutloze ronde, waardoor zes combinaties foutloos aan de
Jumping mochten beginnen.
De J u mpi ng
Deze Jumping, neergezet en gekeurd door Piet Plasmans, kende, behalve een listige entree
op de tweede tunnel en een hele scherpe SPT (31 sec.), eigenlijk geen moeilijkheden. Op
deze Jumping kon geen deelnemer winnen, alleen verliezen. De kunst was om zonder
sprongfouten zo min mogelijk tijdfouten op te lopen en in ieder geval niet gediskwalificeerd te worden.
Bij de kleine honden lukte dat bij de kanshebbers niet goed: Roberto Groot werd gediskwalificeerd bij de tweede tunnel in een poging zoveel mogelijk tijd te winnen en Ria de Ruiter
liep een heel vreemde diskwalificatie op bij de andere tunnel: Sheila nam daar de verkeerde
kant van de tunnel. Ook Leo Mouchart kon niet foutloos blijven. Verder liepen alleen Han
Wijers, Jolanthe Straver, Adèle Werners en Hilda Schriek foutloos binnen de SPT, waardoor nog maar twee foutloze combinaties zich op konden maken voor het beslissende Vastparcours. De stand na twee rondes: 1 Hilda Schriek, 2 Jolanthe Straver, 3 Leo Mouchart
met 0,94 tijdfouten, 4 Aukje Swarte met 3,18 tijdfouten, 5 Marola van der Vlist met 3,21
tijdfouten. Hierachter kwam Arie van der Waal met 4,80 tijdfouten, waardoor hij net Han
Wijers met één parcoursfout voor bleef.
Bij de grote honden bleek het helemaal belangrijk zo min mogelijk tijdfouten te maken: alleen Edu de Ronde met Sheila kon niet foutloos blijven. Hij liep tegen een diskwalificatie
bij hindernis 10 op. Alle andere deelnemers konden zonder weigeringen of hindernisfouten
het parcours voltooien. Ook hier bleek Wilco met Flash het sterkst, gevolgd door Jan met
Tommy. Ben met Alice haalde hier de derde tijd. De stand na twee rondes was: 1 Wilco van
Tellingen met Flash, 2, Jan Sprij met Tommy, 3 Carool Dielen met Rock 4, Pia van der
Vall met Himoroki, allen zonder fouten. Vijfde was Yvonne Clements, die met 1,64 tijdfouten nog alle deelnemers met één parcoursfout voorafging. Zij werd dan ook op de hielen
gezeten door Theo, Ben, Sjaak en Anja.
H e t b es l i ss e n d e V a s t -p a r c o ur s
Op het laatste Vast-parcours zou alles beslist worden. Dit Vastparcours, ook gekeurd door Piet Plasmans, was veruit het moeilijkste van de drie, maar niet overdreven moeilijk. Een waardige
afsluiting van deze selectieprocedure. Op meerdere plaatsen afleidingstoestellen, de aanwezigheid van een tafel met een moeilijke benadering en een lastige wissel na kattenloop en schutting
zorgde voor een mooi selectief parcours. De wat ruimere SPT
paste bij de moeilijkheden van dit parcours.

Els van Hamersveld
met Driekje

Als eerste van de kanshebbers bij de kleine honden mocht Han
Wijers van start. Hij liep een briljant Vast-parcours in een heel
goede tijd. Nu moest hij afwachten wat zijn zes concurrenten voor hem zouden doen. Arie
van der Waal, die hierna startte, liep ook een heel goed Vast-parcours, maar liep tegen tijdfouten op. Hierdoor passeerde Han Arie in het klassement. Na Arie was Marola met Cayuse
aan de beurt. Zij liep tegen een foute afloop van de kattenloop op, waardoor zij met 8,21
strafpunten uit de top van het klassement verdween. Aukje Swarte met Thura liep foutloos,
maar kon ook enkele tijdfouten niet voorkomen, met name door een heel langzame afloop
van de schutting, waardoor zij door Arie en Han in het klassement gepasseerd werd. Leo
kon de afsprong van de schutting niet goed doen, maar vijf strafpunten bij zijn 0,91 tijdstrafpunten waren niet desastreus. Hij moest echter wel Han voor zich dulden. Jolanthe
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Straver met Coco, die na twee rondes tweede stond, kon geen goede derde ronde meer afleveren. Met meer dan vijftien strafpunten sloot zij dit rondje af, waardoor zij helemaal uit
het klassement verdween. Hilda deed wat iedereen had verwacht: zij liep foutloos binnen de
tijd, won ook dit rondje en bleef als enige foutloos bij de kleine honden. Hierdoor kwalificeerden de volgende vijf combinaties zicht voor het WK. Hilda Schriek met Blues, Han
Wijers met Shelter, Leo Mouchart met Ayka, Arie van der Waal met Barley en Aukje
Swarte met Thura.
Laat st e ro nd e grot e hond e n
De laatste ronde bij de grote honden verliep zo mogelijk nog dramatischer. Anja liep
evenals Sjaak een foutloze ronde. Ben herhaalde deze prestatie, maar deed dit ook nog in
een supersnelle tijd, daarmee druk zettend op al zijn concurrenten na hem. Theo ging vervolgens in de fout: Shaggy nam de bar van hindernis zes mee, met als gevolg tien strafpunten en een duikeling in het klassement. Hierdoor schoof Ben door naar de zesde plaats.
Yvonne met Tjico deed wat nodig was: foutloos lopen binnen de SPT, hiermee een WK afvaardiging zeker stellend. Pia van der Vall met Hiromoki had een goede start tot en met de
tweede tunnel. Door de wissel voor de tunnel werd Hiromoki onzeker, begon te draaien en
te twijfelen voor sprong tien en Piet Plasmans zag daar een weigering in: weg kans op een
WK. Hierdoor raakt Pia zo van slag dat ook verderop in het parcours nog fouten gemaakt
werden. Ben was op dat moment zeker van een afvaardiging naar het WK.
De laatste drie combinaties deden precies wat nodig was om naar het WK te kunnen: foutloos binnen de SPT. Hierbij ging Wilco zo op zeker, dat hij nu eens niet eerste was, maar
Jan Sprij (tweede) en Ben Willemse ( eerste) voor zich moest laten.

De EK selectiegroep
van 1995

Bij de grote honden bestaat het WK-team uit de volgende combinaties: Wilco van Tellingen
met Flash, Jan Sprij met Tommy, Carool Dielen met Rock, Yvonne Clements met Tjico en
Ben Willemse met Alice. Deze WK-kwalificatie was een waardige, spannende afsluiting
van een vijf maanden durende selectieprocedure, waarin vijftien selectiewedstrijden, zestien
Jumpings en zeventien Vaste-parcoursen afgewerkt moesten worden. Vooral het team bij
de grote honden kent een ijzersterke afvaardiging met vier potentiële wereldkampioenen in
het gezelschap. Ook bij de kleine honden kennen we één zekere kandidaat voor de titel en
een goede outsider. Niet alleen individueel, maar ook voor de landenwedstrijd heeft Nederland een ijzersterke afvaardiging.
Bron: “Het Contactvlak” 1996 Door Ronald Mouwen ×
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GROTE PRIJS VAN HET ZUIDEN
DE MEEST BLAUWE WEDSTRIJD VAN HET JAAR
Op zaterdag 15 en zondag 16 november 2003 heeft TRUST voor de derde keer de internationale agility-teamwedstrijd “De Grote Prijs van het Zuiden” georganiseerd. Een unieke
wedstrijd in Nederland. De “Grote Prijs van het Zuiden” is een teamwedstrijd over twee
dagen en werd dit jaar gehouden in manege Olympic in Uden.
N aa r eige n k eu s
Per team kunnen zich maximaal zeven deelnemers inschrijven, waarvan er per dag vier
mogen lopen. Zo is het mogelijk om naar eigen keus één of twee dagen mee te doen. Per
parcours worden de resultaten van de drie beste combinaties binnen het team bij elkaar opgeteld. Het toernooi wordt op zondag afgesloten met de finale om de Grote Prijs.
A nd ere s feer
Het lopen van een teamwedstrijd is
heel iets anders dan een wedstrijd
waarbij alleen je eigen prestaties tellen. Dit ligt er niet alleen aan dat jouw
prestaties ook belangrijk zijn voor de
rest van het team. Ook ontstaat er een
heel andere sfeer door. Zo kom je al
met z'n vieren aan de start. Je bepaalt
samen de tactiek in welke volgorde iedereen loopt en vervolgens kijk je met
spanning wat je teamleden doen. Een
wedstrijd waarbij je over twee dagen
zeven parcoursen moet lopen is fysiek
gezien erg zwaar, zowel voor de baas
als voor de hond. En met zo'n 200
deelnemers per dag is het ook een behoorlijke klus om goed te organiseren.
Maar dankzij de inzet van een groot
aantal vrijwilligers en een goede voorbereiding is het hele toernooi vlekkeloos verlopen.

Simone van Bakel
met Luna

A a nk l ed i ng
Wat de Grote Prijs van het Zuiden ook
uniek maakt is de enorme energie die
er in de aankleding gestoken wordt. Zo
zijn randen van de manegebakken helemaal bekleed met rozetten en
'TRUST-blauwe' doeken. Verder hangen er vlaggen en komen er aan de
rand lange stroken blauwe stof vanaf
het plafond naar beneden. De Grote
Prijs van het Zuiden is hiermee zeker
de meest blauwe wedstrijd van het
jaar. Samen met het concept van de wedstrijd zorgt dit ervoor dat er een heel gezellige sfeer
ontstaat. Zet vervolgens her en der nog wat bakken snoep neer en het geheel is compleet.
D e T T -a w a r d
Naast de teamcompetitie was er op zaterdag ook een individuele competitie om de Tommy
Turk-Award. Per parcours kon je punten verdienen waarmee een dagklassement werd opgesteld. De beste vier Large-, Medium- en Small-combinaties van dit klassement mochten
aan het eind van de dag tegen elkaar strijden in de finale om de Tommy Turk-Award.
Uit de twaalf honden die mee mochten doen aan deze finale kwam dus maar één winnaar
naar voren. Arbiter Werner Rosseau had voor de finale een redelijk lastig parcours neergezet, maar met wat creatieve handling was het goed op te lossen.
Een finale die na een spannende strijd uiteindelijk gewonnen werd door Diana van Bree
met haar Pyreneese Herder Kinkajou (Medium).
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De grote finale
En daar sta je dan. Een weekend lang lastige parcoursen lopen, je bent doodmoe
en dan nog de finale om de Grote Prijs.
De resultaten van alle parcoursen van de
teams waren bij elkaar opgeteld en het
tussenklassement bekend gemaakt. In
omgekeerde volgorde verschenen de
teams nu aan de start. Het team dat in het
tussenklassement bovenaan stond moest
dus als laatste starten. Het publiek om de
ring en iedereen die vol spanning kijkt
naar de ontknoping.

TT-Award
Jan Sprij
met Tommy

Bij de Large had arbiter Werner Rosseau
een flitsende start neergezet waarbij je na
de startsprong eerst een kaarsrechte tunnel, dan meteen de slurf en vervolgens
een lastig sterretje moest nemen. Een
goede afstandstart kunnen nemen, was
een pré om dit goed op te kunnen lossen.
Naarmate de finale vorderde werd het
steeds spannender. De druk om dan nog
goed te presteren werd ook groter. De winnaar van vorig jaar, 'Damed Dogwood', stond in
het tussenklassement eerste, op de voet gevolgd door 'In Sprij we Trust'. Een paar kleine
foutjes waren al genoeg om van de eerste plaats gestoten te kunnen worden. Maar het team
van Dogwood Agility hield het hoofd koel en was, net als vorig jaar, de verdiende winnaar
van de Grote Prijs.
Na de finale van de Large gingen we meteen naar de andere ring waar de ontknoping bezig
was van de Small. Het parcours dat door arbiter Peter Borsje was neergezet mocht er wezen. Na een aantal pittige draaien kreeg je een erg lastige insteek palen, waarbij de tunnel
zeer dreigend achter het begin van de palen lag. Veel honden schoten dan ook door naar de
tunnel waarbij ze een diskwalificatie aan hun broek kregen. Bij de Small kwam uit eindelijk
het team 'Een Ongeregeld Zootje' als winnaar uit de strijd. Na de Small was het de beurt aan
de Medium die hetzelfde parcours moesten lopen. Net als vorig jaar werd dit gewonnen
door het team 'Zooitje Ongeregeld'.
Prijze n
Bij een bijzondere wedstrijd horen natuurlijk ook
bijzondere prijzen. De
winnaars van de Grote
Prijs kregen naast de gewone prijzen en het voer
beschikbaar gesteld door
Royal Canin, ook nog een
heel bijzondere prijs. Zoals
elk jaar was één van de
hoofdprijzen een keramieke beker, speciaal ontworpen voor de Grote Prijs
door Simone van Bakel,
één van Nederlands beste
vormgevers.

Yvonne Clements
met Disney

Tenslotte kregen de winnaars ook
hun inschrijfgeld terug. Dit werd
door de meeste teams heel sportief
ter beschikking gesteld aan verschillende goede doelen.
Bron: “Onze Hond”
Tekst: Martijn Servaas ×
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DE VETERANENKLASSE
EEN DISCUSSIE
D E V ETE RA NE NKLA SS E I S I N H ET LEV E N GE R OE PEN A L S EE N
SO O R T E E R B E T O O N A A N DE H O N D E N DI E I N NE DE R L A N D DE
B E H E N DI GH E I D H E B B E N OP GES T A R T . DEZ E H O N DE N , D I E N U
A L L E M A A L A L W A T O U D E R Z I J N, K O N DEN D A N T OC H N OG V A N
H U N SP ORT G E NIE TE N , TE RWIJ L ZE ZIC H NI ET KAP OT
H OE F DE N T E SPR I N GE N OP D I E H O G E S P RO N G E N . Z O K O N DE N
DEZE H OND E N OOK NOG MEEDOEN TERWIJ L ZE PLAA T S
M A A K T E N V O OR DE J O N G ER E GE NER A T I E S P R I N GE R S
In de Veteranenklasse liggen de sprongen op maximaal 40 cm en wordt de schutting vaak
uit het parcours gehaald om de honden niet te zwaar te belasten. Op het eerste gezicht klinkt
dit erg logisch, maar na het bekijken van een aantal Veteranen-parcoursen en combinaties
in de Veteranenklasse ga ik toch wat vraagtekens plaatsen.
De honden moeten zeven jaar zijn voor ze in de Veteranenklasse mogen starten. Nu is een
Bouvier van zeven inderdaad best oud, maar een middenslag hondje zit dan op de top van
het leven. De wedstrijdkampioen 1992 bij de C-klasse groot was reglementair een veteraan!! Natuurlijk moet er een grens gesteld worden, maar moet dat op leeftijd zijn? Is het
niet beter naar de relatieve leeftijd te kijken (leeftijd t.o.v. fysieke mogelijkheden)? Of is de
huidige Veteranenklasse geen goede indeling? Wat een ieder zich in ieder geval moet afvragen bij inschrijving in de Veteranenklasse is of het voor een aantal rassen nog wel reëel
is de hond wedstrijden te laten lopen op het moment dat de hond geen 75 cm meer kan
springen. Belast je de hond niet teveel door week aan week weer zulke prestaties van een
hond te vragen die fysiek niet optimaal is (anders kon de hond nog wel 75 cm springen)?
De hond doe je waarschijnlijk meer plezier met een training waar er geen druk op de hond
staat vanwege de wedstrijdspanning.

Kitty Bergman
met Dido

Ge en p r obleem
Wanneer dan vervolgens eigenaren van Veteranen op
een wedstrijd naar een keurmeester stappen met het verzoek de schutting uit het parcours te nemen, omdat deze
te zwaar voor hun hond zou
zijn en vervolgens diezelfde
eigenaren op een andere
wedstrijd tijdens de Gambling hun hond twee keer
over de schutting sturen, dan
vraag ik mij af, waarom die
eigenaren hun hond in het
Vast-parcours niet over de
schutting willen sturen. Bang
om een contactvlak te missen? In ieder geval blijkt
zo’n hond fysiek geen problemen met de schutting te
kennen.
D ’ r b i j b l i j ve n h o r e n
Toch willen veel mensen nog graag een wedstrijdje lopen met hun oude hond. Is het voor
deze honden dan niet veel eerlijker als het competitie-element hieruit wordt gehaald?
Als ze dan inderdaad van hun oude dag mogen genieten en hun lol in hun eigen tempo mogen beleven? Moet de Veteranenklasse een recreatieklasse worden waar de gelopen tijd niet
meer het belangrijkste is, maar bijvoorbeeld de handling van de baas of moet er gewoon
geen tijd meer opgenomen worden en hebben alle "oudjes" aan het eind van de dag een
even grote prijs verdiend? Oftewel, wat moet er met de Veteranenklasse gebeuren? Is deze
nu goed of moet hier iets anders bedacht worden?
Bron: “Het Contactvlak” Tekst: Aukje Swarte ×
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VETERANENDAG
DOOR ANDRÉ PROOST
EI N DE LI JK WA S H ET Z OVER . HE T A FR OND E N V A N HE T PRIV É PR OJE CT "V ETE RA NE N 199 9 " VA N JA N E N A N NE KE VA N DR IEL
W A S E E N F E I T . I N H E T B E G I N V A N D I T SE I Z OE N I S E R D O OR
H E N E E N V E T E R A NEN K L A S SE M E NT GEM A A K T , O M DAT D I T N OG
N I E T I N DE R E G UL I E R E B E H E N D I G H E I D I S G E DAA N . D I T J A A R
WAR EN ER WA T GR OTERE A A NTA LLE N VETE RA NEN A A NWE ZIG.
Misschien komt het door de vergrijzing binnen de behendigheid, maar voor mijn gevoel
ook een beetje door de Veteranencompetitie. Alle honden die in dat klassement stonden,
kregen de kans om op die dag acte de présence te geven. Een van onze honden zit sinds half
1999 bij de Veteranen en is daarom ook aangeschreven. Aangezien wij het een leuk idee
vinden om de behendigheidscompetitie voor de Veteranen op zo'n manier te beëindigen
hebben wij ons ook ingeschreven met onze veteraan.

Veteranen tussen
de Veteranen

V et era a n t us s en d e V ete ra n en
De wedstrijd werd geleid door Arie van Dam, een oud-keurmeester die ook wel een beetje
bij de Veteranen behoort vanwege zijn betrokkenheid met de sport in het verleden. De wedstrijd werd gehouden op het terrein van KC Dieren. 11 September, 's morgens, reden wij
met de gehele familie (incl. drie honden) naar KC Dieren. De dag begon onderweg al met
de allerbeste ondersteuning die je maar kunt wensen voor een behendigheidswedstrijd, de
zon. Zij was al vroeg op en zodoende werden wij tijdens de rit al op een goddelijke warmte
getrakteerd. Toen wij het terrein naderden, zagen wij al gauw, dat er zeer bekende voertuigen op het parkeerterrein stonden en wisten we al direct, dat het een leuke en gezellige dag
zou worden. We gingen direct onze honden uitlaten na de lange rit, ons melden bij het secretariaat en onze tent opzetten. Een tent die gedurende de dag nat geworden kan zijn van
het zweet van de bewoners.

Al snel begon het parcoursverkennen en startte de echte behendigheid. De Veteranen waren
in vier groepen verdeeld. Als eerste liepen de kleine Veteranen. Zij sprongen over een aangepaste hoogte. Na de kleintjes kwamen de grote Veteranen en daar direct achter de Veteranen die nog steeds in de reguliere competitie meelopen, maar wat leeftijd betreft Veteranen zijn. Deze groepen sprongen de bekende hoogte voor kleine- en voor grote honden. Al
bij de start van de dag werden er vele oproepen gedaan aan alle deelnemers om een foto van
hun hond te laten maken. Iets wat op het eind resulteerde in een soort oorkonde met een foto van de combinatie, als aandenken aan deze Veteranendag.
O n g ed wo ngen
Heel ongedwongen liep iedereen het programma af. Je zag iedereen regelmatig staan praten
met medefreaks waar ze tijdens de drukke wedstrijden geen echte kans voor hadden, omdat
dan alles verdeeld was over diverse ringen. Dit doorbrengen van een dag rond de ring is een
fenomeen dat deelnemers aan kleine wedstrijden, zoals b.v. KOSOVO in hetzelfde weekeind, ervaren. Er ontstond rond de ring een aantal praatgroepjes gedurende de behendigheidswedstrijd. Genietend van het mooie weer, de behendigheid en de gezelligheid bracht
iedereen zo de dag door.
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H ul p
Tijdens het opbouwen van de parcoursen waren er erg weinig bouwers
en naarmate de dag vorderde, stonden steeds meer behendigheidsfreaks bij het opbouwen te helpen. Zodoende leek het bij het laatste
parcours voor de omstanders misschien wel een beetje op het parcoursverkennen, zoveel mensen stonden er op het veld.
Na de reguliere wedstrijdjes was er een piekenrace die bestond uit het
vervoeren van een hond in een kruiwagen. In eerste instantie leek het
een aantal combinaties niets, maar gesteund door het feit dat er toch
nog wel gekken waren die het deden en een soms een beetje verplicht
door de directe omgeving, ging er toch een aantal gestoorden als imbecielen over de baan met een kruiwagen. De snelste was uiteindelijk
Arie v.d. Waal, met zijn kooiker Barley, die werkelijk als een bezetene
achter de kruiwagen gerend had en terecht de prijs voor de snelste in
ontvangst mocht nemen.
Direct na het lopen van de laatste combinatie bij de piekenrace, startte
de prijsuitreiking.

Nel Priem
en Thai

Anzella de Vries
en Timo

Du i st er ni s
Bij de prijsuitreiking werden alle winnaars van de dag geëerd. Iedere
topper kreeg een prijsje, met als grote sluitstuk natuurlijk de prijsuitreiking aan de winnaar van de Veteranencompetitie-1999. Een geheim
dat op Veteranendag werd onthuld.
Natuurlijk is zo'n winnaar altijd een figuur die bij iedereen bekend is
en vaak weet iedereen vooraf wie het zal worden, maar in dit geval was alles nog steeds in
duisternis gehuld en waren er verschillende kanshebbers. Uiteindelijk bleek het een uitermate bekende persoon te zijn en in dit geval is er volgens mij geen bekender dan deze combinatie. Het is de jongste telg uit de Willemse-clan (een familie die sinds jaren op veel behendigheidsvelden in een caravan woont), Cindy, die in 1999 met haar hond Bensja de beste combinatie bij de Veteranen was. Zij was
duidelijk de allerbeste
en de allerfanatiekste.
P e r fe ct e d a g m et
Ari e va n Dam
Zo eindigde een perfecte
dag met behendigheid.
Een dag die dankzij de
inzet van Jan, Anneke,
hun familie, hun behendigheidsvrienden en in
het bijzonder Arie van
Dam een heel succesvolle dag is geworden.
Wij hebben die dag
kunnen zien, dat Arie
nog steeds een behendigheidshart heeft en dat
hij vol vuur nog een
wedstrijd kan keuren.
In de weken na de Veteranendag, hoorde ik van
de aanwezige combinaties veel positieve dingen over de dag. Ze
hadden het naar hun zin
gehad en vonden het een
dag die voor herhaling
vatbaar is. ×
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VETERANENCOMPETITIE
EN VETERANENDAG
I N 1 991 H EE FT JA N VA N DR IE L B IJ DE K NK CY N O PHI L I A EEN
V E R Z OE K I N GE D I E ND O F C Y NO P HI LIA EE N C OM PET IT IE V O OR
D E V ETE RA NE N WI LDE OR GA NI S ER EN
Dit verzoek werd afgewezen. Vermoedelijk omdat er op dat moment te weinig Veteranen
waren om een competitie lonend te maken. De afwijzing zat Jan niet lekker. Er moet toch
iets voor de Veteranen gedaan kunnen worden? In 1999 was het zover! Samen met Ruud
ten Hoeve werd de Jan van Driel’s Veteranencompetitie en de Veteranendag opgezet
Voor de competitie worden twaalf reguliere wedstrijden aangewezen.
Hiervan tellen de eerste zes gelopen wedstrijden mee, zodat iedereen
evenveel kansen heeft. Immers hiermee wordt voorkomen dat iemand
die alle twaalf wedstrijden zou lopen, daardoor de winnaar zou worden.
De competitie wordt besloten met een Veteranendag. Aan deze dag
kunnen alle honden vanaf zeven jaar meedoen. Naast een volledig programma, lopen de twaalf hoogst geplaatste honden uit de competitie
ook nog een Vast-parcours om het dagkampioenschap.

Van L naar R
Piet Groen
Jan van Driel en
Michael Wanders

Omdat de honden onder de 33 cm ondergeschoven kinderen waren, waren zij ook welkom op de Veteranendag. Ongeacht hun leeftijd. Voor
deze groep worden de sprongen op 25 cm. hoogte gezet. Een ongekende weelde. Voor de mini’s is er voor de winnaars van de diverse parcoursen nog een strijd om de wisselbeker. Met ingang van 2002 is de
competitie gesplitst in twee groepen. Te weten: Small/Medium en Large. Met de invoering
van de Small- ,Medium- en Large klasse is de hoogte van de mini-honden verhoogd naar
34,99 cm. Arie van Dam slaagt er ieder jaar weer in, om leuke parcoursen neer te zetten,
wat zeker meedraagt aan de gezellige en ontspannen sfeer op de Veteranendag.
Tekst: Ruud ten Hoeve 2004 ×

WEDSTRIJDKAMPIOENEN
VETERANENCOMPETIE
1999
1. Cindy Willemse
2. Jan Bokhorst
3. Marijke Meyer-Zom

2000
Bensja
Ficka
Tosca

1. Jan Scheurwater
2. Chris Wolf
3. Jolanda van Beek

Boy
Spits
Stacey

2001
1. Margo Scheuierman
2. Nel Priem
3. Jan Scheurwater

2002 SMALL / MEDIUM
1. Anzella de Vries
2. Ruud ten Hoeve
3. Garda Douw

Timo
Floor
Buffy

2003 SMALL / MEDIUM
1. Garda Douw
Buffy
2. Leo Mouchart
Aika
3. Marianne van Proosdy Chiqui

2004 SMALL / MEDIUM
1. Karin Waal
2. Leo Mouchart
3. Garda Douw
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Noushka
Aika
Buffy

Rover
Thai
Boy

2002 LARGE
1. Nel Priem
2. Jan de Kok
3. Mo van Mokum

Thai
Kevin
Beau

2003 LARGE
1. Nel Priem
2. Peter Furer
3. John Hurkens

Thai
Denzell
Dusty

2004 LARGE
1. Cees Pisuisse
2. Aad van Embden
3. Margreet Muurling

Kaya
Tjenka
Blacky

DAGKAMPIOENEN VETERANEN
2001
1. Nel Priem
2. Evelien Jonker
3. Guus Scherbeyn

Peter Borsje
en Joey

Thai
Lobbes
Bas

2002 SMALL / MEDIUM

2002 LARGE

1. Anzella de Vies
2. Garda Douw
3. Bertha Hoekman

1. Jan de Kok
2. Rianna Miedema
3. Nel Priem

Timo
Buffie
Ciorie

2003 SMALL / MEDIUM

2003 LARGE

1. Leo Mouchart
Aika
2. Garda Douw
Buffy
3. Marianne van Proosdy Chiqui

1. Rianne Miedema
2. Nel Priem
3. Peter Furer

2004 SMALL / MEDIUM

2004 LARGE

1. Leo Mouchart
2. Louis Bergman
3. Karin Waal

1. Koos Lith
2. Ingrid de Bok
3. Cees Pisuisse

Aika
Misty
Noushka

Kevin
Bonny
Thai

Bonny
Thai
Denzell

Shep
Hunter
Kaya

De initiators van de
Veteranendag
Jan en Anneke van Driel
Ruud ten Hoeve (R)
en met krat
Arie van Dam

WISSELBEKER MINI’S
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Jan Krommenhoek
Peter Borsje
Ietje Postma
Peter Borsje
Sandra van Klooster
Marianne van Proosdij
×

Dusty
Joey
Gizmo
Joey
Ricky
Noëlle
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FHN

Anita Metselaar
en Sybel

Susanne Klaus en Jesse
met keurmeester
Ben Hendriksen

Marja Henzen met Spetter
en keurmeester
Petra de Bakker

Susanne Klaus
met Tigger

W at i s d e Fe deratie Hond e n sport Ne derl a nd
De Federatie Hondensport Nederland (FHN) is opgericht op 1 april 1992 als gevolg van het
erkenningsbeleid van de Raad van Beheer. Elke vereniging, stichting of particuliere instelling actief op het gebied van de hondensport kan zich bij de Federatie aansluiten. Momenteel is aansluiting mogelijk in één of meer van de volgende takken van hondensport:
Gedrag en Gehoorzaamheid, Behendigheid, Flyball en Apporteersport.
Onder auspiciën van de FHN worden jaarlijks vele wedstrijden, diplomadagen en examendagen georganiseerd door de bij de FHN aangesloten instellingen op het gebied van bovenstaande hondensporten. De FHN maakt principieel bij geen enkele wedstrijd of ander evenement onderscheid tussen rashonden en "rasloze" honden.
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