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KEURMEESTERS
VOORWOORD DOOR BOELO ENGBERS =

Voorwoord uit de
opleiding voor
keurmeesters van de
KNK Cynophilia

Behendigheid is ontstaan als spel om op deze wijze het contact tussen baas en hond te verbeteren zodat honden steeds meer een geaccepteerd deel van onze maatschappij uit gaan maken. Alle deelnemers aan behendigheidswedstrijden moeten steeds uitgaan van deze
spelgedachte. In het verlengde van de spelgedachte is de behendigheid in de loop van de jaren echter ook uitgegroeid tot een echte
wedstrijdsport. Naast de “win”-factor, die hierbij natuurlijk niet weg
te denken is en ook noodzakelijk is om zowel nationaal- als internationaal prestaties te kunnen leveren, is en moet de behendigheid als
hondensport steeds het karakter blijven dragen van een sport waarbij
de term sportiviteit hoog in het vaandel staat. Dit laatste is erg belangrijk en we moeten ons dit steeds blijven realiseren omdat we met levend “materiaal” te
maken hebben. Factoren als techniek en snelheid zullen steeds een grote rol blijven spelen
om de winnaar van een wedstrijd te bepalen. Een goede keurmeester zal in die factoren
steeds de juiste balans kunnen vinden en ze ook als zodanig kunnen beoordelen.
Een goede keurmeester zal zich ook altijd realiseren dat het niet iedereen gegeven is om winnaar te
worden en dat alle andere honden en bazen en bazinnen net zo goed recht hebben op een juiste beoordeling van hun prestaties. Daarom hebben
keurmeesters een grote invloed op behendigheidswedstrijden. Zij hebben niet alleen de verantwoordelijkheid over het juist beoordelen van de prestaties van de honden en hun handlers maar zij zijn
ook de sturende factor in de wedstrijdmentaliteit
van de deelnemers. Hierbij kan het verschil tussen
keihard en sportief soms ver uit elkaar liggen.

Erika Polane

Het huidige keurmeesterkorps heeft altijd eendrachtig achter het sportieve element in deze vorm
van hondensport gestaan. Samen hebben we de
verantwoordelijkheid dat de behendigheid een spektakel voor hond, baas en publiek blijft
waarbij het welzijn van de hond voorop dient te staan.
Boelo Engbers (voorzitter Werkcommissie behendigheid = 2003) ×

Keurmeester
Chris de Groot
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KEURMEESTERSLIJST
KNK CYNOPHILIA
D E E E R ST E O P L E I D I N G V O OR K E URM E ES T E R W E RD G E GEV E N
D O O R R O GE R F A R R I N 1 9 8 5 M ET D E ON DE R ST A A NDE
DE ELNEM ER S : (TUSSE N HA AKJE S DE STATUS PER 31 -12 -2004 ).
G = G E S T OP T , F C I = I N T E R NA T I ON A A L B E V OE G D ,
NL = BE VO E GD I N NE DER LA ND E N B = B EV OE G D IN BE L G IË
Loes van den Bogaard

A D R I V A N D E N B O SC H
A R I E V A N DA M
A R IE L AGEW EG
C H RI S DE G R OO T
D I C K L O DD E R
G E R DE KK E R
G E R R IT KU I K
H A NNE K E C L A U S
J A N N I E VA N H E U VEN
L O E S V AN D E N B O G A A RD
L OE S B IJL H O UT
NELLY PETERS
PIET PLASMANS
W I L F R I E D C L AE S (B E L G I Ë )

N L -F C I
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
N L -F C I
B -F C I

In 1995 wordt onder auspiciën van de KNK Cynophilia de eerste opleiding voor keurmeester verzorgd door
Dick Lodder, Adri van den Bosch en Piet Plasmans

Als gedelegeerde namens de KNK Cynophilia is gedurende de cursus Hans Baretta aanwezig.
De geslaagden zijn (VDH = voor de VDH - NL):
ADA MIDDELKO OP
B E N N Y W IL L E M SE
L I E SB E T H R O S K A M
R E L I N DE P E S C H I E R
R O NAL D M O U W E N
J A N - W I L L E M V .D . P L AS
J A N V A N D E R L I N DE
J AN RE UVEK AMP

VDH
N L -F C I
N L -F C I
G
NL
G
G
G

Wilfried Claes

In 2000 volgt de tweede opleiding voor keurmeester onder auspiciën van de KNK Cynophilia met dezelfde inleiders en gedelegeerde als in 1995.
De geslaagden zijn:

B A S J A COB S
CATY BOTH
C A RO OL D IE LE N
C O R R I E VI N K
J A N L AN G I U S
KE E S S TOE L
TON VAN DER LAAR

NL
NL
G
N L -F C I
NL
N L -F C I
N L -F C I

×
Jannie van Heuven-Kuiper
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KEURMEESTERSBIJEENKOMSTEN
UITTREKSEL (NOTULEN) TECHNISCHE ZAKEN
De keurmeesters hebben
jaarlijks een bijeenkomst.
In dit hoofdstuk een compilatie
van de notulen
op onderwerp gerubriceerd

Do el k eurme e ste rsbi j eenko mst en
Het doel van de keurmeestersbijeenkomsten is, om aan het begin van het seizoen en vóórdat
de wedstrijden aanvangen, als keurmeesters een aantal zaken dusdanige op een rij te zetten
dat fundamentele zaken met betrekking tot het keuren eenduidig aangepakt worden.
Aan de bijeenkomsten nemen zowel leden van de Werkcommissie als de (aspirant) keurmeesters deel.
Not ul e n keur meest ersbij eenkomst en
Beslissingen omtrent het keuren die van wezenlijk belang zijn voor de deelnemers zullen
(via de Werkcommissie) ter kennis van de verenigingen worden gebracht zodat deze de
deelnemers -eventueel via de instructeurs- kunnen informeren.
Ke ur me est ers
Geen eigen honden in de ring waarin men keurt (conform KR en RB). Elke keurmeester moet per wedstrijd
een beoordeling over geconstateerde gebreken melden
aan de Werkcommissie. Het is belangrijk dat iedereen
dit doet om achteraf problemen te voorkomen.
Ke ur me est ers k e ur en st eed s d ezel fde klasse
Hiervoor gelden twee sporen: je kunt het aan de vereniging zelf overlaten of je kunt als keurmeester zelf
initiatief nemen richting de organiserende vereniging.
Voor de deelnemers heeft het in elk geval geen toegevoegde waarde als een keurmeester b.v. 3x de C-klasse
na elkaar keurt.

Keurmeester
Arie van Dam

D e el ne me nd e com bi nati es
Deelnemers die niet zijn vermeld in de catalogus, doen in principe buiten mededinging mee
aan een wedstrijd. Minimale leeftijd van deelnemers: een deelnemer is een deelnemer. Het
maakt niet uit of iemand 7 is of 77.
R i ngm ed ew er k er s
Door de verenigingen moet een ter zake kundige schrijver worden aangesteld. Het is sterk
aan te bevelen om de persoon die de elektronische tijdwaarneming bedient ook de gelopen
tijden in een catalogus (als back-up) te laten noteren.

Keurmeester Arie Lageweg
en op de voorgrond
Irene Kruiswijk

Loop vol go rd e
Vast-parcours dient gelopen te worden op nummervolgorde. Geen dispensatie mogelijk
m.u.v. als de organiserende vereniging handlers met twee of meer honden vlak achter elkaar heeft ingedeeld; honden wisselen is niet mogelijk.
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Pa rco u rs verke nne n
Limiteren aantal deelnemers bij het parcours verkennen. Bij de A-klasse is het in principe toegestaan
dat de eigen instructeur hulp biedt tijdens het parcours verkennen. In alle overige klassen geen anderen dan de deelnemende handlers in de ring.
Bij volle ringen is het aan te bevelen de groep in
tweeën te splitsen.
Sta r t e n f i nis h
Start- en finishlijn is geen extra hindernis. In voorkomend geval telt de handtijdwaarneming. De tijd is
gestopt als de finishlijn wordt bereikt. Als een hond
terugspringt is de tijd dus gestopt.
Gebruik van koekjes e.d. in de ring vóór de start of
na de finish wordt diskwalificerend bestraft; dit
geldt ook voor de "kangeroebuideltjes" en dubbelhandling (kennis of familielid achter de finishlijn).
Aa n rake n ho nd b ij d e star t
In de briefing dient de keurmeester aan te geven dat
de hond in vrijheid (Belgische benaming) moet starten.
Sta r ts ei n
Soms is het onduidelijk voor de geleider wanneer hij
mag starten; de schrijver, de ringmeester of de
keurmeester geeft het sein. Afgesproken wordt dat
de keurmeester het startsein geeft en dit niet gedelegeerd wordt. Hoe de keurmeester verder communiceert met het ringpersoneel is zijn/haar verantwoordelijkheid.
Dick Lodder
geeft een fout aan

W eig eri ng op d e eerst e hi nde r ni s
Als de keurmeester het startsein heeft gegeven, is het weigeren op de eerste hindernis een
weigering; de tijd wordt niet in aanmerking genomen. Hou het sportief in de A-klasse.
F o ut en e n weig e ri ng en a lge me en
- Bij hinderlijk bijten (door de hond) kunnen strafpunten gegeven worden.
- Draaien voor horden en paaltjes wordt aangemerkt als afwijken van de ideale lijn hetwelk
tijd kost en zodoende al bestraft wordt.
- Aanraken hond door de geleider of andersom kan als een fout worden aangemerkt.
- Aanraken toestel door de geleider. Nogmaals wordt op het reglement gewezen = fout.
- Het reglement is m.b.t. de weigeringen duidelijk. Maak het jezelf niet onnodig moeilijk in
zeer incidenteel schijnbaar discutabele situaties. Zaak is positief te blijven keuren.
- Met betrekking tot het aangeven van fouten is het zaak goede afspraken te maken met de
schrijver. Verder is het sportief om bijvoorbeeld bij de wip te zeggen tegen de handler of
het een fout was dan wel een weigering (A-klasse); gedupeerde komt dan toch al niet meer
in de hogere regionen van de uitslaglijst voor.
- Vastnemen en of omgooien van een hindernis dient alleen bestraft te worden als dit duidelijk opzettelijk gebeurt.
- (Gedeeltelijk) over een hindernis springen. Dit dient alleen bestraft te worden als dit duidelijk opzettelijk gebeurt; b.v. voor het schuin over de afloop van b.v. de kattenloop springen, over de slurf springen e.d. parcoursen dienen zo gebouwd te worden dat dit zo weinig
mogelijk voorkomt. Het beoordelen van of iemand wel of net niet iets over b.v. de wip
springt of toevallig op de slurf stapt is geheel afhankelijk waar de keurmeester opgesteld
staat. Je zult het dus altijd vanuit een bepaalde hoek wel of niet zien, het ene toestel niet en
het andere wel werkt niet. Maak het jezelf dus niet moeilijk.
Sp ro ng en
- Boven de borstelsprong moet een afwerpbaar latje bevestigd zijn.
- Onder een lat doorlopen als de bovenste lat niet valt, wordt aangemerkt bij:
- een enkele lat als een weigering
- en bij meerdere latten is dit een fout
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R aakvlaktoe st ell en a lgem ee n
- Als een hond -voordat deze het toestel opgaat- los komt van het oploopraakvlak, zonder
dat de achterpoten worden verzet, wordt dit aangemerkt als een herstelde weigering.
- Onder kattenloop/schutting doorlopen van de hond of de handler. De geleider mag dit
niet. Dit dient als een fout bestraft te worden. De reden dat men er niet onder door mag lopen is voor de veiligheid van de geleider. Als de hond er onderdoor komt/gaat nadat hij er
vanaf gevallen is wordt dit niet bestraft.
De wip
- De wip dient zowel binnen als buiten stabiel te
blijven staan.
- De wip moet altijd zo geplaatst worden dat hij geen
gevaar voor de handlers oplevert. Hiermee wordt bedoeld dat het naar bovenstaande gedeelte van de
wip geen gevaar op mag
leveren voor de handler als
die voor hem in de normale
loop geplaatst staat.

Niet alleen een keurmeester
maar ook een zeer
verdienstelijk handler
Ton van der Laar
met Rex

D e v e rte spro ng
- Banking zal bij de vertesprong niet als een weigering worden aangemerkt
maar als een fout.
- Als hoekpaaltjes om niet
opzettelijke redenen omvallen wordt dit niet aangerekend als onderdeel van de sprong. Dus wordt hiervoor geen fout gegeven.
Paal tj e s
- In alle klassen worden de paaltjes gelijkvormig gekeurd. Derde weigering op het eerste
paaltje is diskwalificatie. Na een goede entree geen weigeringen meer aanrekenen als de
hond opnieuw de paaltjes neemt. Maximaal één fout aanrekenen.
- Als de hond meer dan twee poortjes terug neemt is dit diskwalificatie.
SPT
- Een goede bepaling van de SPT is zeker belangrijk daar deze (naast de puntentoekenning)
verbonden wordt aan het behalen van een "U".
- Het zeer scherp stellen van de SPT heeft geen toegevoegde waarde.
Als richtlijn moet bij het Vast-parcours worden aangehouden: 2,7 m/sec. voor de A-, 3 voor
de B- en 3,5 voor de C-klasse. Voor de Jumping is 4 m/sec. de richtlijn.
B i nn e n keure n (vl oerb edekki ng )
- Hou het sportief voor de hond. Het is aan te bevelen om de snelheid van de hond op een
binnenparcours (gladde vloerbedekking) niet onnodig op te jagen; hierbij is het opstellen
van meer bochten een goede oplossing.
V et era n e nkl as s e
- De schutting en de band mogen niet meer in een parcours worden opgesteld; in de plaats
hiervoor worden zonodig andere toestellen gebruikt.
M et e n t u ss en h i nd e r niss e n i n e e n ho ek va n 90°
Er dient gemeten te worden in de vloeiende lijn. Het moet fair blijven voor de hond en
sportief voor de baas. Gesteld wordt dat een draaiing van 5° al veel uit kan maken.
M et e n h o nde n
- In principe worden honden gemeten door de keurmeester die het Vast-parcours keurt; uiteraard zijn collegiale afspraken hierbij toegestaan.
- De huidige procedure blijft vooralsnog gehandhaafd en de knelpunten/fraude zullen gemeld worden aan de Werkcommissie.
220

Moeil ijk hei d sgraad pa rc o ursen
- Voor de moeilijkheidsgradatie in de A-klasse i.v.m. het toekennen van "U"tjes zijn geen normen te stellen. Het bepalen
van een goede SPT is relevant. Voor de rest hangt één en ander van vele factoren af onder andere het niveau van de onderlinge combinaties.
- A moet niet moeilijk zijn, een tweetal wisselingen, een eenvoudige insteek van de paaltjes en een normaal gestelde SPT
moeten een sportieve wedstrijd garanderen. De beginnende
klassen moeten een promotie zijn voor de behendigheid en de
deelnemers motiveren.

Keurmeester
Liesbeth Roskam
in gesprek met
Ester Booker

- C parcoursen. Probeer het niet elke week moeilijker te maken en probeer het niet moeilijker te maken dan je collega de week ervoor. Denk aan de
vloeiende lijnen, weersomstandigheden enz.
- Zaak is en blijft dat parcoursen zoveel mogelijk gevarieerd moeten zijn. Daarom zijn er
verschillende keurmeesters en het is zodoende polyinterpretabel wat onder een "moeilijk"
parcours moet worden verstaan; dus kan ook een rechte lijn een moeilijkheid zijn.
Het is voor iedereen in die klasse gelijk.
- Behendigheid moet ook een publiekswaarde hebben.
Combinaties (zo mogelijk) uit laten lopen na diskwalificatie
- Bij de briefing maakt de keurmeester kenbaar hoe hij met het uitlopen na een diskwalificatie omgaat. Vanwege tijd en omstandigheden is hierin geen eenduidige richtlijn te geven.
Het algemene uitgangspunt is dat de A-klasse gestimuleerd moet worden en dat bij de andere klassen het trainen op een bepaald toestel niet is toegestaan.
De tafel
- Bij het niet opnemen van de tafel in een parcours kan niet
het argument gelden dat er wellicht niet altijd precies gelijk
geteld wordt. Binnen de FCI is de tafel een regulier toestel.
Geadviseerd wordt dan ook om de tafel zeker regelmatig in
een parcours op te nemen om gewenning te bewerkstelligen.
- De opgang moet in de looprichting van het vorige toestel
worden opgesteld.
- Op de tafel snel tellen (en niet lopen tijdens het tellen) voorkomt (grote) verschillen.
A f st a nd t u ss e n de h i nde r ni s se n
- Het reglement geeft een maximum- en minimumafstand in
de looprichting van de hond aan. Hou het dus fair voor hond
en geleider.

Keurmeester
Corrie Vink
beoordeelt de hond van
Michèlle du Bois

Keurmeester Jan Reuvekamp
hier als handler met Magic
bekeken door een
ruim aanwezig publiek

V e r a nd e rd e w ee rso m st a n d i g h e d en
Bij veranderende weersomstandigheden neemt de wedstrijdleider in samenspraak met de
keurmeester(s) een voor iedereen veilige beslissing. Het heeft geen toegevoegde waarde om
als zich veranderende weersomstandigheden voordoen, parcoursen af te raffelen of het dusdanig moeilijk te maken dat bijna alle deelnemers gediskwalificeerd worden.
Beter is het dan, in samenspraak met de organiserende vereniging, een spelsoort te annuleren. Probeer uiteraard wel het
Vast-parcours en de Jumping
geheel door te laten gaan.
Hoogt esp rong e n bij d e
( kl ei n e ho nd e n)
v et er a ne n
Er zijn geen praktische redenen
geconstateerd om dit te veranderen. Wel wordt aanbevolen
de band (net als in België) uit
het parcours te halen bij de grote honden en deze te vervangen
door een sprong. ×
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KEURMEESTERS BEZIEN
DOOR HET OOG VAN PIA VAN DER VALL

Keurmeester
Jan-Willem van der Plas
kijkt kritisch naar
de hond van
Pia van der Vall

H et b egi n
Ongeveer dertien jaar geleden kwamen ik en Nabuka in aanraking met het behendigheidsvirus. Het is een klein gemeen virusje dat je besmet en je hele leven beïnvloedt. Maar men
zegt dat je met alles kan leren leven; dus ook met dit virus. En dat klopt. Echt last hebben
we er niet meer van; al blijven we wel besmet.
Ons eerst “U”tje vergeet ik niet gauw meer, dit was in Tiel in 1992 we kwamen binnen in
een tijd van 59.99 en met een beker. Apetrots was ik. En natuurlijk heb ik die beker nog
steeds op de kast staan. Ja, en als je nu om je heen kijkt is er toch het één en ander veranderd, we hebben snellere tijden, andere parcoursen, technieken en wedstrijden. En we zijn
er nog lang niet denk ik, we zijn nog steeds in ontwikkeling.
Ouwe? ga rde I
Dertien jaar geleden waren er ook andere keurmeesters, met hun eigen leuke of minder leuke eigenaardigheden. Ik kan me van een paar van hen nog wat eigenaardigheden herinneren. Allereerst Loes van den Bogaard, met haar Border Collie. We zien haar op allerlei andere fronten nog actief bezig zijn met het hondengebeuren. Voor Loes was behendigheid
een prachtig spelletje, voor hond en mens, altijd positief ingesteld en het moest voor haar
vooral gezellig zijn.
Dan hadden we nog een Loes. Loes Bijlhout kon bij deelnemers emoties los maken, positief
maar ook negatief. Je vond wat van haar of je vond niets, van deze Loes horen we weinig
meer, ze is nog wel actief met haar eigen honden. Ook was er Gerrit Kuik. Met zweet in je
handen ging je naar zijn parcours toe, want zonder appèl op je hond kon je het wel schudden. Arie van Dam was daarentegen een rustige en stille keurmeester, je vergat soms dat hij
in het veld stond.
Arie is officieel gestopt, maar keurt bij tijd en wijle nog steeds de Veteranendag. En dan
onze Ger Dekker, een joviale man voor wie hem dacht te kennen, en altijd onder begeleiding van zijn Mieke. En ja; wat Ger niet zag, zag Mieke wel.
Alle twee zijn ook nog actief in het hondengebeuren; en ze hebben Border Collies en zo ver
ik weet nog wat andere rassen.
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Keurmeester
Ger Dekker
bekijkt de verrichtingen
van de hond van
Adri van den Bosch

O u w e ? g a rde I I
Ook Chris de Groot is nog steeds actief in de behendigheid, we zien hem nog steeds sjouwen met zijn parcours. Je kunt stellen: “Daar waar Chris niet is, is er geen wedstrijd”. De
laatste die ik me kan herinneren is Arie Lageweg, Arie straalde altijd en had ook altijd tijd
voor een praatje, zelfs als je je parcoursje liep, sprak hij je aan.

Ben Willemse

Er lopen nu nog keurmeesters rond die ik
me van toen herinner, zoals Dick Lodder
die in die tijd vergezeld ging van zijn vaste
schrijver Martin Veldhuis (met zijn passende bijnaam “U mag starten”). Als ik met
Nabuka bij de start ging staan bij Dick, wist
ik al van tevoren dat ik een fout kreeg bij de
oploop van de kattenloop. Zo af en toe verraste hij me om me geen fout te geven. Dat
was pas echt frustrerend.

Adri van den Bosch die ik meer zag bij Himoroki dan in de tijd van Nabuka, maar daar kan
ik me in vergissen. Wat een ellende was dat. Adri had van die parcoursen, waarbij je tweemaal op dezelfde plek uitkwam maar dan net de andere kant op moest. Juist dan was ik het
gehele parcours kwijt en liep als een kip zonder kop verder. Piet Plasmans; altijd aanwezig,
soms wel storend voor de hond, dit kwam denk ik omdat hij te veel zijn best deed. Hij kan
zo lekker stampen. En ik geloof zo langzamerhand wel dat ik ze allemaal heb gehad, althans degenen die ik me herinner uit die tijd.
Van L naar R
de keurmeesters
Piet Plasmans en
Jan Reuvekamp

Bli k va n d e pl a nk
Toch op een gegeven moment, waarom en hoe weet ik niet, werd er ineens een blik met keurmeesters opengerukt. En ja, daar sta je dan als deelnemer.
Je moet door een heel proces heen,
want ook deze keurmeesters hebben
hun eigenaardigheden en het duurt
even voor je daar aan gewend bent.
Maar achter die keurmeesters zitten
ook mensen, met hun positieve- en
negatieve eigenschappen. Je kunt ook
nog met ze lachen en ze maken, zoals
ieder mens, wel eens fouten.
Tekst: Pia van der Vall ×
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KEURMEESTERS

Loes Bijlhout

Carool Dielen

Ada Middelkoop
Keurmeester voor de VDH

Ronald Mouwen

Jan van der Linde

Jan Langius
met zicht op Remmel de hond
van Lysette Suntjes
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ILLUSIE EN DESILLUSIE
AL S E R EEN L ATJE V AL T , I S DAT G E MAK KE L IJK TE
B E O OR DELE N V O OR EE N K E URM EE STER . MA AR BI J ZA KE N AL S
“ NE T W E L OF NE T N IE T E E N RA AKV LAK OF E E N A RB I TRA IRE
WE I GER I NG ” W OR D T H E T A N DER S. Z IJ MO E TE N O P D AT
M OM E NT W E L E E N B E SL I SS I NG N E M E N .
O F Z E DA AR A CH TE RA F WEL OF N IET B LI J ME E Z IJN ,
ST A AT N IET TER D I SC U S SIE . W E L DE E M O T I E D I E D A T B I J
DE EL NE MER S TEW EE G KA N B RE N GE N E N
D I E S O M S J A R E N L A NG M E E K A N G A A N.
HE T VE RHA AL VA N PIA V AN DE R VA L L
D e r ed e n
Voor bijna iedereen die begint, is de behendigheid een gezellig en leuk spelletje. Misschien
ben ik naïef maar zo heb ik het wel heel lang gezien. Maar als je goed met je hond steeds in
de top van het klassement eindigt, ga je toch wel met een andere blik naar het geheel kijken.
Uitslagen worden belangrijker en het spelletje wordt serieuzer; zeker als je op een gegeven
moment bij de “grote jongens” gaat behoren “de C-klasse”.
Echt kritisch ben ik nooit geweest op keurmeesters. Je liep bij een foutje even te mopperen
en klaar. Pech! Dat was het risico van het spel. Toch? Deze instelling ging bij mij heel lang
op. Tot het moment dat er een onterechte fout door de keurmeester werd gegeven en er iets
bij mij en de hond gebeurde, wat heel veel gevolgen had. Ik kreeg een onterechte fout van
een keurmeester. Dit kostte me op de WK-selectiewedstrijd in 1996 mijn plaatsing voor het
WK, anders zou ik als derde geëindigd zijn en meegegaan naar (?) geen idee!
H et g e vol g
Na deze onterechte weigering op een hoogtesprong; Himoroki maakte een huppeltje op de
plaats voor de hoogtesprong en dit werd gezien als een weigering. Ik was totaal gedesillusioneerd en was het paadje compleet kwijt.

De twee keurmeesters
Kees Stoel en
Caty Both
als handlers met
elkaar in gesprek

Ik twijfelde meer dan ernstig aan de objectiviteit van het gebeuren. Door deze “weigering”
werd één van de favoriete wedstrijdlopers geplaatst. Zo trok ik mijn eigen conclusie. Maar
gevoelsmatig heeft deze beslissing ook wat consequenties gehad.
De motivatie, het plezier en de positieve kant werd minder en daardoor ook de prestaties.
Het één was het gevolg van het ander. Ik pleit er dan ook voor dat we moeten waken dat dit
soort vergissingen, zoals een onterechte weigering, net niet raakvlak enzovoort voorkomen
kunnen worden.
Integ rit ei t
En natuurlijk staan de keurmeesters er niet om de boel te bedotten. Alhoewel ik me wel
voor kan stellen dat een keurmeester ook zijn favoriete deelnemers heeft, maar ook dan
moet hij objectief zijn.
Waar we stil bij moeten staan, is dat een onterechte fout een grote impact kan hebben. Het
heeft zijn invloed op de competitie en op de motivatie van de deelnemer.
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L e ermome nt en
Hoe is het gesteld met het niveau van onze keurmeesters, wat kunnen ze doen om het niveau te handhaven en te verbeteren. Gedegen cursussen, kennis halen over de grens, regelmatig keuren in allerlei klassen. En als ze niet hoeven te keuren, ga eens bij je collega kijken, (dit zie ik te weinig gebeuren). Je ervaring behouden, streven naar perfectie, willen leren en accepteren; dat is de les.
Een onterechte fout is niet altijd te voorkomen, maar er moet wel
gewerkt blijven worden aan de kwaliteit van onze keurmeesters. Dus
niet stil blijven staan, maar open blijven staan voor opbouwende kritiek. Maar het allerbelangrijkste is blijven communiceren met de
deelnemers en als keurmeesters onder elkaar.
K wali teit
Als ik naar de keurmeesters van nu kijk zie ik kwaliteit staan, hopende dat we die kwaliteit kunnen behouden en verhogen. Maar dat
is niet waar ik me op wil focussen, maar waar wel door ons allemaal
over gedacht en gecommuniceerd mag worden. Openheid naar elkaar, op een respectvolle manier, zodat alle partijen er het goede uit
kunnen halen. Het spelletje is een sport aan het worden, maar ik
denk dat ondanks het wedstrijdelement het plezier voor je hond en
jezelf voorop moet blijven staan. Ook voor de keurmeesters ligt hierin naar mijn mening een taak; dit samen met de instantie die de regelgeving voor haar rekening neemt.
Keurmeester
Relinde Peschier
met haar hond Zepp

Tenslotte is een vergissing voor beide partijen vervelend, maar laten we op een professionele manier hier mee om blijven gaan. En weet je, ook ik spreek weer met die keurmeester, na
een veel te lange tijd hebben we met elkaar gepraat. Altijd prettig zo’n gesprek. O ja! En
dat WK is ook nog goed gekomen. In 1997 ben ik geselecteerd voor het WK in Denemarken. Zo is alles toch nog op zijn pootjes terecht gekomen.

Keurmeester
Corrie Vink
beoordeelt het raakvlak
van de hond van
Jaqueline van Vlimmeren

Tekst: Pia van der Vall ×
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KEURMEESTER PIET PLASMANS
JE BENEN MOETEN IN BEWEGING BLIJVEN
V OOR DE E ER STE K EER K EUR D E PI ET PLA S MAN S H E T
K AMPI OE NSC HA P B EHE N D I GHEI D. MAA R B I N NE N DE V DH I S
P I E T GE E N O N B E K E N D E
Diverse malen was hij keurmeester bij wedstrijden bij diverse kringgroepen.
Ook is hij nauw betrokken bij de instructiecursussen en handlersdagen.
Piet ben ik bij verschillende 'Cynophilia'-wedstrijden tegen gekomen. "Hoe
is het nu om een wedstrijd speciaal voor één ras te keuren?" zo vraag ik
hem. Piet ziet hier verschillende voordelen in. "Je kent het ras goed, de honden reageren ongeveer allemaal op dezelfde manier, het is vaak een wat
kleinschaligere wedstrijd waarbij het er gezellig aan toe gaat.
Iedereen staat langs de kant om elkaar aan te moedigen".
Sc hr ee uw en
Nadelen weet Piet niet zo snel te verzinnen. "O ja", zegt hij na enige aarzeling, "bij grotere wedstrijden zie je meer mensen - met ook weer verschillende honden - lopen. Je ziet dan meer technieken, waarvan je altijd weer
wat kunt opsteken". Binnen de VDH heeft men al heel wat geleerd. In vergelijking met vijf jaar geleden schreeuwen de handlers niet meer zo tegen hun
hond en zetten ze er ook minder druk op. Door de handlersdagen heeft men
ook geleerd dat de fout meestal niet bij de hond ligt, maar bij de baas. De
geleiders zijn wat meer kritisch ten opzichte van zichzelf geworden. "Een
goede ontwikkeling", geeft hij aan.
Keurmeester
Piet Plasmans
geeft aan dat er twee
fouten zijn gemaakt

H a nde n h o o g
Jammer vindt Piet van vandaag dat hij veel dingen, die bij de handlersdagen en de cursus
zijn aangegeven, niet terug ziet bij de wedstrijd. Onervarenheid en spanning zal de oorzaak
daarvan zijn. Op mijn vraag welke punten dit zijn, antwoordt hij: "Kijk maar eens naar de
start. Ik heb de mensen geleerd dat ze hun hond wat verder weg van de eerste sprong moeten zetten, waarbij de handen hoog gehouden moeten worden.
Doe je dat niet, dan gaat vaak het eerste latje er af. En dat is vaak gebeurd vandaag". Een
ander aandachtspunt is de raakvlakken. "Veel mensen gaan er te dichtbij staan. Omdat een
Duitse herder nogal geconditioneerd is op de knieën, 'duwt' de handler de hond als het ware
van het raakvlak af. Ook te vroeg weglopen richting volgende hindernis kan een fout bij het
raakvlak opleveren".
E xtra co mma ndo' s
Natuurlijk wil ik ook nog wat goede tips voor Duitse Herder-eigenaren van hem horen. Piet
zet er een paar voor ons op een rijtje. "Blijf je tempo vasthouden, als jij langzaam loopt
doet de hond dat meestal ook. Blijf in ieder geval niet stilstaan, je benen moeten in beweging blijven. Geef ook geen onnodige commando's aan je hond. Wanneer je hond naar de
volgende hindernis gaat, leidt een (extra) commando te veel af. Lichaamstaal is hier veel
belangrijker! Kies steeds zorgvuldig je juiste positie. Deel daarom het parcours in in 'secties'. Loop niet van hindernis één naar nummer twee, daarna drie, enz. Blijf ook doorlopen
na de laatste hindernis. Doe maar net of er aan het eind nog een hindernis staat. Op die manier houd je hond aan het eind niet in".
M aatwe rk
Tot slot merkt Piet op dat het voor (behendigheids)instructeurs zeer belangrijk is om een
cursus te volgen. "Een goede instructeur is de basis voor alle cursisten. Hij/zij moet heel
wat bagage hebben, moet meerdere methodes kennen. Dat betekent dat je ook eens bij andere wedstrijden moet gaan kijken. Voor een instructeur is het niet nodig zelf op hoog niveau wedstrijden te hebben gelopen. Goed lopen wil nog niet zeggen dat je 't goed uit kunt
leggen", aldus Piet. "Veel goede lopers doen dingen intuïtief, dat maakt ze nog geen goede
instructeur. Blijf als instructeur kritisch op jezelf, het lesgeven blijft maatwerk".
Binnenkort komen we Piet nog wel eens tegen bij één van de instructeurscursussen. Over
vandaag was hij in ieder geval erg enthousiast. "Met Lucy van Duijn, Cynthia Jansen,
Ewoud Guddens en Ben van Swaaij heb je goede mensen binnen je vereniging die de behendigheid fantastisch promoten. Ik heb een hartstikke leuke dag gehad", waren zijn slotwoorden. Bron: “De Duitse Herdershond” Tekst: Marian Servaas ×
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KEURMEESTER
BAS JACOBS
Na een periode van ruim elf jaar als deelnemer aan behendigheidswedstrijden, weet
je dat er, met die hond in ieder geval, een
eind aan de behendigheid komt. Even snel
een volgende hond nemen, ligt niet in mijn
aard.
Terwijl ik wedstrijden liep, vielen veel
keurmeesters mij niet op. Zo moet het volgens mij ook. Natuurlijk waren er keurmeesters die me persoonlijk beter lagen, of
die parcoursen neerzetten die mij en mijn
hond beter lagen. Verschil mag er zijn. Bij
mij begon het idee te leven, dat het ook leuk
kon zijn, om de behendigheid nu eens van
een andere kant mee te gaan maken, dus
niet als deelnemer, maar als keurmeester.
Keurmeester Bas Jacobs
zet samen met
Narda van Proosdij
de kattenloop
op de juiste plaats

Het leek mij een heel andere gewaarwording en ervaring. De stoute schoenen aangetrokken
en gereageerd op een oproep van Cynophilia. Een eerste gesprek resulteerde in een flinke
cursus. Na een geslaagd examen mocht ik aan de bak. Soms spannend, misschien wel eng
(terugdenkend aan het beeld van een vluchtende keurmeester), maar vol vertrouwen, met
een rugzak vol eigen ervaring als deelnemer, begonnen de eerste wedstrijden. Het werd
vooral genieten van geweldig leuke ervaringen.
Zeker ook volop genieten van bijvoorbeeld de A-klasse. Dat is prachtig om te zien. Dingen
herkennen uit mijn eigen grijze verleden, maar ook geweldig grote veranderingen zien en
ervaren. Ik hoop dat de huidige deelnemers hebben, wat ik ook vaak had: Keurmeester?
Niets van gemerkt . . . wie was het?
Tekst: Bas Jacobs ×

KEURMEESTER
CORRIE VINK
Sinds 1991 doe ik aan behendigheid, net als zo
vele, naar aanleiding van de Natte Neuzen Show.
Ik werd aangestoken door het behendigheidsvirus, dus al snel volgde de eerste wedstrijden.
Na een aantal jaren werd ik aangesproken door
een keurmeester of dat ik er geen interesse in had
om zelf keurmeester te worden.
Ik taalde daar dus echt niet naar, want wat moest
ik daar in het veld, ik had nog zo veel plannen
met Fanny. Maar ja, dan word je een keer uitgenodigd bij een bevriende club om een examen of
een onderlinge wedstrijd te keuren, en dan blijkt
dat ik het heel leuk vind om ook eens aan de andere kant te staan.

Corrie Vink

Er zou in 2000 weer een opleiding zijn voor behendigheidskeurmeester en ja hoor daar kwam
die keurmeester weer (Piet Plasmans red.), met de vraag of ik er geen zin in had om?! Ik
heb toen niet lang na hoeven te denken, en heb de cursus gedaan en tot op de dag van vandaag heb ik er nog geen spijt van gehad. Ik vind het een kunst om iedere keer voor de klasse die ik mag keuren een uitdagend parcours te maken, daarbij vind ik controle belangrijk.
Ik heb in 2002 het NK bij WIK in Zaandam mogen keuren. In 2003 op de Winner mijn eerste indoor op vloerbedekking; dit waren voor mij toch wel hoogtepunten in mijn korte
keurmeestersloopbaan. Tekst: Corrie Vink ×
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NK 1996
EEN GOED GEVOEL!
DOOR GERRIT KUIK

Bron: “Dieren en Mensenmanieren” 1996 ×
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DE LAATSTE WEDSTRIJD
AFSCHEID VAN ARIE VAN DAM ALS KEURMEESTER
Op 3 september bij de wedstrijd van de KC Zoys in
Soest werd er afscheid genomen van keurmeester Arie
van Dam. Arie keurde hier zijn laatste grote wedstrijd.
De vereniging van deelnemers (BAND) heeft hier aandacht aan geschonken door in de weken voor deze wedstrijd een afscheidsboek voor Arie in elkaar te zetten,
een collage te maken en een cadeau voor hem te kopen.
Ben Willemse heeft een toespraak gehouden voor deze
gelegenheid, waarvan hier een samenvatting.
Bij KC West-Friesland deelde Piet Plasmans mee dat je
vandaag hier in Soest je laatste grote wedstrijd zou keuren. Een aantal deelnemers kwam toen spontaan op het
idee om je namens hen iets aan te bieden en dit door
BAND te laten organiseren. BAND heeft deze taak met
veel genoegen op zich genomen. Arie, de behendigheid
wordt al ruim tien jaar in Nederland beoefend.
Tien jaar, waarin we jou vele jaren als keurmeester hebben zien optreden. Je parcoursen waren niet altijd de
eenvoudigste. Ik kan me nog als de dag van gisteren een
demonstratie op de Moerdijk herinneren zo'n zes jaar geleden. De ruimte was beperkt waardoor de toestellen vrij
dicht op elkaar stonden. Tijdens het lopen raakte ik totaal de kluts kwijt. Sinds die tijd moet ik bij een lastig
parcours altijd weer aan die bewuste datum denken en
staat het zweet weer in mijn handen.

Het afscheid van
Arie van Dam
als keurmeester
Arie was in de begintijd
ook lid van de
Werkcommissie
KNK Cynophilia / O&O

De afgelopen jaren heeft de behendigheid een ontzettende vlucht genomen. Het spel, wat het vroeger was, begint momenteel de vormen van een echte sport te krijgen. Niet dat we nu met minder plezier lopen, in tegendeel. We zien steeds meer combinaties serieuzer trainen
met de overtuiging dat als de hond veel plezier in het
werken met z'n baas heeft de resultaten niet uitblijven,
maar wat nog belangrijker is, dat de band baas-hond zoveel hechter wordt. We zien ook steeds meer uitwisseling van trainingstechnieken.
Ook de manier om onze hond door het parcours te loodsen is bij steeds meer bazen aan het
veranderen. Het links laten volgen maakt steeds meer plaats voor de techniek om de hond
links, rechts en op grotere afstand door het parcours te loodsen. Als keurmeester moet je
daar weer op inspelen en stelt het andere eisen aan het parcours. Arie; ik vind dat je het afgelopen jaar parcoursen hebt neergezet die hieraan voldeden, waarin een evenwicht ligt tussen snelheid en kort draaien. Mijn complimenten hiervoor.
Na wat informatie ingewonnen te hebben, heb ik begrepen dat het stoppen met het keurmeesterschap niet inhoudt dat je je helemaal terugtrekt. Bij KC Dordrecht blijf je instructeur-behendigheid, ook ben je actief als gedragsbegeleider en ongetwijfeld doe je nog veel
meer in de kynologie. Toch heeft dit cadeau wat we je aanbieden niets met honden te maken. Het schijnt dat je naast je hondenleven ook nog een huis hebt waar de kantjes een
beetje afgeschaafd moeten worden; vandaar deze schaafmachine namens alle deelnemers.
Als je dan uiteindelijk in een luie stoel nog eens aan deze tijd terug wilt denken hebben we
dit boek en deze collage voor je gemaakt.
Arie, heel hartelijk bedankt voor je inzet als keurmeester; want zonder keurmeesters zijn er
geen wedstrijden. Natuurlijk wil ik ook mevrouw van Dam heel hartelijk bedanken voor al
die keren dat zij hem moest missen als wij weer eens een beroep op hem deden. Dan wil ik
nu nog de KC Zoys heel hartelijk bedanken voor het feit dat ze BAND de gelegenheid heeft
gegeven dit afscheid zo te vieren.
Bron “Het Contactvlak” Tekst: Ben Willemse en Aukje Swarte ×
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NK KEURMEESTERS
KNK CYNOPHILIA
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

KC Gooi- en Eemland
KC Rotterdam
KC Gooi- en Eemland
KC Scheldezoom
KC Uden
KC Amsterdam
KC Hoeksche Waard
KC Zoys
KC Zeeuws Vlaanderen
KC Zoys
KC Zoetermeer
KC Zoys
KC Dordrecht
KC Hoeksche Waard
KC Scheldezoom
KC Zeeland
KC Land van Cuyk
W.I.K. Zaandam
KC Culemborg
K C Zo y s

RO GE R FARR
PETE R L EWIS
CH R I S DE G R O O T E N D I C K L O D DE R
ADRI VAN DE N BO SC H EN GE RR IT KUIK
AD R I V A N D E N B O SC H E N J A NN I E V A N H E U VE N
L O E S V A N D E N B O G A A R D E N P I E T P L A SM A N S
AD R I V A N D E N B O SC H E N D I CK L O DDE R
G E R R I T K U I K E N A RI E V A N D A M
LOES B IJ LH O UT E N G E R DE K K E R
AD R I V A N D E N B O SC H E N A R I E L AG E W E G
DI CK L O DD E R E N PIET PL ASMANS
GE R DE KKE R E N GE RRIT K UI K
J A N- WILLE M VAN DER PLAS EN PIET PLASMANS
B E N N Y W I L L E M S E E N P I E T P L A S M AN S
AD R I V A N D E N B O SC H E N D I CK L O DDE R
RO NAL D MOUWEN E N PIE T PL ASMANS
LIE SB ETH RO SK AM E N RE LIND E PE SCHIE R
CO R R I E VI N K E N J AN- W I L L E M V A N D E R P L A S
DI CK L O DD E R E N PIET PL ASMANS
AD R I V A N D E N B O SC H E N K E E S S T O E L

Adri van den Bosch

Piet Plasmans

Hans Baretta

Dick Lodder
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DICK LODDER
DOOR BOB EN NICOLE VEERMAN
OP ZA TERD A G V IJF FE BR UAR I 2005 ZIJ N WIJ BIJ
D IC K E N WI LL L O D DE R
OP BE Z OEK GEW EE ST . DIT NAAR A A NLE IDING V A N HE T FE IT
DA T D IC K VA NAF DIT J AA R GES T OP T I S M E T H ET KE UREN VA N
A GI LI TYWE D S TRIJ DE N . HE LAA S ZI J N WE W EE R IEMA N D K WIJT
DIE VA NAF HE T BEGIN DE A GIL I T Y H E E F T O P GEB O U W D E N A L S
K E UR MEEST E R GR AA G GE Z IEN WA S O P D E VE L DE N
De meeste van ons zullen ze nog missen met hun camper REDDOL (Lodder). Altijd stonden Will en Dick
open voor een praatje. Menigeen heeft zijn of haar hart
kunnen luchten bij Will en Dick. Ook wisten zij precies
wanneer er wat met hun Agility-pappenheimers aan de
hand was.
Helaas zullen we dit niet veel meer zien. Op mijn vraag
of ze nog wel naar de agilityvelden komen in de toekomst werd er volmondig “Ja” gezegd. Ook natuurlijk
omdat Dick betrokken blijft bij de aanwijsplaatsen voor
het WK. En natuurlijk het verwerken van alle uitslagen
en alles wat verder met de agility te maken heeft.
Onder het genot van een lekker bakkie koffie en heerlijke slagroomsoezen (ik wil afvallen) hebben we de videocamera aangezet en zijn we begonnen met de vragenlijst.
Dick met Jama
als deelnemer

En ook als speaker
altijd aanwezig
bij de prijsuitreiking

A ls eerst e wil d e ik d e l ee ft ijd va n Di ck w et e n
In april van dit jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd.
W aaro m b en j e ge stopt
Puur uit gezondheidsoverweging. Met mijn voet gaat het gewoon niet goed en het hardlopen wordt ook steeds moeilijker.
Ik vind dat je dan moet kunnen zeggen, tot hier en niet verder.
Je kunt niet steeds verenigingen af gaan bellen terwijl ze op je
rekenen.
Di ck , w a nnee r b en j e be go nne n met d eze versl a vi ng di e agi lit y heet
”Een vraag gesteld door mij aan iemand die al meer dan 20 jaar meedraait en in het hart
heeft gezeten van de oprichting van deze prachtige sport. In 1983 in Mijnsheerenland waar
demo’s werden gegeven met de Engelsen. ‘s Morgens kreeg je een beetje onderricht en ‘s
middags werd er begonnen met het lopen en uitproberen van de behendigheidstoestellen. Ik
had het wel gezien op de Winner waar Chris en Wil de Groot de demo’s verzorgden van de
behendigheid, samen met hun Bouvier. Ik ben in die tijd begonnen met het maken van de
toestellen en een aanhanger om al die spullen te vervoeren voor de KCA. Omdat ik op mijn
werk houtbewerkingmachines had, kon ik daar lekker mijn gang gaan. Ook ben ik een cursus gaan lopen bij Gooi- en Eemland. Daar gaf Jannie van Heuven les in een manage in
Hoevelaken. Daarna ben ik begonnen bij de KCA de behendigheid op poten te zetten.

Keurmeesters
staan niet langs de lijn
maar in het veld.
‘t Is maar net waar je
ambities liggen
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B est uu r en p r omoti e
Zo eind 1984/1985 werd ik gevraagd door Loes van den Boogaard of ik bij O&O in het bestuur wilde komen om de behendigheid te promoten. In die behendigheidscommissie zaten
Marjan Tittel, Arie Lageweg, Hanneke Claus en dus mijn persoontje. Ook werd in 1985 de
eerste keurmeesterscursus georganiseerd onder leiding van Roger Farr. Omdat we wedstrijden wilde gaan organiseren moesten er reglementen en tekeningen komen. De eerste tekeningen werden in die tijd gemaakt door Paul van den Boogaard (=). Samen met Loes van
den Boogaard gingen we het land in naar de KC’s. Loes ging bijvoorbeeld naar Assen en ik
vertrok met de aanhanger van de KCA naar Limburg. Onder het motto van ”O&O komt
naar u toe”. ‘s Morgens werd er behendigheid gegeven voor de geïnteresseerden en ‘s middags gaf Brian McGovern obedience. Of bijvoorbeeld in Zeeland, ‘s morgens speuren door
Phillip Modyefsky en ‘s middags de behendigheid. Grandioze weekenden waren dat.
Natuurlijk moesten er reglementen komen die we met de behendigheidscommissie op gingen stellen. Hierbij werd uitgegaan van de Engelse reglementen. Deze reglementen werden
opgestuurd naar de KC’s zodat zij wisten waar ze zich aan moesten houden. Maar wat gebeurt; komt er een klacht van een KC binnen hoe O&O het durfde om de KC’s reglementen
op te leggen. Er is zelfs een klacht bij de Raad van Beheer terecht gekomen. We werden
dus teruggefloten en naar aanleiding daarvan zijn we met de KNK Cynophilia deze regels
op gaan stellen want alle sporten zijn door de R.v.B. gedelegeerd aan Cynophilia.
Zodoende is de commissie O&O/Cynophillia ontstaan.
In 1986 werd het NK gehouden in Rotterdam. Het jaar na Gooi- en Eemland. Daar keurde
Peter Lewis, en heb ik nog meegedaan als deelnemer met een van de spikkels (Dalmatiër).
In die tijd moesten we met zo’n vijf tot zes deelnemers in een afgezette voorring gaan staan
voordat je aan de beurt was. In 1987 was het eerste officiële NK, dat werd gekeurd door
Nederlandse Keurmeesters. Samen met Chris de Groot keurde ik daar.
Keurmeester worden
In 1985 begonnen we van O&O uit de KC’s een
brief te sturen of er geïnteresseerden waren om
keurmeester te worden. Hieruit kwamen o.a. Arie
van Dam, Piet Plasmans, Adri van den Bosch en
Wilfried Claes uit België. Deze cursus bestond
uit één dag. ‘s Morgens kregen we theorie van
Roger Farr (die al keurmeester was in Engeland).
En ‘s middags werd de praktijk gedaan. Dit alles
op het terrein van de Hoeksche Waard. Wanneer
alles goed ging kreeg je een certificaat. Later
werd het een officiële cursus en georganiseerd
door Cynophilia in 1995 en 2000. We konden
toen beginnen met de wedstrijden doordat we
toch een aantal keurmeesters hadden.
Dick ook als inleider bij de
cursussen voor
beginnende- en gevorderde
instructeur Agility van de
KNK Cynophilia

Hoe kijk je tegen de Agility aan, tegenwoordig en vroeger
In vergelijking met vroeger zijn ze tegenwoordig wel erg fanatiek. Maar dat zie je eigenlijk
bij iedere sport. Voorbeeld! Als je bij het WK ziet dat de concurrent een fout maakt; dan
zitten we ook met z’n allen stilletjes te jubelen.
Als je naar het deelnemersveld kijkt van het EK-periode dan liep Nederland behoorlijk voor
op landen als b.v. Tsjechië . Die liepen toen met een Schnauzer en tegenwoordig lopen ze
ook met Belgen en Border Collies. Het lijkt wel of wij Nederlanders te behoudend lopen in
vergelijking met de andere landen. Tegenwoordig lopen we er een beetje achteraan. Kijk
onder andere naar b.v. Hein van Bommel; die gaat er gewoon helemaal vol voor. Er wordt
te veel naar de plaatsing gekeken en dan denken de deelnemers vaak van: “Nou ik sta nu op
de vijfde plaats; houden zo en de volgende ronde rustig aan.”
Komt het behoudende lopen soms door het puntensysteem van vorig jaar
Misschien heb je daar wel gelijk in, we hopen met het nieuwe systeem dat de combinaties
er meer voor gaan om een podiumplaats te behalen. Aan elk systeem mankeert wel iets. We
hebben diverse verenigingen benaderd in het land, niet alleen erkende verenigingen maar
ook de agilityscholen, met een aantal ideeën. Daar is o.a. dit systeem uit ontstaan.
Maar ja als je honderd mensen aanschrijft krijg je honderd verschillende meningen.
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Wat zijn jou leuke- en minder leuke ervaringen binnen de agility
De minder leuke ervaring was dat ik een jaar niet kon keuren i.v.m. problemen met mijn
voet. Dat zal geweest zijn zo rond 2000. Ik weet wel dat ik bij Pampus aankwam en in een
rolstoel werd gezet. Vreselijk vond ik dat.
Problemen in de ring heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Nee, alleen met mezelf, zo werd ik
tijdens het keuren van het NK 1995 in Zoetermeer onwel en moest ik naar het ziekenhuis.
Wat een van mijn leukste ervaringen was, was dat ik het WK keurde in Slovenië. Ook de goede resultaten die de Nederlanders daar behaald hebben. Je mag
als keurmeester je huisgenoten niet keuren, maar ik kan je wel vertellen dat
het tien keer moeilijker is om je eigen landgenoten te keuren die je bijna elke
week ziet. Mensen die je goed kent die daar lopen. Je kunt je totaal geen fout
veroorloven want de hele tribune staat op je vingers te kijken.
Als keurmeester maak je ook wel eens een fout, als je niks doet maak je ook
geen fouten. Sommige mensen begrijpen het gewoon niet dat wij als keurmeesters ook wel eens iets niet zien. Je draait je hoofd iets te snel weg en er
valt ondertussen een latje.

Van ‘s morgens 8.00
tot ‘s middags 17.00 uur

Soms een hele dag
in de regen,
soms in de zon.
Het is het lot van de
keurmeester

Ook het keuren in Peru was onvergetelijk voor mij, dat was in 2003. De gastvrijheid van de mensen daar, elke dag moest je mee uit eten. Het was vreselijk
vermoeiend allemaal, maar een belevenis die ik nooit gemist zou willen hebben. Ook de Scandinavië-Cup en de Agility-Welt-Cup waren een pracht belevenis. In 1997
heb ik ook nog gekeurd in Italië. Dat was op een grote show. Als je in het buitenland keurt,
en je stuurt een mail met het parcours zonder bijvoorbeeld een tunnel, dan krijg je een mail
terug dat dat dus niet wordt toegestaan. Ook de tijdsbepaling (m/sec) is vaak vastgesteld in
het buitenland. Op een WK heb je gewoon de vastgestelde regels van de FCI.
Hoe kijk je tegen het internetgebeuren aan, waaronder ook de e-maillijsten
Kijk: in de begintijd had je een A-klassewedstrijd en kon ik op mijn Commodore computer
alle lijsten met de hand bijwerken. Tegenwoordig kom je ‘s avonds thuis en de uitslagen
staan er al op. De maillijsten, waar wij niet op aan zijn gesloten, gaan mijns inziens wel
eens te ver. We horen natuurlijk wel eens wat er geschreven wordt, maar het
heeft geen enkele zin als je de klachten en problemen op dit soort lijsten uitpraat. Stuur een mail naar Cyno en dan komt het op het goede adres waar ze
er eventueel wat aan kunnen doen. Ook sturen de mensen te snel een mail de
deur uit zonder dat ze erover nadenken, en later zeggen van: ”Ja! Had ik niet
moeten doen”. Zet een mail even in de box concepten en lees hem later nog
eens na. Iemand zet iets op zo’n lijst en het wordt vaak van kwaad tot erger
terwijl het allemaal best meevalt. Ook de discussie over het inschrijfgeld Nederlands Kampioenschap 2005. Ja; het is duur, maar je vergeet dat Cyno met
betaalde krachten werkt, en dat is het probleem. Verenigingen bestaan uit
vrijwilligers en als die een paar euro winst hebben is het leuk meegenomen.
Ook ik ben hier niet blij mee, maar nogmaals Cyno heeft werknemers die ook betaald moeten worden. Al met al is het Internet natuurlijk een pracht medium. Vroeger moesten er papieren opgestuurd worden van de vereniging, tegenwoordig gaat alles veel sneller en is het
ook officieel als je het via mail stuurt.
Keurmeesters toen en nu
Het keurmeesterkorps is in de loop van de tijd aardig veranderd. Het gebeurt dat een keurmeester stopt zonder dat je de reden weet. Van sommige krijg je het dan wel te horen en is
het ook vaak om gezondheidsredenen, of dat ze het niet meer leuk vinden. Als keurmeester
krijg je natuurlijk geregeld commentaar en als je daar niet meer tegen kunt dan houdt het
op. Het gebeurde in die tijd wel eens dat een deelnemer zijn hond tussen zijn benen door
liet lopen om het raakvlak goed te laten nemen. Toen was er een discussie of dit geen extra
toestel was. Uiteindelijk mocht dit dus niet meer. Nu zie je heel veel keurmeesters die ook
met hun eigen hond wedstrijden lopen, dit is natuurlijk erg goed omdat je dan up-to-date
blijft met je parcoursen. Het nadeel is dat je dan erg veel dezelfde keurmeester tegenkomt
op de wedstrijden. Je moet dan toch maar elke keer een ander parcours gaan verzinnen,
want je hoeft een oud parcours echt niet binnen een jaar weer neer te zetten want het wordt
vaak door diverse mensen gelijk opgemerkt. Tegenwoordig gaat het gelukkig een stuk
makkelijker door de programma’s die je kunt gebruiken om een parcours neer te zetten. Je
moet toch elke wedstrijd zo’n vijf tot zes parcoursen bedenken, die goed te lopen zijn.
Vroeger moest je het met een tekensjabloon doen en elke keer weer papier weggooien omdat de tekening niet goed uitkwam.
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A ppla u s ve rsto m d
Zo’n twintig jaar geleden liep je een parcours in één minuut, ik weet nog wel in Uden toen
Marco Mouwen keurmeester was. Onze standaard-parcourstijd was vaak gesteld op 60 seconden en hij stelde een STP van 49 seconden in, dat was even schrikken voor de deelnemers. In de loop der tijd zijn de trainingstechnieken veranderd en kom je binnen op een VP
met een tijd van 33 seconden, en op een Jumping 24 seconden. In die tijd, EK, als de hond
dan vanuit een moeilijke hoek de palen indook begon iedereen te applaudisseren, dat zie je
nu ook niet meer.
C urs us
Wij hadden gehoopt dit voorjaar een keurmeestercursus te geven, maar er zijn te weinig
aanmeldingen en daarom is het afgelast. In het najaar hopen we dat er wat meer zijn die deze cursus willen doen. De mensen lopen zelf veel te graag met hun hond en hebben geen
zin om een hele dag op het veld te staan. Als je een keurmeestertekort gaat krijgen dan zullen de verenigingen keurmeesters uit het buitenland moeten gaan halen.
Dat houdt toch weer in dat het inschrijfgeld weer hoger gaat worden, want de reiskosten
moeten toch betaald worden. Je ziet al dat verenigingen aan de grensstreken vaak keurmeesters uit België laten keuren.

Martin Veldhuis
eens de vaste schrijver
van Dick en bekend door
zijn legendarische woorden
“U MAG starten”

Bij een Jumping kan het
wat rustiger, maar bij het
Vast-parcours is het ook
vaak rennen geblazen.
Hier bij Wilfried Schouten
met zijn hond Shadow

Worden de keurmeesters vaak erg ondergewaardeerd bij de verenigingen
We vergelijken het even met België, daar is het zo dat je het parcours afgeeft en er wordt
gebouwd, gebeurt hier natuurlijk ook, maar geregeld moet je er zelf bij blijven omdat ze
niet weten hoe ze het parcours moeten opbouwen. Je keurt tot ongeveer 12.00 uur en dan
heb je één uur pauze. Je krijgt een warme maaltijd (hoeft voor mij nou ook weer niet) en je
hebt even de tijd om op adem te komen. Hier heb je hooguit twintig minuten tot een half
uur en dan kun je meteen weer aan de slag, want de mensen willen op tijd naar huis, want
ze willen om half zes eten. In België gaan ze door tot zes à zeven uur ‘s avonds. Ook in
Frankrijk hebben we gemiddeld zo’n anderhalf uur pauze, potje pannetje erbij en er wordt
eerst lekker gegeten.
In Nederland worden de keurmeesters wel eens vergeten, dit gebeurt niet uit onwil, maar er
zijn dan geen duidelijke afspraken gemaakt onderling. De keurmeester moet zich altijd
melden ‘s morgens, maar het gebeurt wel eens dat hij/zij meteen het veld op gaat om te helpen met het bouwen van het parcours, zodoende weten de mensen achter de kantine/bar niet
eens wie de keurmeester is en moet hij bijvoorbeeld betalen voor zijn bakkie koffie.
Bij sommige verenigingen word je, als je twee dagen moet keuren, ondergebracht in een
hotel. Je krijgt voor twee personen een etensbon. Dat is erg goed geregeld. Ook zijn er verenigingen die een koelbox neerzetten bij de tafel aan de ring en kun je drinken pakken.
Vaak wordt er door het ringpersoneel gevraagd of je wat wilt drinken, maar het gebeurt ook
geregeld dat ze je gewoon helemaal vergeten. Zelf ben je te druk om te denken van ik moet
wat te drinken pakken. Je moet dan gewoon zeggen “time out” even wat drinken.
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Me n s en o p d e a c ht erg ro nd
Wie ook vaak vergeten worden zijn mensen zoals
Chris de Groot, Cees Sterkens, Wilco en Anita
van Tellingen en Louis Hillebrand. Vaak moet
Chris zijn spullen alleen naar de kar brengen. Het
is een kleine moeite om deze mensen even te helpen. Een ‘leuk’ voorval om te vermelden is als
een vereniging kinderen inzet als ringmedewerkers. Dat werkt voor een uurtje, maar dan gaan ze
zich vervelen. Het gebeurt dan dat er een latje
valt, kind rent er naar toe en gaat al koprollend
terug naar zijn plaats, hahahaha, leuk om te zien
maar toch kan het niet. Of ze zitten te sms’en of
met een walkie-talkie te babbelen met elkaar. Zo
was het wel prettig dat ik een aantal jaren met
mijn vaste schrijver op pad ging. Dat was Martin Velthuis die niet echt veel met de behendigheid van doen had, maar het erg leuk vond om te schrijven bij mij.
Waarom geen twee keurmeesters bij het VP
Dit idee komt vanuit België, en ik moet zeggen dat het perfect werkt. Helaas zal het hier, en
in andere landen niet snel gaan gebeuren. Hoofdzaak zijn de kosten die dat met zich meebrengt. Ook zitten we hier in Nederland nog met het punt dat je te weinig keurmeesters hebt
om dit uit te voeren.

Dick Lodder met
vrouw en schaduw Will
in gesprek met Piet en Adri.
Bob Veerman op de
achtergrond doet deze keer
niet mee aan het gesprek

Blijf je wel coach van het WK-team
Dat is niet aan mij, dit wordt elk jaar bekeken door Cynophilia. Je wordt er elk jaar voor
gevraagd en je hebt als coach geen contract voor tien jaar. Zo’n WK is erg zwaar om te
doen. Na die enerverende dagen heb je echt een paar dagen rust nodig. Je bent als coach
druk met van alles, en de hele dag ben je bezig om de deelnemers bijeen te krijgen. Ze vergeten wel eens dat ze bijna aan de beurt zijn, en komen een paar minuten voor aanvang
aanwandelen. Dit gebeurt ook niet bewust, maar heeft ook te maken met een stuk spanning.
Sommige mensen denken soms wel erg makkelijk over het coachschap. Vragen over toiletpapier en waar ze water kunnen krijgen. Kijk dat is nou niet echt de taak van een coach om
te weten waar het toiletpapier is. Als deelnemer sta je natuurlijk stijf van de zenuwen. Als
je dan een rondje hebt gelopen en je gaat op de tribune zitten krijg je altijd een scala aan
opmerkingen naar je hoofd. Van dit had je moeten doen en je had het beter zo kunnen doen.
Je wordt dan helemaal gek en verdwijnt dan zo snel mogelijk naar een plekje waar je even
jezelf kan zijn. Je moet ook een parcours gaan verkennen en dat in je opnemen. Ga niet de
hele tijd zitten kijken wat de andere deelnemers doen, omdat je dan in de war kan raken en
vervolgens je verkende parcours anders gaat doen als dat je verkend hebt. Daarom is het
vaak goed om niet de hele tijd op de tribunes te gaan zitten kijken als deelnemer. Het is en
blijft moeilijk, want je hebt toch te maken met een levend wezen naast je, dat in één keer
kan besluiten om iets anders te doen dan dat jij wilt.
Wat betekent Will voor
jou binnen de agility
Zonder haar had ik dit
nooit kunnen doen, want
je moet met z’n tweeën
achter je hobby staan; anders kun je het wel schudden.
Een echtpaar dat dag in
dag uit bezig is met onze
sport. Wij vinden het erg
jammer dat Dick is gestopt met keuren, want wij
kennen elkaar natuurlijk
ook al vanaf het begin.
Will en Dick bedankt
voor deze gezellige avond
en we hopen jullie toch nog geregeld te zien op de wedstrijden. Tekst: Bob Veerman ×
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